
54
94

/P
T/

02
-2

01
8 

· K
D

 · 
©

 B
LA

N
C

O
 G

m
bH

 +
 C

o 
K

G
 2

01
8 

 · 
 T

od
os

 o
s 

di
re

ito
s 

re
se

rv
ad

os
. P

os
si

bi
lid

ad
e 

de
 in

fin
ita

s 
va

ria
çõ

es
 e

m
 t

on
al

id
ad

es
 d

e 
co

re
s.

 R
es

er
va

m
os

 o
 d

ire
ito

 d
e 

fa
ze

r 
m

od
ifi

ca
çõ

es
.

707 01 20 49
comercial@dake.pt
www.dake.pt

20
18

Lava-louças, acessórios, misturadoras e 
sistemas de separação de desperdícios
60% do seu tempo merece um lava-louça BLANCO

Tabela de preços 2018 (I.V.A. não incluído)

www.blanco-germany.com

O sistema inovador  
de escoamento
BLANCO InFino®.

A perfeição do lava-louça começa na base.

BLANCO InFino® é o detalhe mais elegante de destacar a bacia. O novo conceito

de escoamento adapta-se perfeitamente à topografia da bacia graças ao design

claro e contemporâneo. Assim, consegue-se uma estética geral elegante e fina

que agrada ao olhar e dá um novo valor ao lava-louça. Isto, graças a um conceito

de utilização inteligente e inovador.

BLANCO InFino® – a perfeição no lava-louça:

•	Design	elegante	e	purista

•	Conceito	de	utilização	manual	ou	automática

•	 Integração	praticamente	sem	rebordos	e	transições

•	Possibilidade	de	utilização	em	todos	os	materiais	de	lava-louças	BLANCO

•	Alinhado	com	a	superfície,	para	uma	estética	geral	elegante

•	Posição	do	crivo	predefinida	sempre	centrada

•	 Instalação	simples	e	rápida

O conceito de utilização inteligente

O sistema de escoamento BLANCO

InFino® segue um conceito de utilização

e funcionamento inovador, tanto na

sua versão manual como na versão

automática com comando. 

Tanto aberto como fechado, InFino® mantém-se
sempre na mesma posição.

Elegância discreta e purista: o sistema de escoamento BLANCO InFino® confere uma imagem geral
moderna não só aos lava-louças de aço inoxidável, como também de SILGRANIT® e cerâmica.

Por favor, vire a página: encontrará informação sobre as opções de readaptação e os  
comandos de válvula no desdobrável.
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BLANCO InFino® é o detalhe mais elegante de destacar a bacia. O novo conceito

de escoamento adapta-se perfeitamente à topografia da bacia graças ao design

claro e contemporâneo. Assim, consegue-se uma estética geral elegante e fina

que agrada ao olhar e dá um novo valor ao lava-louça. Isto, graças a um conceito

de utilização inteligente e inovador.

BLANCO InFino® – a perfeição no lava-louça:

•	Design	elegante	e	purista

•	Conceito	de	utilização	manual	ou	automática

•	 Integração	praticamente	sem	rebordos	e	transições

•	Possibilidade	de	utilização	em	todos	os	materiais	de	lava-louças	BLANCO

•	Alinhado	com	a	superfície,	para	uma	estética	geral	elegante

•	Posição	do	crivo	predefinida	sempre	centrada

•	 Instalação	simples	e	rápida

O conceito de utilização inteligente

O sistema de escoamento BLANCO

InFino® segue um conceito de utilização

e funcionamento inovador, tanto na

sua versão manual como na versão

automática com comando. 

Tanto aberto como fechado, InFino® mantém-se
sempre na mesma posição.

Elegância discreta e purista: o sistema de escoamento BLANCO InFino® confere uma imagem geral
moderna não só aos lava-louças de aço inoxidável, como também de SILGRANIT® e cerâmica.

Por favor, vire a página: encontrará informação sobre as opções de readaptação e os  
comandos de válvula no desdobrável.
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Bem-vindo(a) ao mundo da BLANCO

Encontrará uma descrição geral com a atualização do novo sistema 
de escoamento no desdobrável da última página.

CONDIÇÕES DE VENDA

PREÇOS E IMPOSTOS:
Os preços de venda deste catálo-
go são sem IVA e serão válidos até 
a edição de um novo catálogo ou 
por notificação expressa da DAKE. 
Os impostos aplicam-se segundo 
determine a legislação vigente.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
As operações serão pagas antes 
da entrega da mercadoria, até 
obter a classificação de risco cor-
respondente por parte da segura-
dora de crédito.

RESERVA DE DOMÍNIO:
A mercadoria será propriedade da 
DAKE até o pagamento total da 
mesma.

GARANTIAS:
A garantia dos produtos será de 

2 anos. A garantia cobrirá o esti-
pulado pela Lei vigente, mas em 
nenhum caso os custos derivados 
por mão de obra, quer seja insta-
lação, marmorista, etc.

EXPEDIÇÕES:
A mercadoria é enviada com 
PORTES PAGOS para pedidos de 
valor superior a 100 € líquidos sem 
IVA. Para pedidos de valor inferior, 
o custo dos portes será de 10 € IVA 
não incluido. Os transportes urgen-
tes serão por conta do cliente.

DEVOLUÇÕES:
Não se aceitarão devoluções sem 
autorização prévia por parte da 
DAKE. Não se aceitarão produtos 
sem a sua embalagem original 
completa e em bom estado, nem 
devoluções de produtos que 
tenham sido instalados, produtos 
especiais, acessórios ou referên-

cias descatalogadas. As devolu-
ções por causas alheias à DAKE 
deverão ser remetidas com portes 
pagos.

DEVOLUÇÕES POR INCIDENTES 
DE TRANSPORTE:
É imprescindível rever o estado da 
mercadoria durante a sua rece-
ção e notificar qualquer dano por 
menor que seja, no momento da 
descarga, indicando no recibo de 
entrega:
EMBALAGEM DANIFICADA ou 
EMBALAGEM AMASSADA. Caso
contrário, não se poderá recorrer a 
uma posterior reclamação.

JURISDIÇÃO:
Em caso de litígio, serão compe-
tentes os tribunais que a DAKE 
estipule.

Uma diversidade de opções para readaptação.   
Escolher a válvula perfeita em 2 passos.

Passo 2: Escolher um comando de válvula de entre todos os disponíveis:

Passo 1: Definir a situação inicial e fazer o pedido do kit adequado.

Readaptar a válvula automática
Kit de readaptação InFino® 

232 459

Kit de readaptação
não necessário

Seguir para Passo 2
Escolher um comando de válvula 

automática ADVANCED, DESIGN ou 
COMFORT

Sistema de escoamento InFino®

Sistema de escoamento InFino® com 
válvula MANUAL

Sistema de escoamento InFino® com 
válvula AUTOMÁTICA

Sistema de escoamento standard

com válvula MANUAL 
Escoamento sem cabo

Readaptar a válvula automática
Referência do kit de readaptação de-

penderá do modelo de
lava-louça e data de compra.

Por favor, contacte o
nosso departamento

de atenção ao cliente.

com válvula AUTOMÁTICA 
Escoamento com cabo

Kit de readaptação
não necessário

Seguir para Passo 2
Escolher um comando de válvula 
 automática DESIGN ou COMFORT

Comandos ADVANCED (exclusivos para BLANCO InFino®)
Atenção: os comandos de válvula automática ADVANCED apenas são compatíveis com o sistema de escoamento InFino®.

BLANCO PushControl®

Aço inox. escovado 233 696

Diâmetro de orifício necessário: 35 mm

BLANCO SensorControl Blue

Aço inox. escovado 233 695

Diâmetro de orifício necessário: 35 mm

Comandos DESIGN
Para sistemas de escoamento InFino® e standard

Comando BLANCO LIVIA

Cromado  521 294

Latón 521 295

Manganésio 521 296

Diâmetro de orifício necessário (mínimo): 14 mm

Comandos COMFORT
Para sistemas de escoamento InFino® e standard

Comando giratório

Aço inox. 119 293

Diâmetro de orifício necessário: 35 mm

Comandos COMFORT
Para sistemas de escoamento InFino® e standard

Comando redondo

Aço inox. brilho 222 118

Aço inox. mate 222 115

Aço inox. 226 540

Diâmetro de orifício necessário (mínimo): 14 mm

Comando redondo

Aço finish  221 336

Cromado  221 339

Plástico cromado  225 112

Diâmetro de orifício necessário (mínimo): 14 mm

Comandos COMFORT
Para sistemas de escoamento InFino® e standard

Comandos de válvula automática BLANCO.

Três linhas – inúmeras possibilidades.

 

 A liberdade de poder escolher o comando de válvula automática perfeito. Nunca houve opções de 

equipamento tão fascinantes. Com as numerosas possibilidades que a gama de comandos de válvula 

automática BLANCO inclui, os lava-louças podem agora ser equipados com a opção mais adequada.

Comandos de válvula automática ADVANCED
BLANCO SensorControl 

Blue alia a tecnologia à

elegância de modo único

no lava-louça. Com o 

comando eletrónico, 

o escoamento abre e 

fecha de forma fiável

e controlável e sob todas as circunstâncias do local de

trabalho, com apenas um toque leve.

233 695 PVP sem IVA: 224 €

BLANCO PushControl® 

permite o controlo,

premindo um botão.

O mecanismo aciona o

escoamento de modo

simples, fiável e preciso

ao pressionar o botão

intuitivamente. O design plano com 3 mm de altura integra-se

discreta mas visivelmente em qualquer área do lava-louças.

Este elemento elegante e de alta qualidade acrescenta um

toque valioso e funcional a qualquer cozinha.

233 696 PVP sem IVA: 83 €

  

Os comandos de 

válvula automática 

COMFORT são uma

vantagem paraqualquer 

lava-louça. Permitem 

um controlo exterior 

do escoamento e são 

sinónimo de conforto moderno para todas as tarefas no lava-

louça, com diversas opções de acabamento e dois conceitos 

fiáveis de utilização: rodar ou puxar – conforme desejar.

Comandos de válvula automática
COMFORT

Os comandos de 

válvula automática 

DESIGN são o

complemento perfeito 

para as misturadoras.

Desenvolvidos

juntamente com

misturadoras galardoadas pelo seu design, expressam 

qualidade, harmonia, alegria de viver e uma exigência especial.

Comandos de válvula automática
DESIGN

355 356

€ 27 

€ 83 € 224 

€ 47 € 16 

€ 133 € 122 

€ 66 

€ 133 €  28 

€ 91 

€ 130 €  17 

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias
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www.dake.pt 
Realize os pedidos através da nossa página web de forma rápida e

segura.

1.
Abra o seu navegador e entre em www.dake.pt

2.
Entre no último separador: ÁREA PROFISSIONAL

3.
Introduza o seu número de utilizador e palavra-passe. 

Se não dispõe destes dados, pode solicitá-los ao nosso

departamento de atenção ao cliente através do e-mail

comercial@dake.pt ou telefonando para o 707 012 049.

4.
Uma vez registrado na sua área de cliente, pode consultar, entre

outros: os seus pedidos pendentes, facturas e estado da sua

conta em geral.

5.
Entrando em ARTIGOS e selecionando a marca, poderá aceder a

todos os produtos.

6.
Pode comprovar a marca selecionada com o sombreado cinzento

da imagem.
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7.
Utilize uma das diferentes opções para procurar produtos:

Código, Nome, Descrição ou Preço.

8.
Selecione o artigo escolhido e clique sobre o ícone do carrinho.

9.
No artigo selecionado indique a quantidade de unidades que 

deseja comprar.

Prima o botão “Comprar” para ir diretamente para a cesta ou

“Continuar” para seguir comprando.

10.
Dentro da “Cesta” pode introduzir uma referência identificando o

cliente para cada um dos artigos.

Além do mais, poderá adicionar as observações que deseje para

o seu pedido.

11.
Lembre-se de aceitar as “Condições de compra e uso”, assim 

como a “Política de confidencialidade” antes de processar o pedi-

do definitivo e terminar a compra.

12.
Uma vez terminada a sua compra, irá gerar-se um número de pe-

dido e em 24h receberá um correio eletrónico com a confirmação

do prazo de entrega do seu pedido.
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Misturadora premiada por especialistas.

Da Alemanha para as cozinhas
do mundo inteiro. 
Com a qualidade e experiência de uma das maiores marcas.

A BLANCO cria qualidade com preci-

são. A empresa familiar é hoje a maior

fabricante de lava-louças e líder em

misturadoras da Alemanha. 

BLANCO dá muita importância à utilidade

de cada uma das peças que fabrica:

lava-louças, misturadoras, separadores

de despedícios e acessórios. Além de

funcionais, são estéticos com designs

modernos para as cozinhas mais atuais.

A planta da fábrica BLANCO de lava-louças de aço inoxidável,

Sulzfeld (Sul da Alemanha).

Uma zona de lavagem completa como centro da 
cozinha: lava-louça, misturadora e separador de
desperdícios.

Gama de produtos muito diversa: soluções
adequadas para qualquer situação.
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SILGRANIT® PuraDur® com a forma de proteção higiénica patenteada

Misturadora premiada por especialistas.

Os produtos BLANCO são fabricados 

com materiais de alta qualidade e através 

dos melhores procedimentos disponíveis, 

tal como certificam as acreditações que

possuem.

Durante mais de 90 anos, a BLANCO tem encantado os seus clientes com 

a qualidade e a fiabilidade alemãs, apreciadas mundialmente. A seleção dos 

materiais e dos métodos de fabrico, a entrega e o serviço ao cliente. A melho-

ria constante, a investigação, as ações sustentáveis e o sistema de garantia de 

qualidade certificada são alguns dos desafios diários da BLANCO para os seus 

clientes.

Mais comodidade e segurança na sua

casa: manutenção fácil e higiénica.

SILGRANIT® encanta os clientes pela

sua qualidade insuperável.

Reconhecimento internacional e uma lon-

ga experiência, a BLANCO oferece muito 

mais que uma vasta gama de produtos. 

Soluções inovadoras e sistemas bem 

planificados fazem com que a BLANCO 

seja um excelente aliado para os estudos 

de cozinha.

Perfeitamente adaptado para a cozinha moderna:
BLANCO ZENAR XL 6 S VaporPlus.

GERMANY

ORIGINAL QUALITY
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BLANCO STEELART
Exclusividade em aço inoxidável.

Zonas de lavagem de design excecional e 

fabricadas de forma exclusiva.

Modelos personalizados à medida em

aço inoxidável: BLANCO STEELART.

Produtos versáteis desenhados com pro-

gramas de alta tecnologia e produzidos

manualmente para garantir geometrias

únicas seguindo as tendências atuais.

Por exemplo, a bacia BLANCO ATTIKA 

com a sua elegante e sofisticada borda 

elevada.

A exclusiva zona de lavagem sobre tampo
BLANCO FLOW capta a atenção de qualquer
observador.

A nova e inovadora superfície em aço inoxidável
BLANCO DURINOX é a melhor solução antimar-
cas existente no mercado.

Prémios para forma e funcionalidade
Prémios de renome internacional confirmam as competências da BLANCO.
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A nova e inovadora superfície em aço inoxidável
-

Prémios para forma e funcionalidade
Prémios de renome internacional confirmam as competências da BLANCO.

Design e personalidade perfeitamente unidos.

BLANCOCULINA-S Mini 

Focus Open 20∂5
Gold
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A gestão sustentável da BLANCO
Ser responsável e viver de forma responsável.

Para a BLANCO, um dos principais 

fornecedores de zonas de lavagem do 

mundo, a sustentabilidade não é só uma 

moda e sim algo que se tornou parte da 

cultura corporativa há mais de 20 anos. 

E entendemos a sustentabilidade como 

o uso responsável dos recursos que nos 

foram confiados.

A BLANCO reconhece sua responsabili-

dade e trabalha de maneira sustentável 

para preservar recursos e assim poupar 

e proteger o mundo em que vivemos. 

Razão pela qual a nossa responsabilida-

de pelo ambiente está na base da gestão 

da empresa.

A sutentabilidade

como um princípio

A BLANCO leva muito a sério a sua

responsabilidade social. E estes

compromissos baseiam-se em projetos 

base da empresa. Incentivar crianças e 

jovens adultos é um assunto particular

mente chegado ao “coração” da BLAN

CO.
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A BLANCO demonstra uma responsabi-

lidade muito grande pelo nosso recurso 

mais importante - a água potável. Utili-

zando materiais apropriados e subme-

tendo-se a testes periódicos pelo DVGW 

(centro de certificação da Associação 

Alemã de Fornecimento de Gás e Água).

Lava-louças de aço inoxidável e

SILGRANIT® são100% recicláveis.

O acabamento SILGRANIT® PuraDur®

minimiza o uso de produtos de limpeza. 

Além do mais, a BLANCO não utiliza 

madeiras tropicais.

-

-

de pelo ambiente está na base da gestão 

Os nossos colaboradores são essenciais

para assegurar o sucesso da BLANCO. A 

empresa baseia-se no seu desempenho,

competência e compromisso. Em con-

junto, aceitamos a responsabilidade para 

preservar o equilíbrio entre os nossos 

princípios básicos de desempenho, coo-

peração, compromisso, rentabilidade e 

inovação. Como empresa tradicional e fa-

miliar, é fundamental para nós o trabalho 

em equipa, não só dentro da empresa, 

como também com os nossos  clientes, 

fornecedores e parceiros.

Competência e

compromisso

A BLANCO leva muito a sério a sua

responsabilidade social. E estes

compromissos baseiam-se em projetos 

base da empresa. Incentivar crianças e jo-

vens adultos é um assunto particularmen-

te chegado ao “coração” da BLANCO.

Responsabilidade 

social
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Lava-louças BLANCO 
Os melhores conselhos na hora de escolher o seu lava-louça.

Otimiza o espaço de uso:

A BLANCO tem as melhores soluções

para otimizar o espaço de uso – indepen-

dentemente das condições necessárias.

Ergonómico e funcional:

Tanto a bacia principal como a bacia

secundária foram desenhadas para

uma combinação perfeita. Soluções com

conforto – como o conceito AXial – aju-

dam a garantir a eficiência do trabalho.

•	 Misturadoras BLANCO:

A BLANCO oferece uma grande sele-

ção de design funcionais. Contam com 

o Certificado de conformidade de crité-

rios estritos de Qualidade, e cumprem 

os mais altos requisitos de segurança 

e de higiene.

•	 Fácil manutenção: 

Facilidade na limpeza das superfícies 

e acessórios. Os materiais especiais 

ajudam a repelir a água e a sujidade. 

•	 Conforto no sistema:

Integração perfeita entre o lava-louças

e o resto dos componentes, como

o sistema de separação de resíduos

BLANCO SELECT. 

•	 Variedade de cores e materiais:

Graças à grande variedade de mate-

riais e à gama de cores da BLANCO, 

é possível fazer uma combinação 

perfeita na zona de lava-louça.

Lava-louças em aço inoxidável
Clássicos, intemporais, atrativos.

O aço inoxidável tem um atrativo natural

com excelentes características que o tor

nam no material perfeito para se utilizar

na cozinha. No entanto, nem todo o aço

inoxidável é igual. A BLANCO utiliza o de 

mais alta qualidade, selecionado segundo 

critérios específicos e estritos controlos 

de qualidade.

Clássico e intemporal.

Com o seu tom neutro, aço inoxidável 

integra-se em qualquer ambiente, seja qual 

for o estilo, e nunca sai de moda, manten

do-se sempre brilhante e exclusivo.

Inoxidável.

Pelas suas propriedade, é um material 

que não se oxida.

Resistente ao calor.

O aço inoxidável é totalmente resistente 

ao calor e à luz solar.
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-

ção de design funcionais. Contam com 

o Certificado de conformidade de crité-

rios estritos de Qualidade, e cumprem 

os mais altos requisitos de segurança 

Lava-louças em aço inoxidável
Clássicos, intemporais, atrativos.

O aço inoxidável tem um atrativo natural

com excelentes características que o tor-

nam no material perfeito para se utilizar

na cozinha. No entanto, nem todo o aço

inoxidável é igual. A BLANCO utiliza o de 

mais alta qualidade, selecionado segundo 

critérios específicos e estritos controlos 

de qualidade.

Clássico e intemporal.

Com o seu tom neutro, aço inoxidável 

integra-se em qualquer ambiente, seja qual 

for o estilo, e nunca sai de moda, manten-

do-se sempre brilhante e exclusivo.

Inoxidável.

Pelas suas propriedade, é um material 

que não se oxida.

Resistente ao calor.

O aço inoxidável é totalmente resistente 

ao calor e à luz solar.

Higiene.

A superfície metálica do aço inoxidável é

totalmente lisa e sem poros, dificultando a

aderência de partículas de sujidade e de

bactérias.

Resistente.

O aço inoxidável de alta qualitidade

como o utilizado pela BLANCO tem uma

resistência natural aos ácidos utilizados

no ambiente doméstico a às manchas

causadas por café ou certos tipos de fruta

ou verduras.

Fácil manutenção.

O aço inoxidável da BLANCO mantém o 

seu brilho durante décadas apenas com 

os cuidados mínimos. Para a limpeza 

diária, é recomendável usar qualquer 

produto comum e, esporadicamente, usar 

o produto específico BLANCO POLISH. 

BLANCO POLISH elimina pequenos arranhões 
e marcas de desgaste, deixando a superfície 
brilhante.

Para mais informações, consultar pág. 320.

Aço inoxidável brilho.

Use BLANCO ANTIKALK para retirar os resíduos
de calcário do seu lava-louças.
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BLANCO SILGRANIT® PuraDur®

A pedra preciosa da cozinha.

A BLANCO voltou a melhorar a

fórmula de SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® PuraDur® equilibra a 

facilidade  para manter os lava-louças, 

resistência, suavidade e uma vasta gama 

de cores para combinar com o resto da 

cozinha.

Propriedades do material.

A superfície de pedra pouco porosa e

suave tem o toque agradável de um

material natural.

Disponível em dez cores atrativas

com acabamento uniforme.

Para todos os ambientes – harmoni-

zando a cor ou acentuando contrastes.

Muito fácil de limpar e resistente.

Graças às excelentes propriedades, a

nova superfície SILGRANIT® PuraDur®

proporciona ao lava-louças uma maior

durabilidade e uma superfície pouco

porosa e muito resistente.

• Resistente a golpes

• Resistente a arranhões

• Resistente a altas temperaturas de até

280 ºC

SILGRANIT® PuraDur® garante:

• 100% apto para os alimentos

• 100% resistente aos ácidos alimentares

• 100% brilho

SILGRANIT® PuraDur® com a fórmula

de proteção e higiene patenteadas.

Higiene+Plus é um programa contra a

sujidade e as bactérias que facilita a

limpeza. Graças à sua fórmula exclusiva

e patenteada de proteção e higiene

SILGRANIT® PuraDur® é antibacteriano.

As provas confirmam que as melhorias de 

proteção higiénica incorporadas reduzem 

o crescimento de bactérias em 98 %. 

SILGRANIT® PuraDur® com a forma de proteção higiénica patenteada

BLANCO CombiColours 
Sonhos de cozinhas tornados realidade.

Gama de cores BLANCO SILGRANIT

A grande variedade de cores da 

BLANCO oferece um número infinito 

de possibilidades. 

Nunca foi tão fácil enfatizar as cores da 

cozinha como com o lava-louça BLANCO 

Silgranit
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limpeza. Graças à sua fórmula exclusiva

As provas confirmam que as melhorias de 

proteção higiénica incorporadas reduzem 

com a forma de proteção higiénica patenteada

BLANCO CombiColours 
Sonhos de cozinhas tornados realidade.

Gama de cores BLANCO SILGRANIT® PuraDur®

noz-moscadaantracite cinzento-pedra alumetalic cinzento-pérola branco jasmim champanhe cafétartufo

A grande variedade de cores da 

BLANCO oferece um número infinito 

de possibilidades. 

Nunca foi tão fácil enfatizar as cores da 

cozinha como com o lava-louça BLANCO 

Silgranit® PuraDur®.

•	Perfeita combinação entre lava-louça,

misturadora, tampo e móveis.

•	Cores elegantes para cozinhas contem-

porâneas.

•	Vasta gama de cores para combinar ou

criar contrastes.

•	Lava-louças personalizados graças à

vasta gama cromática.
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BLANCO InFino®

O sistema inovador de escoamento.

InFino

Mediante um icone identificará rapidamente os lava-louças e bacias que 
incorporam o novo sistema de escoamento InFino
Além do mais, na pág. 354 encontrará uma descrição geral com as diferentes 
possibilidades.

InFino® e SILGRANIT® PuraDur® – design de uma única peça. InFino® e BLANCO cerâmica - expressão de exclusividade.

InFino

to para qualquer material da BLANCO. 

Design elegante e contemporâneo que 

proporciona um novo ar aos lava-louças 

BLANCO. Um sistema funcional e efi

ciente que facilita a limpeza e a manu

tenção.

A perfeição no lava-louças:

•

•

•

•

•

ou manual

Fácil manutenção e limpeza:

InFino

duas peças totalmente desmontáveis 

para poder limpá-lo facilmente.

Funcionamento intuitivo:

Na sua versão manual apenas deve girar 

para um lado ou para o outro para abrir 

e fechar o escoamento. Além do mais, a 

posição do tampo-filtro não se altera, e 

sim a peça da parte inferior que modifica 

a sua posição deixando circular a água.
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InFino® Manual 
SEM válvula automática.

InFino®

COM válvula automática.

InFino® com válvula MANUAL ou AUTOMÁTICA:

Mediante um icone identificará rapidamente os lava-louças e bacias que 
incorporam o novo sistema de escoamento InFino®.
Além do mais, na pág. 356 encontrará uma descrição geral com as diferentes 
possibilidades.

InFino® é o novo sistema de escoamen-

to para qualquer material da BLANCO. 

Design elegante e contemporâneo que 

proporciona um novo ar aos lava-louças 

BLANCO. Um sistema funcional e efi-

ciente que facilita a limpeza e a manu-

tenção.

A perfeição no lava-louças:

• Design purista e elegante

• Instalação livre totalmente integrada

• Funcionamento intuitivo

• Fácil instalação

• Disponível com comando automático

ou manual

Fácil manutenção e limpeza:

InFino® está composto unicamente por 

duas peças totalmente desmontáveis 

para poder limpá-lo facilmente.

Funcionamento intuitivo:

Na sua versão manual apenas deve girar 

para um lado ou para o outro para abrir 

e fechar o escoamento. Além do mais, a 

posição do tampo-filtro não se altera, e 

sim a peça da parte inferior que modifica 

a sua posição deixando circular a água.

Particularmente fácil de limpar graças ao seu 
design sem juntas nem bordas.

As suas duas peças desmontáveis proporcionam 
a máxima higiene.

Funcionamento intuitivo e fácil.

Disponível na versão manual ou automática.

A versão automática pode instalar-se a qualquer 
momento. Encontrará mais informação sobre 
comandos na pág. 356
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Para ver exemplos de técnicas de instalação consultar pág. 169.

Para qualquer exigência: 
BLANCO apresenta diferentes soluções de instalação.

Instalação
superior

Instalação clássica superior com rebordo perfilado

•	Vasta seleção de lava-louças em aço inoxidável e SILGRANIT®

• 	Adequada para todos os tipos de superfícies de trabalho

• 	Instalação simples e rápida

BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®

Perfil liso IF
Aspeto elegante e moderno graças à sua óptica “flushmount”

•	Vasta gama de produtos em aço inoxidável com perfil liso IF

•	Especialmente indicada para superfícies laminadas

•	Duas opções de instalação em um único modelo: instalação superior

ou instalação à face “flushmount”

BLANCO DIVON II 6 S-IF, aço inoxidável

Instalação à face “flushmount”
(ao nível do tampo)

Unidade visual entre lava-louças e superfície de trabalho, sem bordas -

funcional e contemporâneo.

•	Vasta seleção de modelos em SILGRANIT®

•	Especialmente indicada para balcões de pedra natural,

artificial ou cerâmica, compostos de resina, melanina, ...

BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®

Fácil instalação com aparência elegante.

•	Adequada

•	 Identificação

mitem este tipo de instalação. Para mais informações consultar pág. 

194 e 206).

•	Adequada

•	 Instalação

Harmonia visual entre o lava-louça e o tampo; sem bordas, 

funcional, contemporâneo.

•	Vasta

•	Especialmente

artificial ou cerâmica, compostos de resina, melanina, ...

Elementos individuais funcionais para designs de cozinha excelentes

•	Adequada

•	Permite

o tampo
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Para ver exemplos de técnicas de instalação consultar pág. 169.

Instalação à face sob 
tampo

Fácil instalação com aparência elegante.

•	Adequada para praticamente todos os lava-louças de aço inoxidável

•	 Identificação especial para os lava-louças de SILGRANIT® que per-

mitem este tipo de instalação. Para mais informações consultar pág. 

194 e 206).

•	Adequada para qualquer tipo de superfície de trabalho

•	 Instalação duradoura graças à adesão entre o lava-louças e o tampo

Instalação sob
tampo

Harmonia visual entre o lava-louça e o tampo; sem bordas, 

funcional, contemporâneo.

•	Vasta seleção de modelos em SILGRANIT®

•	Especialmente indicada para balcões de pedra natural,

artificial ou cerâmica, compostos de resina, melanina, ...

BLANCO ANDANO 450-U, aço inoxidável

Módulos colocados entre
tampos

Módulos colocados por cima
dos tampos

Elementos individuais funcionais para designs de cozinha excelentes

•	Adequada para qualquer tipo de superfície de trabalho

•	Permite dois tipos de instalação: entre dois tampos ou sobre

o tampo

BLANCO MODEX-M 60, SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT® PuraDur®
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A bacia de três níveis
A nova série BLANCO ETAGON em aço inoxidável e Silgranit®.

Flexível na utilização: acessórios ETAGON.

Diferentes zonas de preparação, também na versão 
de Silgranit®.

As calhas ETAGON altamente resistentes podem 
ser usadas como base de proteção.

Tudo em ordem na nova bacia ETAGON. Graças às calhas ETAGON os tabuleiros grandes 
podem ser totalmente cobertos de água.

Uma bacia e três níveis de trabalho: BLANCO 
ETAGON na sua versão IF/A, aço inoxidável.

Uma bacia gradual que graças aos seus três níveis proporciona comodidade.

BLANCO ETAGON 500 adicona um nivel mais funcional ao lava-louças, 

graças à ranhura de todo o seu contorno e às calhas de aço inoxidável que 

inclui.
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Lava-louças de aço inoxidável
Clássico. Intemporal. Belo.

Qualidade máxima

BLANCO utiliza exclusivamente aço 

inoxidável da melhor qualidade, segundo 

critérios específicos e passa por controlos

de qualidade rigorosos. O processo de 

aperfeiçoamento completa a elevada

qualidade.

Adequado para os alimentos

O aço inoxidável não altera nem o aspe-

to, nem o sabor dos alimentos.

Higiénico

A superfície de aço inoxidável da 

BLANCO é lisa e não porosa. O diversi-

ficado uso de aço inoxidável na indústria 

alimentar confirma as excelentes caracte-

rísticas higiénicas.

Robusto

O aço inoxidável é robusto.

A louça que cai sobre o aço inoxidável 

não se quebra tão facilmente já que ab-

sorve bem os golpes.

Fácil de cuidar

Os produtos de aço inoxidável da 

BLANCO conservam o seu valor e o seu 

brilho durante anos com um cuidado 

mínimo.

Resistente

O aço inoxidável de alta qualidade da 

BLANCO tem uma resistência natural aos 

ácidos domésticos convencionais e é 

resistente a manchas de café, chá, frutas 

e verduras.

Resistente ao calor e resistente à luz

O aço inoxidável é resistente ao calor de

até 300 ºC e não se deteriora, nem mes-

mo com exposição à luz solar.

Autorreparador

O aço inoxidável autorregenera-se. 

A superfície autorregenera-se, a denomina-

da camada passiva vai-se formando por si 

mesma sobre a influência do oxigénio.

Não se oxida

O aço inoxidável basicamente não se

oxida. Se surgirem manchas de oxidação,

trata-se de oxidação de agentes exter-

nos, que se podem eliminar facilmente.
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  60

BLANCO LIVIT 6 S

Aço inoxidável
1000 x 500 mm

BLANCO LANTOS 6-IF

Aço inoxidável
593 x 488 mm

BLANCO TIPO XL 6 S

Aço inoxidável
950 x 500 mm

BLANCO MAGNAT

Aço inoxidável
860 x 435 mm

  50
BLANCO LANTOS 5 S-IF

Aço inoxidável
940 x 490 mm

Variedade 
de modelos

Lava-louças aço inoxidável

Lava-louças aço inoxidável

  45cm Armário

Aço inoxidável
860 x 500 mm Pág. 30

BLANCO  LANTOS 45 S-IF

Aço inoxidável
860 x 500 mm Pág. 31

BLANCO MEDIAN 45 S-IF BLANCO DIVON II 45 S-IF

Aço inoxidável
860 x 510 mm Pág. 32

BLANCO AXIS III 45 S-IF

Aço inoxidável
860 x 510 mm Pág. 33

BLANCO LIVIT 45

Aço inoxidável
480 x 500 mm Pág. 25

BLANCO LIVIT 45 S

Aço inoxidável
860 x 500 mm Pág. 25 

BLANCO RONDOSOL

Aço inoxidável
Ø 460 mm Pág. 26

BLANCO TIPO 45 S

Aço inoxidável
860 x 500 mm Pág. 27

Aço inoxidável
768 x 488 mm  Pág. 30

BLANCO LANTOS 45 S-IF CompactBLANCO RONDOVAL

Aço inoxidável
Ø 535 mm Pág. 29

BLANCO TIPO 45 S Mini

Aço inoxidável
605 x 500 mm  Pág. 28

Variedade 
de modelos

Instalação superiorIF

BLANCO TIPO 45 S Compact

Aço inoxidável
780 x 500 mm  Pág. 27

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact

Aço inoxidável
860 x 500 mm
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Lava-louças aço inoxidável

  60cm Armário

BLANCO DIVON II 6 S-IF

Aço inoxidável
1000 x 510 mm Pág. 49

BLANCO AXIS III 6 S-IF

Aço inoxidável
1000 x 510 mm Pág. 50

BLANCO LIVIT 6 S

Aço inoxidável
1000 x 500 mm Pág. 43

BLANCO LIVIT XL 6 S

Aço inoxidável
1000 x 500 mm Pág. 43

BLANCO LANTOS 6 S-IF

Aço inoxidável
1000 x 500 mm Pág. 46

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF

Aço inoxidável
1000 x 500 mm Pág. 46

BLANCO LANTOS 6-IF

Aço inoxidável
593 x 488 mm Pág. 45

BLANCO TIPO XL 6 S

Aço inoxidável
950 x 500 mm Pág. 40

BLANCO TIPO 6 S

Aço inoxidável
950 x 500 mm Pág. 42

BLANCO TIPO 6 S Basic

Aço inoxidável
950 x 500 mm Pág. 42

BLANCO MAGNAT

Aço inoxidável
860 x 435 mm Pág. 37

BLANCO TIPO 6 

Aço inoxidável
605 x 500 mm Pág. 38

BLANCODANA

Aço inoxidável
575 x 505 mm Pág. 39

BLANCODANA-IF

Aço inoxidável
575 x 505 mm Pág. 39

BLANCO LIVIT 6 S Compact

Aço inoxidável
780 x 500 mm Pág. 41

BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF

Aço inoxidável
1000 x 500 mm Pág. 44

BLANCO LANTOS 6 S-IF Centric

Aço inoxidável
1000 x 500 mm Pág. 45

Lava-louças aço inoxidável

  50cm Armário

BLANCO DIVON II 5 S-IF

Aço inoxidável
1000 x 510 mm Pág. 35

BLANCO AXIS III 5 S-IF

Aço inoxidável
915 x 510 mm Pág. 36

BLANCO LANTOS 5 S-IF

Aço inoxidável
940 x 490 mm Pág. 34

Variedade 
de modelos

Instalação superiorIF

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact

Aço inoxidável
780 x 500 mm Pág. 47

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF

Aço inoxidável
1000 x 500 mm Pág. 48

Lava-louças aço inoxidável

Pág. 33

Pág. 27

 Pág. 30

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact

Aço inoxidável
860 x 500 mm Pág. 48
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

Lava-louças aço inoxidável

Lava-louças aço inoxidável

  80cm Armário

  90cm Armário

BLANCO DIVON II 8-IF

Aço inoxidável
860 x 510 mm Pág. 56

BLANCO DIVON II 8 S-IF

Aço inoxidável
1160 x 510 mm Pág. 56

BLANCO LIVIT 8 S

Aço inoxidável
1210 x 500 mm Pág. 54

BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact

Aço inoxidável
1160 x 500 mm Pág. 55

BLANCO LANTOS 8-IF

Aço inoxidável
860 x 500 mm Pág. 55

BLANCO TIPO 8 Compact

Aço inoxidável
780 x 500 mm Pág. 52

BLANCO PLUS 8 Compact

Aço inoxidável
780 x 500 mm Pág. 53

BLANCO TIPO 8 S

Aço inoxidável
1210 x 500 mm Pág. 52

BLANCO TIPO XL 9

Aço inoxidável
950 x 500 mm Pág. 57

BLANCO PLENTA 9

Aço inoxidável
860 x 500 mm Pág. 58

BLANCO MEDIAN 9-IF

Aço inoxidável
860 x 500 mm Pág. 59

Variedade 
de modelos

Instalação superiorIF

Lava-louças aço inoxidável

  60cm Armário

BLANCO AXIS III 6 S-IF Steamer Edit.

Aço inoxidável
1000 x 510 mm Pág. 51

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Acessórios

Tábua de corte de madeira 
de faia

218 313

BLANCO LIVIT 45

Nota:
Se deseja orifício para misturadora, indicar no pedido.

Acessórios

Cesto de louça em aço inox.

220 573

BLANCO LIVIT 45 S

Nota:
Se deseja orifício para misturadora, indicar no pedido.
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25Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

Lava-louças aço inoxidável

Lava-louças aço inoxidável

Pág. 56

Pág. 54

Lava-louças aço inoxidável

45
 c

m

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

BLANCO LIVIT 45
Aço inoxidável semibrilho

Linha moderna e de grandes medidas com uma 
bacia ergonómica no centro
•	Bacia confortável
•	Com amplo rebordo lateral para misturadora
•	Também para armário de 50
•	Com filtro de aço inoxidável de 3 ½“

BLANCO LIVIT 45 S
Aço inoxidável semibrilho

Linha moderna e de grandes medidas com uma 
bacia ergonómica no centro
•	Com amplo rebordo lateral para misturadora
•	Bacia confortável
•	Com filtro de aço inoxidável de 3 ½“

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de madeira 
de faia

Tábua de polietileno ótica 
mármore

Cesto de louça em aço inox. CapFlow® Tampo para 
escoamento

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automático

218 313 217 611 220 573 517 666 517 468

BLANCO LIVIT 45 Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO ZENOS

Aço inox. semibrilho 514 785 cromado
sem válvula automática 517 801

Nota:
Se deseja orifício para misturadora, indicar no pedido.

45 cm
armário

Profundidade da bacia: 155 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“.

Acessórios Sistema de resíduos

Cesto de louça em aço inox. CapFlow® Tampo para 
escoamento

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automático

220 573 517 666 517 468

BLANCO LIVIT 45 S Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO ZENOS

Aço inox. semibrilho 514 788 cromado
sem válvula automática 517 801

Nota:
Se deseja orifício para misturadora, indicar no pedido.

45 cm
armário

Profundidade da bacia: 155 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“.
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45
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m

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

BLANCO RONDOSOL
Aço inoxidável semibrilho

Formas redondas para todas as cozinhas
•	Design que não passa de moda
•	Com filtro de aço inoxidável de 3 ½“
•	Acessórios opcionais: tábua de corte de madeira 

de faia e cesto de louça em aço inoxidável

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de madeira 
de faia

Cesto de louça em aço inox. BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automático

218 421 220 574 517 468

BLANCO RONDOSOL Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO FILO-S

Aço inox. semibrilho 513 306 cromado
sem válvula automática 512 405

45 cm
armário

Escorredor de raio: Ø 460 mm

Nota:
Sugerimos rever medidas de encaixe com 
o modelo correspondente.

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“.

Acessórios

Escorredor de louça em inox 
(removível)

507 829

BLANCO TIPO 45 S 
Compact

Nota:
Se deseja orifício para misturadora, indicar no pedido.

Acessórios

BLANCO POLISH (para aço 
inox.), 1x150 ml tubo

511 895

BLANCO TIPO 45 S

Nota:
Se deseja orifício para misturadora, indicar no pedido.
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m

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

Acessórios opcionais: tábua de corte de madeira 

Sugerimos rever medidas de encaixe com 

BLANCO TIPO 45 S 
Compact
BLANCO TIPO 45 S
Aço inoxidável mate

Lava-louças com uma bacia ou uma bacia e 
meia
•	Bacia de grandes medidas
•	Design funcional
•	Cómodo escorredor
•	Com uma ou duas válvulas de aço inox. de 3 ½“

Acessórios Sistema de resíduos

Escorredor de louça em inox 
(removível)

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

507 829 517 467

BLANCO TIPO 45 S 
Compact

Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCOWEGA-S

Aço inox. mate 513 441 cromado
sem válvula automática 512 035

Nota:
Se deseja orifício para misturadora, indicar no pedido.

45 cm
armário

Profundidade da bacia: 170 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“.

Acessórios Sistema de resíduos

BLANCO POLISH (para aço 
inox.), 1x150 ml tubo

Escorredor de louça em inox 
(removível)

CapFlow® Tampo para 
escoamento

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

511 895 507 829 517 666 517 467

BLANCO TIPO 45 S Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCOWEGA-S

Aço inox. mate 511 942 cromado
sem válvula automática 512 035

Nota:
Se deseja orifício para misturadora, indicar no pedido.

45 cm
armário

Profundidade da bacia: 160 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“.
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45
 c

m

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

BLANCO TIPO 45 S Mini
Aço inoxidável mate

A nova definição de conforto
•	Design funcional
•	Bacia de grandes medidas
•	Cómodo escorredor
•	Com uma ou duas válvulas de aço inox. de 3 ½“
•	Lava-louças reversíveis

Acessórios Sistema de resíduos

Escorredor de louça em inox 
(removível)

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

507 829 517 467

BLANCO TIPO 45 S Mini Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCOWEGA-S

Aço inox. mate 516 524 cromado
sem válvula automática 512 035

45 cm
armário

Profundidade da bacia: 160 mm

Se deseja orifício para misturadora, indicar 
no pedido.

605

50
0

42
0

330 40 40

250

16
0

30
0

400

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“.

Acessórios

Tábua de corte de madeira 
de faia

218 421

BLANCO RONDOVAL
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45
 c

m

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Com uma ou duas válvulas de aço inox. de 3 ½“

Se deseja orifício para misturadora, indicar 

BLANCO RONDOVAL
Aço inoxidável semibrilho

Formas redondas para todas as cozinhas
•	Design que não passa de moda
•	Bacia grande para mais conforto
•	Com amplo rebordo posterior, para instalar, por 

exemplo, um dispensador de detergente
•	Acessórios opcionais: tábua de corte de madeira 

de faia e cesto de louça em aço inoxidável

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de madeira 
de faia

Cesto de louça em aço inox. BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automático

218 421 220 574 517 468

BLANCO RONDOVAL Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO FILO-S

Aço inox. semibrilho 513 313 cromado
sem válvula automática 512 405

45 cm
armário

Escorredor de raio: Ø 535 mm

Nota:
Sugerimos rever medidas de encaixe com 
o modelo correspondente.

400

32
0

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“.

Modelo de corte personalizado
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€ 217 
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€ 266 €  19 €  60 
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30 Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

45
 c

m

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

*

BLANCO LANTOS 45 S-IF
BLANCO LANTOS 45 S-IF 
Compact
Aço inoxidável semibrilho

Forma nítida a preços atrativos
•	Vasta gama de lava-louças de linhas claras
•	Perfil liso IF para uma instalação moderna e 

elegante
•	Superfície de escorrer louça com escoamento
•	Escorredor reversível
•	Com filtro de aço inoxidável de 3 ½“

Acessórios Sistema de resíduos

Cesto de louça em aço inox. CapFlow® Tampo para 
escoamento

BLANCO SELECT 45/2

220 573 517 666 518 721

BLANCO LANTOS 45 S-IF Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO BRAVON-S

Aço inox. semibrilho 519 717 cromado
com válvula automática 520 282

Modelo para instalação superior ou à face

45 cm
armário

Profundidade da bacia: 160/23 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“ e 
válvula automática para a bacia principal.

Acessórios Sistema de resíduos

Cesto de louça em aço inox. CapFlow® Tampo para 
escoamento

BLANCO SELECT 45/2

220 573 517 666 518 721

BLANCO LANTOS 45 S-IF
Compact

Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO BRAVON

Aço inox. semibrilho 519 059 cromado
com válvula automática 518 818

Modelo para instalação superior ou à face

45 cm
armário

Profundidade da bacia: 160 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“ e 
válvula automática.

Acessórios

Tábua com furo para bacia 
208195 esquerda

217 610

BLANCO MEDIAN 45 S-IF
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45
 c

m

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

* *

BLANCO LANTOS 45 S-IF
BLANCO LANTOS 45 S-IF 

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“ e 
válvula automática para a bacia principal.

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“ e 

BLANCO MEDIAN 45 S-IF
Aço inoxidável semibrilho

Formas modernas e máximas funcionalidades
•	Design atrativo e linear
•	Funcionalidade ótima e bacia de capacidade 

máxima
•	Com rebordo posterior amplo
•	Perfil totalmente liso para uma boa higiene

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua com furo para bacia 
208195 esquerda

Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

Cesto de louça em aço inox. CapFlow® Tampo para 
escoamento

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automático

217 610 208 195 514 238 517 666 517 468

BLANCO MEDIAN 45 S-IF Cor Escorredor 
esquerda

Escorredor 
direita

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO FILO

Aço inox. semibrilho 518 485 518 486 cromado
sem válvula automática 512 324

Modelo para instalação superior ou à face

45 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“.
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€ 501 

€ 703 
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45
 c

m

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO DIVON II 45 S-IF
Aço inoxidável brilho

Máximo diseño para la cocina
Design exclusivo para a cozinha
•	Design de formas irresistíveis
•	Formas geométricas perfeitamente definidas
•	Elegante raio de esquina de 10 mm
•	Bacia de grande capacidade com escorredor 

para completar a zona de lavagem
•	Linha de produtos versátil, para qualquer situação
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de vidro 
prateada

Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

BLANCO SELECT 45/2

230 970 231 396 518 721

BLANCO DIVON II 45 S-IF Cor Escorredor 
esquerda

Escorredor 
direita

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO LINEE-S

Aço inox. brilho 521 658 521 657 cromado
com válvula automática 517 591

Modelo para instalação superior ou à face

45 cm
armário

Profundidade da bacia: 195 mm

Não é possível realizar um orifício 
adicional. Se desejar instalar um 
dispensador de detergente, não poderá 
instalar o comando da válvula automática 
e esta deverá ser manual.

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½“, válvula automática e tubos 
salva-espaço.

Incluído

Tábua de corte de vidro 
branca

BLANCO AXIS III 45 S-IF

021-059_Edelstahl_Portugal_2018.indd   32 20.02.18   09:13REG_12teil_220x297_352S.indd   30 16.02.18   15:17



€ 284 

€ 658 

€ 266 € 139 €  85 €  11 

33Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

45
 c

m

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO DIVON II 45 S-IF

Linha de produtos versátil, para qualquer situação

 de alta qualidade, elegante, integrado e 

BLANCO AXIS III 45 S-IF
Aço inoxidável brilho

Categoria de alto desempenho: o conceito Axial 
da BLANCO
•	Bacia de contorno esteticamente atrativo com 

uma grande superfície de fundo graças ao seu 
acentuado contorno na base

•	Impressão geral moderna graças à amplitude das 
superfícies com transições claramente estruturais 
e linhas consequentes

•	Processos de trabalho fluidos e ergonómicos ao 
longo de um eixo

•	A tábua de corte de madeira pode ser deslizada 
para facilitar o trabalho

•	Incorpora o novo sistema de escoamento 
InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

Incluído Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de vidro 
branca

Tábua de corte de plástico Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

Escorredor de louça em inox 
(removível)

BLANCO SELECT 45/2

225 469 224 787 507 829 518 721

BLANCO AXIS III 45 S-IF Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO FELISA-S

Aço inox. brilho 522 102 cromado
com válvula automática, 
com acessório

520 336

Modelo para instalação superior ou à face

45 cm
armário

Profundidade da bacia: 175/40 mm

860

51
0

42
0

340 109

4550 41 11
7

27
6

63

839

48
9

450 9.5

R15

159 66

40 17
5

20

Incluído

Tábua de corte de vidro branca, conjunto 
de válvulas InFino® com filtros de 3 ½“
e com tubos compactos e comando de 
válvula automática para a bacia principal.
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50
 c

m

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO LANTOS 5 S-IF
Aço inoxidável semibrilho

Design nítido a preços atrativos
•	Vasta gama de lava-louças de linhas claras
•	Escoamento adicional na lateral com bacia 

perfurada
•	Bacia e escorredor mais espaçosos
•	Perfil liso IF para uma instalação moderna e 

elegante
•	Escorredor espaçoso
•	Com válvula automática
•	Com filtro de aço inoxidável de 3 ½“

Incluído Acessórios Sistema de resíduos

Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

Tábua de corte SmartCut de 
plástico preta

Cesto de louça em aço inox. CapFlow® Tampo para 
escoamento

BLANCO SELECT 50/2

232 181 220 573 517 666 518 722

BLANCO LANTOS 5 S-IF Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO NEA

Aço inox. semibrilho 517 281 cromado
com válvula automática, 
com bacia multifuncional

519 402

Modelo para instalação superior ou à face

50 cm
armário

Profundidade da bacia: 155/42 mm

Incluído

Bacia multifuncional perfurada em aço 
inox. e conjunto de válvulas com filtro de 
3 ½“ e válvula automática para a bacia 
principal.

Acessórios

Tábua de corte de vidro 
prateada

230 970

BLANCO DIVON II 5 S-IF
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50
 c

m

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

BLANCO DIVON II 5 S-IF
Aço inoxidável brilho

Design exclusivo para a cozinha
•	Design de formas irresistíveis
•	Formas geométricas perfeitamente definidas
•	Elegante raio de esquina de 10 mm
•	Bacia de grande capacidade com escorredor 

para completar a zona de lavagem
•	Linha de produtos versátil, para qualquer 

situação
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de vidro 
prateada

Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

BLANCO SELECT 50/2

230 970 231 396 518 722

BLANCO DIVON II 5 S-IF Cor Escorredor 
esquerda

Escorredor 
direita

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO LINEE-S

Aço inox. brilho 521 660 521 659 cromado
com válvula automática 517 591

Modelo para instalação superior ou à face

50 cm
armário

Profundidade da bacia: 195 mm

Não é possível realizar um orifício 
adicional. Se desejar instalar um 
dispensador de detergente, não poderá 
instalar o comando da válvula automática 
e esta deverá ser manual.

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½“, válvula automática e tubos 
salva-espaço.
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36 Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

50
 c

m

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO AXIS III 5 S-IF
Aço inoxidável brilho

Categoria de alto desempenho: o conceito AXial 
da BLANCO
•	Bacia de contorno esteticamente atrativo com 

uma grande superfície de fundo graças ao seu 
acentuado contorno na base

•	Impressão geral moderna graças à amplitude das 
superfícies com transições claramente estruturais 
e linhas consequentes

•	Inclui uma confortável bacia adicional em aço 
inox.

•	Processos de trabalho fluidos e ergonómicos ao 
longo de um eixo

•	A tábua de corte de madeira pode ser deslizada 
para facilitar o trabalho

•	Incorpora o novo sistema de escoamento InFino®

de alta qualidade, elegante, 
integrado e extremamente higiénico

Incluído Acessórios Sistema de resíduos

Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

Tábua de corte de vidro 
branca

Tábua de corte de plástico Escorredor de louça em inox 
(removível)

BLANCO SELECT 50/3

225 469 507 829 520 779

BLANCO AXIS III 5 S-IF Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO FELISA-S

Aço inox. brilho 522 103 cromado
com válvula automática, 
com acessório

520 336

Modelo para instalação superior ou à face

50 cm
armário

Profundidade da bacia: 175/60 mm

915

51
0

4897

165

4511
5

28
0

87

340

42
0

894

48
9

500 16
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17
5

6
0

2
096.5184.5

Incluído

Tábua de corte de vidro branca e bacia 
multifuncional perfurada em aço inox. 
Conjunto de válvulas InFino® com filtros 
de 3 ½“ e 1 ½“, tubos compactos e 
comando de válvula automática para a 
bacia principal.

Acessórios

Tábua de corte de madeira 
de faia

225 685

BLANCO MAGNAT
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m

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

Categoria de alto desempenho: o conceito AXial 

Impressão geral moderna graças à amplitude das 
superfícies com transições claramente estruturais 

Processos de trabalho fluidos e ergonómicos ao 

A tábua de corte de madeira pode ser deslizada 

Incorpora o novo sistema de escoamento InFino®

BLANCO MAGNAT
Aço inoxidável mate

Lava-louça de uma bacia com escorredor
•	Com uma bacia espaçosa para lavar 

comodamente
•	Com filtro de aço inoxidável de 3 ½“
•	Com um cesto de louça como acessório 

opcional
•	Escorredor reversível

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de madeira 
de faia

Cesto de louça em aço inox. BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Automático

225 685 514 238 517 470

BLANCO MAGNAT Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO BRAVON

Aço inox. mate 511 916 cromado
sem válvula automática 518 818

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 160 mm

Se deseja orifício para misturadora, indicar 
no pedido.

181

16
0

400

30
0

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“.
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60
 c

m

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

BLANCO TIPO 6
Aço inoxidável mate

A nova definição de conforto
•	Design funcional
•	Bacia adicional para lavar, escorrer e secar
•	Bacia de grande dimensão
•	Lava-louças reversíveis

Acessórios Sistema de resíduos

Escorredor de louça em inox 
(removível)

Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

Escorredor de plástico preto CapFlow® Tampo para 
escoamento

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Manual

507 829 208 195 230 734 517 666 517 469

BLANCO TIPO 6 Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCOWEGA-S

Aço inox. mate 511 949 cromado
sem válvula automática 512 035

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 160/130 mm

Se deseja orifício para misturadora, indicar 
no pedido.

Incluído

Conjunto de válvulas com dois filtros 
de 3 ½“.

Acessórios

Tábua de corte com 
escorredor em aço inox.

236 286

BLANCODANA

Observação:
Tem a opção de instalar uma válvula automática (ver pág. 323).
Sugerimos rever medidas de encaixe com o modelo correspondente.

Acessórios

Tábua de corte com 
escorredor em aço inox.

236 286

BLANCODANA-IF

Observação:
Tem a opção de instalar uma válvula automática (ver pág. 323).
Sugerimos rever medidas de encaixe com o modelo correspondente.

NOVO

NOVO
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

*

Se deseja orifício para misturadora, indicar 

BLANCODANA
BLANCODANA-IF
Aço inoxidável semibrilho

Bacia de grandes medidas
•	Uma bacia grande para mais conforto
•	Rebordo posterior amplo
•	Disponível também para instalação à face

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte com 
escorredor em aço inox.

Escorredor de louça em inox 
(removível)

Escorredor de plástico preto CapFlow® Tampo para 
escoamento

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Automático

236 286 507 829 230 734 517 666 517 470

BLANCODANA Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO FINESS

Aço inox. semibrilho 511 900 cromado
sem válvula automática 512 322

Observação:
Tem a opção de instalar uma válvula automática (ver pág. 324).
Sugerimos rever medidas de encaixe com o modelo correspondente.

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 150 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“.

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte com 
escorredor em aço inox.

Escorredor de louça em inox 
(removível)

Escorredor de plástico preto CapFlow® Tampo para 
escoamento

BLANCO SELECT 60/3

236 286 507 829 230 734 517 666 518 724

BLANCODANA-IF Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO FINESS

Aço inox. semibrilho 514 646 cromado
sem válvula automática 512 322

Modelo para instalação superior ou à face
Observação:
Tem a opção de instalar uma válvula automática (ver pág. 324).
Sugerimos rever medidas de encaixe com o modelo correspondente.

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 150 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“.

NOVO

NOVO
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

BLANCO TIPO XL 6 S
Aço inoxidável semibrilho

A nova geração XL
•	Design funcional
•	Bacia de grandes medidas
•	Cómodo escorredor
•	Com uma ou duas válvulas de aço inox. de 3 ½“

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de madeira 
de faia

Tábua de polietileno ótica 
mármore

CapFlow® Tampo para 
escoamento

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Manual

218 313 217 611 517 666 517 469

BLANCO TIPO XL 6 S Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO FILO

Aço inox. semibrilho 511 908 cromado
sem válvula automática 512 324

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 180 mm

Se deseja orifício para misturadora, indicar 
no pedido.

932

48
2

400

32
0

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“.

Acessórios

Cesto de louça em aço inox.

220 573

BLANCO LIVIT 6 S
Compact
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60
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m

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

Com uma ou duas válvulas de aço inox. de 3 ½“

Se deseja orifício para misturadora, indicar 

BLANCO LIVIT 6 S 
Compact
Aço inoxidável semibrilho

Linha moderna e medidas generosas
•	Com bacia adicional
•	Grande capacidade da bacia num espaço 

mínimo
•	Com filtros de aço inoxidável de 3 ½“
•	A bacia adicional poder ser colocada dentro da 

bacia principal

Acessórios Sistema de resíduos

Cesto de louça em aço inox. Tábua de corte de madeira 
de faia

Tábua de polietileno ótica 
mármore

CapFlow® Tampo para 
escoamento

BLANCO SELECT 60/2

220 573 218 313 217 611 517 666 518 723

BLANCO LIVIT 6 S
Compact

Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO ALTA-S Compact

Aço inox. semibrilho 515 117 cromado
sem válvula automática 515 122

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 155/130 mm

Se deseja orifício para misturadora, indicar 
no pedido.

Incluído

Conjunto de válvulas com dois filtros de 
3 ½“.
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

*

BLANCO TIPO 6 S
BLANCO TIPO 6 S Basic
Aço inoxidável mate

Lava-louças com uma bacia ou uma bacia e 
meia
•	Design funcional
•	Bacia de grandes medidas
•	Cómodo escorredor
•	Com uma ou duas válvulas de aço inox. de 3 ½“

Acessórios Sistema de resíduos

Escorredor de louça em inox 
(removível)

Tábua de corte de madeira 
de faia

Cesto de louça em aço inox. Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Manual

507 829 218 313 220 573 208 195 517 469

BLANCO TIPO 6 S Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCOWEGA-S

Aço inox. mate 511 929 cromado
sem válvula automática 512 035

Nota:
Se deseja orifício para misturadora, indicar no pedido.

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 160/130 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com dois filtros de 
3 ½“.

Acessórios Sistema de resíduos

Escorredor de louça em inox 
(removível)

Cesto de louça em aço inox. CapFlow® Tampo para 
escoamento

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Manual

507 829 514 238 517 666 517 469

BLANCO TIPO 6 S Basic Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCOWEGA-S

Aço inox. mate 512 303 cromado
sem válvula automática 512 035

Nota:
Se deseja orifício para misturadora, indicar no pedido.

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 160/90 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com dois filtros de 
3 ½“.

Acessórios

Tábua de corte de madeira 
de faia

514 650

BLANCO LIVIT 6 S

Nota:
Se deseja orifício para misturadora, indicar no pedido.

Acessórios

Tábua de corte de madeira 
de faia

218 313

BLANCO LIVIT XL 6 S
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

*

Com uma ou duas válvulas de aço inox. de 3 ½“

BLANCO LIVIT 6 S
Aço inoxidável semibrilho

Linha moderna e medidas generosas com uma 
bacia ergonómica no centro
•	Segunda bacia adicional no lado
•	A bacia multifuncional poder ser colocada na 

bacia principal
•	Escorredor espaçoso
•	Com filtros de aço inoxidável de 3 ½“

BLANCO LIVIT XL 6 S
Aço inoxidável semibrilho

Linha moderna e medidas generosas com uma 
bacia ergonómica no centro
•	Bacia e escorredor mais espaçosos
•	Bacia confortável
•	Lava-louça reversível
•	Com filtro de aço inoxidável de 3 ½“
•	Com válvula automática

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de madeira 
de faia

Tábua de corte de madeira 
de faia

Bacia multifuncional perfurada 
em aço inox.

Cesto de louça em aço inox. BLANCO SELECT 60/3

514 650 218 313 221 132 220 573 518 724

BLANCO LIVIT 6 S Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO ALTA-S Compact

Aço inox. semibrilho 514 796 cromado
sem válvula automática 515 122

Nota:
Se deseja orifício para misturadora, indicar no pedido.

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 155/130 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com dois filtros de 
3 ½“.

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de madeira 
de faia

Tábua de polietileno ótica 
mármore

Cesto de louça em aço inox. CapFlow® Tampo para 
escoamento

BLANCO SELECT 60/2

218 313 217 611 220 573 517 666 518 723

BLANCO LIVIT XL 6 S Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO LINUS-S

Aço inox. semibrilho 518 519 cromado
com válvula automática 512 402

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 160 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½”, 
válvula automática e tubos salva- espaço.
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

* *

BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF
Aço inoxidável semibrilho

Formas modernas e máximas funcionalidades
•	Design atrativo e linear
•	Funcionalidade ótima e bacia de capacidade 

máxima
•	Com rebordo posterior amplo
•	Perfil totalmente liso para uma boa higiene

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de polietileno ótica 
mármore

Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

Cesto de louça em aço inox. CapFlow® Tampo para 
escoamento

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Automático

217 611 208 195 220 573 517 666 517 470

BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF Cor Escorredor 
esquerda

Escorredor 
direita

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO FILO-S

Aço inox. semibrilho 518 489 518 490 cromado
sem válvula automática 512 405

Modelo para instalação superior ou à face

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 175 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“.

Acessórios

Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

235 236

BLANCO LANTOS 6 S-IF Centric

Incluído

Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

BLANCO LANTOS 6-IF

NOVO
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF BLANCO LANTOS 6 S-IF 
Centric
Aço inoxidável semibrilho

Formas claras e preços atrativos
•	Vasta gama de lava-louças de linhas claras
•	Bacia principal centrada entre a bacia secundária 

e o escorredor
•	Comodidade extrema graças às áreas de apoio: 

escorredor e bacia secundária

BLANCO LANTOS 6-IF
Aço inoxidável semibrilho

Formas claras e preços atrativos
•	Práctica bacia adicional com bacia perfurada em 

aço inoxidável
•	Modelo de perfil liso IF
•	Prática bacia adicional com bacia 

multifuncional perfurada em aço inoxidável

Acessórios Sistema de resíduos

Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

Tábua de corte SmartCut de 
plástico preta

Cesto de louça em aço inox. CapFlow® Tampo para 
escoamento

BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

235 236 232 181 220 573 517 666 520 782

BLANCO LANTOS 6 S-IF Centric Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO NEA-S

Aço inox. semibrilho 521 753 cromado
com válvula automática, 
sem acessório

520 296

Modelo para instalação superior ou à face

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 160/130 mm

Incluído

Conjunto de escoamento com tubos com-
pactos, dois fitros de 3 ½” e comando de 
válvula automática para a bacia principal.

Incluído Acessórios Sistema de resíduos

Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

Tábua de corte SmartCut de 
plástico preta

Escorredor de louça em inox 
(removível)

Escorredor de plástico preto BLANCO SELECT 60/3

232 181 507 829 230 734 518 724

BLANCO LANTOS 6-IF Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO FILO-S

Aço inox. semibrilho 516 676 aço inox. escovado
com válvula automática, 
com bacia multifuncional

517 180

Modelo para instalação superior ou à face

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 160/130 mm

Incluído

Bacia multifuncional perfurada em aço 
inox., conjunto de válvulas com dois filtros 
de 3 ½“ e comando de válvula automática 
para a bacia principal.

NOVO
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60
 c

m

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

*

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF
Aço inoxidável semibrilho

Formas claras e preços atrativos
•	Vasta gama de lava-louças de linhas claras
•	Perfil liso IF para uma instalação moderna e 

elegante
•	Bacia e escorredor mais espaçosos
•	Escorredor espaçoso
•	Escorredor reversível
•	Com filtro de aço inoxidável de 3 ½“

BLANCO LANTOS 6 S-IF
Aço inoxidável semibrilho

Formas claras y atractivos precios
•	Vasta gama de lava-louças de linhas claras
•	Perfil liso IF para uma instalação moderna e elegante
•	Bacia multifuncional perfurada em aço 

inoxidável incluída
•	Escorredor reversível

Acessórios Sistema de resíduos

Cesto de louça em aço inox. CapFlow® Tampo para 
escoamento

BLANCO SELECT 60/2

220 573 517 666 518 723

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO NEA-S

Aço inox. semibrilho 519 709 cromado
com válvula automática 520 296

Modelo para instalação superior ou à face

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 160 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“ e 
válvula automática para a bacia principal.

Incluído Acessórios Sistema de resíduos

Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

Tábua de corte SmartCut de 
plástico preta

Cesto de louça em aço inox. CapFlow® Tampo para 
escoamento

BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

232 181 220 573 517 666 520 782

BLANCO LANTOS 6 S-IF Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO NEA-S

Aço inox. semibrilho 519 720 cromado
com válvula automática, 
com bacia multifuncional

520 296

Modelo para instalação superior ou à face

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 160/130 mm

Incluído

Bacia multifuncional perfurada em aço 
inox., conjunto de válvulas com tubos 
compactos, dois filtros de 3 ½” e coman-
do de válvula automática para a bacia 
principal.

NOVO

Acessórios

Cesto de louça em aço inox.

220 573

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF
Compact
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF

Perfil liso IF para uma instalação moderna e elegante

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“ e 
válvula automática para a bacia principal.

-

BLANCO LANTOS 
XL 6 S-IF Compact
Aço inoxidável semibrilho

Formas claras e preços atrativos
•	Vasta gama de lava-louças de linhas claras
•	Perfil liso IF para uma instalação moderna e 

elegante
•	Bacia e escorredor mais espaçosos
•	Escorredor compacto
•	Escorredor reversível
•	Com filtro de aço inoxidável de 3 ½“

Acessórios Sistema de resíduos

Cesto de louça em aço inox. CapFlow® Tampo para 
escoamento

BLANCO SELECT 60/2

220 573 517 666 518 723

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF
Compact

Cor Escorredor
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO NEA-S

Aço inox. semibrilho 523 140 cromado
com válvula automática 520 296

Modelo para instalação superior ou à face

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 160 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“ e 
válvula automática.
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60
 c
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF 
Compact
Aço inoxidável brilho

Sinfonia em aço inoxidável
•	Design moderno e elegante com elementos de 

múltiplas funções
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Bacia grande e base muito cómoda
•	Escorredor espaçoso integrado
•	O rebordo para a misturadora lateral torna-o 

numa boa opção para instalar em frente de uma 
janela

•	Opcionalmente pode completar-se com atrativos 
acessórios

Incluído Acessórios Sistema de resíduos

Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

Calhas Top Tábua de corte de vidro 
azul noite

BLANCO SELECT 60/4 Orga

235 906 232 846 520 783

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Cor Escorredor 
esquerda

Escorredor 
direita

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCOCULINA-S Mini

Aço inox. brilho 522 999 523 000 cromado
com válvula automática, 
com acessório

519 843

Modelo para instalação superior ou à face

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 210 mm

Incluído

Bacia multifuncional perfurada em aço 
inox., conjunto de válvulas InFino® com 
filtro de 3 ½“, válvula automática com 
comando cromado para a bacia principal e 
material de fixação.

Incluído Acessórios Sistema de resíduos

Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

Calhas Top Tábua de corte de vidro 
azul noite

BLANCO SELECT 60/3 Orga

235 906 232 846 518 726

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF 
Compact

Cor Escorredor 
esquerda

Escorredor 
direita

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCOCULINA-S Mini

Aço inox. brilho 523 001 523 002 cromado
com válvula automática, 
com acessório

519 843

Modelo para instalação superior ou à face

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 210 mm

Incluído

Bacia multifuncional perfurada em aço 
inox., conjunto de válvulas InFino® com 
filtro de 3 ½“, válvula automática com 
comando cromado para a bacia principal e 
material de fixação.

NOVO

NOVO

Incluído

Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

BLANCO DIVON II 6 S-IF
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF 

 de alta qualidade, elegante, integrado e 

numa boa opção para instalar em frente de uma 

Opcionalmente pode completar-se com atrativos 

comando cromado para a bacia principal e 

comando cromado para a bacia principal e 

BLANCO DIVON II 6 S-IF
Aço inoxidável brilho

Design exclusivo para a cozinha
•	Design de formas irresistíveis
•	Formas geométricas perfeitamente definidas
•	Elegante raio de esquina de 10 mm
•	Zona de lavagem de grande capacidade com 

bacia principal, bacia secundária e escorredor
•	Linha de produtos versátil, para qualquer 

situação
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico 

•	Inclui uma bacia adicional perfurada em aço 
inoxidável

Incluído Acessórios Sistema de resíduos

Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

Tábua de corte de vidro 
prateada

BLANCO SELECT 60/3 Orga

230 970 518 726

BLANCO DIVON II 6 S-IF Cor Escorredor 
esquerda

Escorredor 
direita

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO LINEE-S

Aço inox. brilho 521 662 521 661 cromado
com válvula automática 517 591

Modelo para instalação superior ou à face

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 195/135 mm

Não é possível realizar um orifício 
adicional. Se desejar instalar um 
dispensador de detergente, não poderá 
instalar o comando da válvula automática 
e esta deverá ser manual.

Incluído

Bacia multifuncional perfurada em aço 
inox., conjunto de válvulas InFino® com 
filtro de 3 ½“, válvula automática para a 
bacia principal e tubos salva-espaço.
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO AXIS III 6 S-IF
Aço inoxidável brilho

Categoria de alto desempenho: o conceito AXial 
da BLANCO
•	Bacia de contorno esteticamente atrativo com 

uma grande superfície de fundo graças ao seu 
acentuado contorno na base

•	Impressão geral moderna graças à amplitude das 
superfícies com transições claramente estruturais 
e linhas consequentes

•	Processos de trabalho fluidos e ergonómicos ao 
longo de um eixo

•	A tábua de corte de madeira pode ser deslizada 
para facilitar o trabalho

•	Os tabuleiros e acessórios podem ir diretamente 
ao forno

•	Incorpora o novo sistema de escoamento 
InFino® de alta qualidade, elegante, 
integrado e extremamente higiénico

Incluído Acessórios Sistema de resíduos

Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

Tábua de corte de vidro 
branca

Tábua de corte de plástico Escorredor de louça em inox 
(removível)

BLANCO SELECT 60/3 Orga

225 469 507 829 518 726

BLANCO AXIS III 6 S-IF Cor Escorredor 
esquerda

Escorredor 
direita

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO FELISA-S

Aço inox. brilho 522 104 522 105 cromado
com válvula automática, 
com acessório

520 336

Modelo para instalação superior ou à face

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 175/110 mm

52 34
0

43

180340

45
42

0

51
0

1000

555

65125

17
5

11
0

133295

Incluído

Tábua de corte de vidro branca e bacia 
multifuncional perfurada em aço inox. 
Conjunto de válvulas InFino® com filtros 
de 3 ½“, tubos compactos e comando de 
válvula automática para a bacia principal.

Incluído

Tábua de corte de madeira 
de nogueira
tipo ponte

BLANCO AXIS III 6 S-IF 
Steamer-Edition
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Categoria de alto desempenho: o conceito AXial 

Impressão geral moderna graças à amplitude das 
superfícies com transições claramente estruturais 

Processos de trabalho fluidos e ergonómicos ao 

A tábua de corte de madeira pode ser deslizada 

Os tabuleiros e acessórios podem ir diretamente 

BLANCO AXIS III 6 S-IF 
Steamer-Edition
Aço inoxidável brilho

Categoria de alto desempenho: o conceito AXial 
da BLANCO
•	Bacia de contorno esteticamente atrativo com 

uma grande superfície de fundo graças ao seu 
acentuado contorno na base

•	Processos de trabalho fluidos e ergonómicos ao 
longo de um eixo

•	Modelo desenhado para facilitar o trabalho 
durante a confeção a vapor, desde a preparação 
a servir no prato

•	A tábua de corte de madeira pode ser deslizada 
para facilitar o trabalho

•	Os tabuleiros e os acessórios podem ir 
diretamente ao forno

•	Incorpora o novo sistema de escoamento 
InFino® de alta qualidade, elegante, 
integrado e extremamente higiénico

Incluído Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de madeira 
de nogueira tipo ponte

Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

BLANCO CARRIER, bandeja 
em aço inox.

Escorredor de louça em inox 
(removível)

BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

507 829 520 782

BLANCO AXIS III 6 S-IF 
Steamer-Edition

Cor Escorredor 
esquerda

Escorredor 
direita

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCOCULINA-S Mini

Aço inox. brilho 522 108 522 109 cromado
com válvula automática, 
com acessório

519 843

Modelo para instalação superior ou à face

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 175/110 mm

52 34
0

43

180340

45
42

0

51
0

1000

555

65125

17
5

11
0

133295

Incluído

Tábua de corte de madeira de nogueira, 
bacia multifuncional perfurada em aço 
inox. e bandeja BLANCO CARRIER em aço 
inox. Conjunto de válvulas InFino® com 
dois filtros de 3 ½“, tubos compactos e 
comando de válvula automática para a 
bacia principal.
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*

*

BLANCO TIPO 8 S
BLANCO TIPO 8 Compact
Aço inoxidável mate

Lava-louças com duas bacias, com ou sem 
escorredor
•	Design funcional
•	Bacia de grandes medidas
•	Cómodo escorredor
•	Com uma ou duas válvulas de aço inox. de 3 ½“

Acessórios Sistema de resíduos

Cesto de louça em aço inox. CapFlow® Tampo para 
escoamento

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Manual

220 573 517 666 517 469

BLANCO TIPO 8 S Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCOWEGA-S

Aço inox. mate 511 925 cromado
sem válvula automática 512 035

Nota:
Se deseja orifício para misturadora, indicar no pedido.

80 cm
armário

Profundidade da bacia: 165/165 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com dois filtros de 
3 ½“.

Acessórios Sistema de resíduos

Cesto de louça em aço inox. Escorredor de plástico preto BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

220 573 230 734 517 467

BLANCO TIPO 8 Compact Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCOWEGA-S

Aço inox. mate 513 459 cromado
sem válvula automática 512 035

Nota:
Se deseja orifício para misturadora, indicar no pedido.

80 cm
armário

Profundidade da bacia: 170/170 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com dois filtros de 
3 ½“.

Acessórios

Tábua de polietileno ótica 
mármore

217 611

BLANCO PLUS 8 Compact
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*

BLANCO TIPO 8 Compact

Com uma ou duas válvulas de aço inox. de 3 ½“

BLANCO PLUS 8 Compact
Aço inoxidável semibrilho

Um lava-louça de duas bacias
•	Com duas bacias grandes para lavar 

comodamente
•	Com dois filtros de aço inoxidável de 3 ½“
•	Cesto de louça como acessório opcional

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de polietileno ótica 
mármore

CapFlow® Tampo para 
escoamento

Tábua de corte de madeira 
de faia

Escorredor de plástico preto BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

217 611 517 666 218 313 230 734 517 467

BLANCO PLUS 8 Compact Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCOWEGA

Aço inox. semibrilho 512 312 cromado
sem válvula automática 137 228

80 cm
armário

Profundidade da bacia: 165/165 mm

Se deseja orifício para misturadora, indicar 
no pedido.

Incluído

Conjunto de válvulas com dois filtros de 
3 ½“.
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*

BLANCO LIVIT 8 S
Aço inoxidável semibrilho

Imagen moderna e medidas generosas
•	Prático por ter duas bacias
•	Escorredor espaçoso
•	Com dois filtros de aço inoxidável de 3 ½“

Acessórios

Tábua de corte de madeira 
de faia

Tábua de polietileno ótica 
mármore

Bacia multifuncional perfurada 
em aço inox.

Cesto de louça em aço inox.

218 313 217 611 221 132 220 573

BLANCO LIVIT 8 S Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO LINUS-S

Aço inox. semibrilho 514 798 cromado
sem válvula automática 512 402

80 cm
armário

Profundidade da bacia: 160/160 mm

Se deseja orifício para misturadora, indicar 
no pedido.

27
9

Incluído

Conjunto de válvulas com dois filtros de 
3 ½“.

Acessórios

Cesto de louça em aço inox.

220 573

BLANCO LANTOS 8-IF

Acessórios

Cesto de louça em aço inox.

220 573

BLANCO LANTOS 8 S-IF
Compact
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Se deseja orifício para misturadora, indicar 

BLANCO LANTOS 8-IF
BLANCO LANTOS 8 S-IF 
Compact
Aço inoxidável semibrilho

Formas claras e atrativos preços
•	Vasta gama de lava-louças de linhas claras
•	Perfil liso IF para uma instalação moderna e 

elegante
•	Bacia dupla para aproveitar o espaço ao máximo
•	Escorredor reversível
•	Com filtros de aço inoxidável de 3 ½“

Acessórios

Cesto de louça em aço inox. Escorredor de plástico preto CapFlow® Tampo para 
escoamento

220 573 230 734 517 666

BLANCO LANTOS 8-IF Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO NEA

Aço inox. semibrilho 519 711 cromado
com válvula automática 519 402

Modelo para instalação superior ou à face

80 cm
armário

Profundidade da bacia: 160/160 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com dois
filtros de 3 ½“ e válvula automática para a 
bacia principal.

Acessórios

Cesto de louça em aço inox. CapFlow® Tampo para 
escoamento

220 573 517 666

BLANCO LANTOS 8 S-IF
Compact

Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO NEA-S

Aço inox. semibrilho 519 713 cromado
com válvula automática 520 296

Modelo para instalação superior ou à face

80 cm
armário

Profundidade da bacia: 160/160 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com dois
filtros de 3 ½“ e válvula automática para a 
bacia principal.
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BLANCO DIVON II 8-IF
BLANCO DIVON II 8 S-IF
Aço inoxidável brilho

Design exclusivo para a cozinha
•	Design com formas completamente irresistíveis
•	Formas geométricas perfeitamente definidas
•	Bacias de raio de 10 mm
•	Bacia de grande capacidade com escorredor 

para completar a zona de lavagem
•	Linha de produtos versátil, para qualquer 

situação
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

Acessórios

Tábua de corte de vidro 
prateada

Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

Escorredor de plástico preto

230 970 231 396 230 734

BLANCO DIVON II 8-IF Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO LINEE-S

Aço inox. brilho 521 663 cromado
com válvula automática 517 591

Modelo para instalação superior ou à face
Nota:
Não é possível realizar um orifício adicional. Se desejar instalar um dispensador de detergente, não poderá instalar o comando da válvula automática e 
esta deverá ser manual.

80 cm
armário

Profundidade da bacia: 195/195 mm

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtros de 
3 ½“, válvula automática com comando 
cromado para a bacia principal e material 
de fixação.

Acessórios

Tábua de corte de vidro 
prateada

Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

230 970 231 396

BLANCO DIVON II 8 S-IF Cor Escorredor 
esquerda

Escorredor 
direita

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO LINEE-S

Aço inox. brilho 521 665 521 664 cromado
com válvula automática 517 591

Modelo para instalação superior ou à face
Nota:
Não é possível realizar um orifício adicional. Se desejar instalar um dispensador de detergente, não poderá instalar o comando da válvula automática e 
esta deverá ser manual.

80 cm
armário

Profundidade da bacia: 195/195 mm

Incluído

Conjunto de válvulas InFino®  com filtros 
de 3 ½“, válvula automática com comando 
cromado para a bacia principal e material 
de fixação.

Acessórios

Tábua de corte de madeira 
de faia

218 313

BLANCO TIPO XL 9
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*

 de alta qualidade, elegante, integrado e 

 com filtros de 

cromado para a bacia principal e material 

, válvula automática com comando 
cromado para a bacia principal e material 

BLANCO TIPO XL 9
Aço inoxidável semibrilho

A nova geração XL
•	Design funcional
•	Bacia de grandes medidas
•	Cómodo escorredor
•	Com uma ou duas válvulas de aço inox. de 3 ½“

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de madeira 
de faia

Tábua de polietileno ótica 
mármore

Escorredor de louça em inox 
(removível)

CapFlow® Tampo para 
escoamento

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automático

218 313 217 611 507 829 517 666 517 468

BLANCO TIPO XL 9 Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCOWEGA-S

Aço inox. semibrilho 511 926 cromado
sem válvula automática 512 035

90 cm
armário

Profundidade da bacia: 175/160 mm

Se deseja orifício para misturadora, indicar 
no pedido.

Incluído

Conjunto de válvulas com dois filtros de 
3 ½“.
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BLANCO PLENTA 9
Aço inoxidável semibrilho

Capacidade XXL combinada com a flexibilidade 
XXL
•	Bacia grande para uma ótima utilização do 

espaço
•	Disponível série de acessórios opcionais
•	Rebordo para misturadora dispõe de espaço 

suficiente para instalar um dispensador de 
detergente ou colocar outros utensílios

Acessórios

286

36
6

61

352

43
2

Bacia adicional 
em aço inoxidável

Escorredor de pratos 
em aço inoxidável

Tábua de corte de madeira 
de faia

Bacia adicional perfurada 
em aço inoxidável

219 772 220 381 219 891 219 770

BLANCO PLENTA 9 Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO CARENA-S

Aço inox. semibrilho 514 029 cromado
sem válvula automática 520 767

90 cm
armário

Profundidade da bacia: 210 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“.

Acessórios

Tábua de corte de madeira 
de faia

218 313

BLANCO MEDIAN 9-IF
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Capacidade XXL combinada com a flexibilidade 

BLANCO MEDIAN 9-IF
Aço inoxidável semibrilho

Formas modernas e máximas funcionalidades
•	Design atrativo e linear
•	Funcionalidade ótima e bacia de capacidade 

máxima
•	Com rebordo posterior amplo
•	Perfil totalmente liso para uma boa higiene

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de madeira 
de faia

Tábua de polietileno ótica 
mármore

Tábua com furo para bacia 
208195 esquerda

Cesto de louça em aço inox. BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automático

218 313 217 611 217 610 514 238 517 468

BLANCO MEDIAN 9-IF Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO FILO-S

Aço inox. semibrilho 518 457 cromado
sem válvula automática 512 405

Modelo para instalação superior ou à face

90 cm
armário

Profundidade da bacia: 190/190 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com dois filtros de 
3 ½“.
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BLANCO ZEROX, Durinox®

BLANCO STEELART
Exclusivos lava-louças e tampos de aço inoxidável.

SteelArt é, antes de mais nada, sinónimo

de liberdade criativa na cozinha, trans-

formando-a numa parte integrante do 

mundo em que vivemos, desde o design

das superfícies à preparação dos ali-

mentos, à confeção e à lavagem. SteelArt 

ofrece desde elementos individuales 

hasta diseños completos, oferece desde 

elementos individuais até designs com-

pletos, com o inovador aço inoxidável 

para satisfazer todas as necessidades. 

SteelArt abre novas perspetivas de 

planificação com três tipos de produto: 

bacias, lava-louças e módulos. Soluções 

para superfícies de aço inoxidável feitas 

â medida, destinadas para aqueles que 

valorizam a exclusividade na cozinha. 

SteelArt oferece uma grande flexibilidade 

e funcionalidade com uma gama de alta 

qualidade de elementos individuais e 

detalhes fantásticos.

STEELART Element 

STEELART Creation

Liberdade máxima no design das

superfícies de trabalho, também 

combináveis com madeira e cores.

Exclusivos elementos individuais de 

aço inoxidável.

  40

  45

  50

  60

BLANCO STEELART
Instalação superior com perfil liso.

BLANCO CLARON 4 S-IF

Aço inoxidável
780 x 510 mm

BLANCO FLOW 45 S-IF

Aço inoxidável
1000 x 510 mm

BLANCO FLOW 5 S-IF

Aço inoxidável
1160 x 510 mm

BLANCO ATTIKA 60/A

Aço inoxidável
557 x 452 mm

Variedade de modelos 
STEELART
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BLANCO ZEROX, Durinox®

Exclusivos elementos individuais de 

BLANCO CLARON 400-IF/A

Aço inoxidável
460 x 510 mm Pág. 77

BLANCO ZEROX 400-IF/A

Aço inoxidável, Durinox®

460 x 510 mm Pág. 87-88

  40cm Armário

  45cm Armário

  50cm Armário

  60cm Armário

BLANCO STEELART
Instalação superior com perfil liso.

BLANCO CLARON 4 S-IF

Aço inoxidável
780 x 510 mm Pág. 76

BLANCO ZEROX 4 S-IF

Aço inoxidável
780 x 510 mm Pág. 86

R0

BLANCO FLOW 45 S-IF

Aço inoxidável
1000 x 510 mm            Pág. 70

BLANCO FLOW 5 S-IF

Aço inoxidável
1160 x 510 mm            Pág. 70

BLANCO CLARON 5 S-IF

Aço inoxidável
1000 x 510 mm Pág. 76

BLANCO ZEROX 5 S-IF

Aço inoxidável
1000 x 510 mm Pág. 86

R0

BLANCO ATTIKA 60/A

Aço inoxidável
557 x 452 mm Pág. 66

BLANCO ATTIKA 60-T

Aço inoxidável
520 x 420 mm Pág. 68

BLANCO ATTIKA XL 60

Aço inoxidável
520 x 420 mm Pág. 68

BLANCO FLOW XL 6 S-IF

Aço inoxidável
1060 x 510 mm Pág. 72

R0

Variedade de modelos 
STEELART

-IF/A: Instalação superior (perfil liso)/ à face, com rebordo posterior para misturadora

-IF: Instalação superior (perfil liso)/ à face, sem rebordo posterior para misturadora

-U: Instalação sob tampoSob tampo Instalação superior

IF
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BLANCO CLARON 400/400-IF/A

Aço inoxidável
885 x 510 mm Pág. 77

BLANCO ZEROX 400/400-IF/A

Aço inoxidável
885 x 510 mm Pág. 87

  80cm Armário

  90cm Armário

BLANCO CLARON 500-IF/A

Aço inoxidável
560 x 510 mm Pág. 77 

BLANCO ZEROX 550-IF/A

Aço inoxidável
610 x 510 mm Pág. 87

BLANCO CLARON 180/340-IF/A

Aço inoxidável
605 x 510 mm Pág. 77

BLANCO ZEROX 180/340-IF/A

Aço inoxidável
605 x 510 mm Pág. 87

BLANCO ZEROX 500-IF/A

Aço inoxidável, Durinox®

560 x 510 mm Pág. 87-88

BLANCO CLARON 700-IF/A

Aço inoxidável
760 x 510 mm Pág. 77

BLANCO ZEROX 700-IF/A

Aço inoxidável, Durinox®

760 x 510 mm Pág. 87-88

BLANCO CLARON 550-IF/A

Aço inoxidável
610 x 510 mm Pág. 77 

BLANCO STEELART
Instalação superior com perfil liso.

  60cm Armário

BLANCO JARON XL 6 S-IF

Aço inoxidável
925 x 440 mm Pág. 74

BLANCO CLARON 6 S-IF

Aço inoxidável
1000 x 510 mm Pág. 76

BLANCO ZEROX 6 S-IF

Aço inoxidável
1000 x 510 mm Pág. 86

R0

BLANCO CLARON XL 60-IF/A VaporPlus

Aço inoxidável
570 x 460 mm Pág. 83

BLANCO CLARON 8 S-IF

Aço inoxidável
1160 x 510 mm Pág. 76

BLANCO ZEROX 8 S-IF

Aço inoxidável
1160 x 510 mm Pág. 86

R0

R0 R0 R0

R0

R0

BLANCO CLARONLINE-IF

BLANCO ZEROXLINE-IF

BLANCO STEELART
Instalação superior com perfil liso.

BLANCO CLARON 180-IF

Aço inoxidável
220 x 440 mm

BLANCO CLARON 340/180-IF

Aço inoxidável
585 x 440 mm

BLANCO CLARON 500-IF

Aço inoxidável
540 x 440 mm

BLANCO ZEROX 180-IF

Aço inoxidável
220 x 440 mm

BLANCO ZEROX 500-IF

Aço inoxidável, Durinox
540 x 440 mm

BLANCO ZEROX 400/400-IF

Aço inoxidável
865 x 440 mm
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BLANCO CLARON 180/340-IF/A

Pág. 77

BLANCO ZEROX 180/340-IF/A

Pág. 87

Pág. 87-88

BLANCO CLARONLINE-IF

BLANCO ZEROXLINE-IF

BLANCO STEELART
Instalação superior com perfil liso.

BLANCO CLARON 180-IF

Aço inoxidável
220 x 440 mm Pág. 78

BLANCO CLARON 340-IF

Aço inoxidável
380 x 440 mm Pág. 78

BLANCO CLARON 400-IF

Aço inoxidável
440 x 440 mm Pág. 78

BLANCO CLARON 450-IF

Aço inoxidável
490 x 440 mm Pág. 78

BLANCO CLARON 400/400-IF

Aço inoxidável
865 x 440 mm Pág. 79

BLANCO CLARON 340/180-IF

Aço inoxidável
585 x 440 mm Pág. 79

BLANCO CLARON 500-IF

Aço inoxidável
540 x 440 mm Pág. 78

BLANCO CLARON 550-IF

Aço inoxidável
590 x 440 mm Pág. 78

BLANCO CLARON 550-T-IF

Aço inoxidável
590 x 440 mm Pág. 79

BLANCO CLARON 700-IF

Aço inoxidável
740 x 440 mm Pág. 78

BLANCO ZEROX 180-IF

Aço inoxidável
220 x 440 mm Pág. 89

R0

BLANCO ZEROX 450-IF

Aço inoxidável
490 x 440 mm Pág. 89

R0

BLANCO ZEROX 400-IF

Aço inoxidável, Durinox®

440 x 440 mm Pág. 89, 91

R0

BLANCO ZEROX 340-IF

Aço inoxidável, Durinox®

380 x 440 mm Pág. 89, 91

R0

BLANCO ZEROX 500-IF

Aço inoxidável, Durinox®

540 x 440 mm Pág. 89, 91
R0

BLANCO ZEROX 340/180-IF

Aço inoxidável
585 x 440 mm Pág. 90

R0

BLANCO ZEROX 700-IF

Aço inoxidável, Durinox®

740 x 440 mm Pág. 89, 91
R0

BLANCO ZEROX 400/400-IF

Aço inoxidável
865 x 440 mm Pág. 90 

R0

BLANCO ZEROX 550-IF

R0Aço inoxidável
590 x 440 mm Pág. 89

BLANCO CLARON XL 60-IF VaporPlus

Aço inoxidável
560 x 480 mm Pág. 83

Variedade de 
modelos 
STEELART

-U: Instalação sob tampo

-IF: Instalação superior (perfil liso) / à face, sem 
rebordo posterior para misturadora

Sob tampo

Instalação superior

IF
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BLANCO CLARONLINE-U

BLANCO ZEROXLINE-U

BLANCO STEELART
Instalação sob tampo.

BLANCO CLARON 180-U

Aço inoxidável
180 x 400 mm Pág. 80

BLANCO CLARON 340-U

Aço inoxidável
340 x 400 mm Pág. 80

BLANCO CLARON 400-U

Aço inoxidável
400 x 400 mm Pág. 80

BLANCO CLARON 450-U

Aço inoxidável
450 x 400 mm Pág. 80

BLANCO CLARON 500-U

Aço inoxidável
500 x 400 mm Pág. 80

BLANCO CLARON 550-U

Aço inoxidável
550 x 400 mm Pág. 80

BLANCO CLARON 550-T-U

Aço inoxidável
550 x 400 mm Pág. 81

BLANCO CLARON 700-U

Aço inoxidável
700 x 400 mm Pág. 80

BLANCO CLARON 340/180-U

Aço inoxidável
545 x 400 mm Pág. 81

BLANCO CLARON 400/400-U

Aço inoxidável
825 x 400 mm Pág. 81

BLANCO ZEROX 180-U

Aço inoxidável
180 x 400 mm Pág. 92

R0

BLANCO ZEROX 450-U

Aço inoxidável
450 x 400 mm Pág. 92

R0

BLANCO ZEROX 400-U

Aço inoxidável, Durinox®

400 x 400 mm Pág. 92, 94

R0

BLANCO ZEROX 340-U

Aço inoxidável, Durinox®

340 x 400 mm Pág. 92, 94

R0

BLANCO ZEROX 500-U

Aço inoxidável, Durinox®

500 x 400 mm Pág. 92, 94
R0

BLANCO ZEROX 700-U

Aço inoxidável, Durinox®

700 x 400 mm Pág. 92, 94
R0

BLANCO ZEROX 550-T-U

Aço inoxidável
550 x 400 mm Pág. 93

R0

BLANCO ZEROX 550-U

Aço inoxidável
550 x 400 mm Pág. 92

R0

BLANCO ZEROX 340/180-U

Aço inoxidável
545 x 400 mm Pág. 93

R0

BLANCO ZEROX 400/400-U

Aço inoxidável
825 x 400 mm Pág. 93

R0

BLANCO CLARON XL 60-U VaporPlus

Aço inoxidável
570 x 460 mm Pág. 84

BLANCO CLARON 400/550-T-U

Aço inoxidável
975 x 400 mm Pág. 81

BLANCO ZEROX 400/550-T-U

Aço inoxidável
975 x 400 mm Pág. 93

R0

BLANCO ATTIKA 60/A
Elegância exclusiva.

O inovador lava-louças de STEELART, 

elegante e exclusivo, com estrutura sólida 

e contornos suaves. O rebordo para a 

misturadora está a uma altura no interior 

para criar um lava-louças delimitado
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Pág. 80

Pág. 80

Pág. 92

Pág. 92, 94

BLANCO CLARON XL 60-U VaporPlus

Pág. 84

BLANCO ATTIKA 60/A
Elegância exclusiva.

O inovador lava-louças de STEELART, 

elegante e exclusivo, com estrutura sólida 

e contornos suaves. O rebordo para a 

misturadora está a uma altura no interior 

para criar um lava-louças delimitado

Combinado com uma misturadora dobrável,
BLANCO ATTIKA é uma boa solução para
instalar em frente da janela.

A tábua de corte de madeira serve de cobertura 
elegante.
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

BLANCO ATTIKA XL 60 e 60-T
Elegância exclusiva para composições individuais.

Um acréscimo elegante à família de 

bacias BLANCO ATTIKA com ATTIKA XL 

mantém o selo da marca STEELART.

Em combinação com o escorredor 

também XL com escoamento e tábua de 

corte de madeira de alta qualidade, forma 

uma completa zona de lavagem com área 

de lavar, escorrer e, inclusive, de preparar 

alimentos.

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Devido à altura da borda, não é recomendado instalar um sistema de válvula automática. No caso de não combinar a bacia com a misturadora BLANCO ELOSCOPE-F II que requer dois 
orifícios, recomendamos instalar o mando cromado giratório para válvula automática.

ORIFÍCIOS ADICIONAIS
Neste modelo não se podem fazer orifícios especiais.
Profundidade da bacia: 175 mm (desde o rebordo da misturadora). Altura da borda: 23 mm

€ 663 

€ 1.606

€ 377 € 176 

Profundidade da bacia: 175 mm

BLANCO ATTIKA 60/A
Aço inoxidável brilho

Elegância sublime
•	Lava-louça com elegante estrutura elevada
•	Geometria única: de ótica maciça e contornos 

suaves
•	Bacia BLANCO CLARON XL integrada
•	Rebordo para misturadora rebaixado e integrado 

na lateral da bacia
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Opcional: tábua de corte de madeira para tapar a 
misturadora, comando e parte do lava-louça

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de freixo BLANCO SELECT 60/3 Orga

229 238 518 726

BLANCO ATTIKA 60/A Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO ELOSCOPE-F II

Aço inox. brilho 521 597 cromado
sem válvula automática 516 672

Não está incluído o kit comando válvula automática (cabo + comando)*

60 cm
armário

Incluído

Conjunto de válvulas manual InFino® com 
filtro de 3 ½", tubos compactos e material 
de fixação.
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

BLANCO ATTIKA XL 60 e 60-T
Elegância exclusiva para composições individuais.

Um acréscimo elegante à família de 

bacias BLANCO ATTIKA com ATTIKA XL 

mantém o selo da marca STEELART.

Em combinação com o escorredor 

também XL com escoamento e tábua de 

corte de madeira de alta qualidade, forma 

uma completa zona de lavagem com área 

de lavar, escorrer e, inclusive, de preparar 

alimentos.
O escorredor de BLANCO ATTIKA é perfeito para 
a preparação de alimentos.

A tábua de corte de madeira encaixa tanto na 
bacia como no escorredor.

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Rebordo para misturadora rebaixado e integrado 

 de alta qualidade, elegante, integrado e 

Opcional: tábua de corte de madeira para tapar a 

 com 
filtro de 3 ½", tubos compactos e material 
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

BLANCO FLOW-IF
Uma joia em aço inoxidável.

O premiado modelo BLANCO FLOW-IF

destaca-se pela ligação dos seus

escorredores até à bacia. A estrutura em

perfil liso IF proporciona um design único.

A misturadora BLANCO LINEE-S em aço

inoxidável mate combina na perfeição

com BLANCO FLOW.

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO ATTIKA XL 60
BLANCO ATTIKA 60-T
Aço inoxidável brilho

Elegância sublime
•	Lava-louça com elegante estrutura elevada
•	Geometria única: de ótica maciça e contornos 

suaves
•	Bacia BLANCO CLARON XL integrada
•	Combinação perfeita entre lava-louça, bacia e 

escorredor graças à tabua de corte que desliza 
ao longo do lava-louça

•	Incorpora o novo sistema de escoamento 
InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de nogueira BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

230 285 520 782

BLANCO ATTIKA XL 60 Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCOCULINA-S Duo

Aço inox. brilho 521 598 Aço inox. brilho
sem válvula automática 519 783

Não está incluído o kit comando válvula automática (cabo + comando)*

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 210 mm

Incluído

Conjunto de válvulas manual InFino® com 
filtro de 3 ½“, tubos compactos e material
de fixação.

Acessórios

Tábua de corte de nogueira

230 285

BLANCO ATTIKA 60-T Cor Referência PVP
(sem IVA)

Aço inox. brilho 521 656
sem válvula automática

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 35 mm

Incluído

Conjunto de válvulas manual InFino®

com filtro de 3 ½“ (não se fecha), tubos 
compactos e conexão para combinar com 
uma bacia.
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

BLANCO FLOW-IF
Uma joia em aço inoxidável.

O premiado modelo BLANCO FLOW-IF

destaca-se pela ligação dos seus

escorredores até à bacia. A estrutura em

perfil liso IF proporciona um design único.

A misturadora BLANCO LINEE-S em aço

inoxidável mate combina na perfeição

com BLANCO FLOW.

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

escorredor graças à tabua de corte que desliza 

 de alta qualidade, elegante, integrado e 

l
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

BLANCO FLOW-IF
Uma joia em aço inoxidável.

A transição entre o escorredor e a bacia 

extra grande é a característica principal 

de BLANCO FLOW XL 6 S. Lava-louças 

de proporções equilibradas e elegantes 

que combinam perfeitamente com a mis

turadora e com o dispensador BLANCO 

LEVOS-S.

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO FLOW 45 S-IF
BLANCO FLOW 5 S-IF
Aço inoxidável brilho

Uma transição fluida
•	Lava-louça com uma transição fluida entre 

escorredor e bacia principal
•	Design simétrico, graças a uma bacia central 

com escorredores de ambos os lados 
•	Elegante estrutura IF para um perfil liso
•	Opcional: configuração individual dos orifícios no 

rebordo posterior
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

CONFIGURAÇÃO INDIVIDUAL DE ORIFÍCIOS NOS MODELOS IF COM REBORDO POSTERIOR
Em todos os modelos IF/A podem realizar-se orifícios de forma individual e personalizada.
Prazo de entrega: 5 semanas. Suplemento por lava-louça € 80 líquidos.

Se deseja outro comando (sem cabo) podem consultar a nossa gama de comandos na pág. 356.

Acessórios Sistema de resíduos

Calhas Top Tábua de corte de vidro branca 
acetinada, encaixa na bacia

Tábua de corte de vidro branca 
acetinada, encaixa no escorredor

Bacia adicional em aço inox. BLANCO SELECT 45/2

235 906 225 335 225 333 219 649 518 721

BLANCO FLOW 45 S-IF Cor Bacia 
central

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO LEVOS-S

Aço inox. brilho 521 636 Aço inox. brilho
com válvula automática 514 918

Comando de válvula automática PushControl® incluído.

45 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½“, tubos compactos, comando 
de válvula automática PushControl® e 
material de fixação.

Acessórios Sistema de resíduos

Calhas Top Tábua de corte de vidro branca 
acetinada, encaixa na bacia

Tábua de corte de vidro branca 
acetinada, encaixa no escorredor

Bacia adicional em aço inox. BLANCO SELECT 50/2

235 906 225 335 225 333 219 649 518 722

BLANCO FLOW 5 S-IF Cor Bacia 
central

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO LEVOS-S

Aço inox. brilho 521 637 Aço inox. brilho
com válvula automática 514 918

Comando de válvula automática PushControl® incluído.

50 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½“, tubos compactos, comando 
de válvula automática PushControl® e 
material de fixação.

NOVO

NOVO
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

BLANCO FLOW-IF
Uma joia em aço inoxidável.

A transição entre o escorredor e a bacia 

extra grande é a característica principal 

de BLANCO FLOW XL 6 S. Lava-louças 

de proporções equilibradas e elegantes 

que combinam perfeitamente com a mis-

turadora e com o dispensador BLANCO 

LEVOS-S.

O design de BLANCO FLOW encaixa em qualquer 
tipo de cozinha.

A zona do escorredor flui até à bacia.

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Opcional: configuração individual dos orifícios no 

 de alta qualidade, elegante, integrado e 
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

BLANCO JARON
A arte da simetria.

A nova bacia STEELART de perfil liso 

BLANCO JARON chama a atenção

de qualquer espectador.

As duas áreas simétricas com bacia e

escorredor estão elegantemente unidas

pela zona de misturadora ao centro. A 

estrutura de perfil liso suavemente re

donda delimita na perfeição o lava-louça.

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Profundidade da bacia: 190 mm

BLANCO FLOW XL 6 S-IF
Aço inoxidável brilho

Uma transição fluida
•	Lava-louças com um escorredor que flui até à 

bacia principal
•	Bacia XL fabricada à mão BLANCO CLARON 500
•	Grande harmonia entre a bacia e o escorredor
•	Estrutura extra plana IF de perfil liso
•	Os orifícios do rebordo posterior podem  

configurar-se individualmente
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

Acessórios Sistema de resíduos

Calhas Top Tábua de corte de vidro branca 
acetinada, encaixa na bacia

Tábua de corte de vidro branca 
acetinada, encaixa no escorredor

Bacia adicional em aço inox. BLANCO SELECT 60/3 Orga

235 906 225 335 225 333 219 649 518 726

BLANCO FLOW XL 6 S-IF Cor Escorredor 
esquerda

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO LEVOS-S

Aço inox. brilho 521 640 Aço inox. brilho
com válvula automática 514 918

Comando de válvula automática PushControl® incluído.

60 cm
armário

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½“, tubos compactos, comando 
de válvula automática PushControl® e 
material de fixação.

CONFIGURAÇÃO INDIVIDUAL DE ORIFÍCIOS NOS MODELOS IF COM REBORDO POSTERIOR
Em todos os modelos IF/A podem realizar-se orifícios de forma individual e personalizada.

Prazo de entrega: 5 semanas. Suplemento por lava-louça € 80 líquidos.
Se deseja outro comando (sem cabo) podem consultar a nossa gama de comandos na pág. 356.

NOVO
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

BLANCO JARON
A arte da simetria.

A nova bacia STEELART de perfil liso 

BLANCO JARON chama a atenção

de qualquer espectador.

As duas áreas simétricas com bacia e

escorredor estão elegantemente unidas

pela zona de misturadora ao centro. A 

estrutura de perfil liso suavemente re-

donda delimita na perfeição o lava-louça.
O design simétrico e o novo escorredor com ralo
C-overflow® garantem exclusividade ao lava-
louça.

Tanto a elegante tábua de corte de nogueira
como a estrutura plana combinam perfeitamente
com a geometria da bacia BLANCO JARON.

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Bacia XL fabricada à mão BLANCO CLARON 500

 de alta qualidade, elegante, integrado e 
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO CLARONLINE-IF
Design puro e elegante com perfil liso IF.

BLANCO CLARON-IF com design ele

gante e puro une beleza e funcionalidade.

Bacias com um ângulo de 10 mm e es

trutura plana -IF para instalação superior 

ou de perfil liso. Disponível em numerosas 

combinações de bacias, com ou sem 

rebordo posterior para misturadora.

Profundidade da bacia: 190/30 mm

BLANCO JARON XL 6 S-IF
Aço inoxidável brilho

A arte da simetria
•	Bacia com aparência elegante
•	Design simétrico com rebordo para misturadora 

ao centro
•	Borda plana IF delimitando o perímetro do lava-

louça
•	Bacia BLANCO CLARON integrada
•	Acessório opcional: tábua de corte de madeira 

nogueira que coincide com a geometria de 
BLANCO JARON

•	Incorpora o novo sistema de escoamento 
InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

Acessórios Sistema de resíduos

Calhas Top Tábua de corte de nogueira BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

235 906 231 703 520 782

BLANCO JARON XL 6 S-IF Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO LINEE-S

Aço inox. brilho 521 666 Aço inox. brilho
com válvula automática 517 592

Comando de válvula automática PushControl® incluído.

60 cm
armário

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½“, tubos compactos, comando de 
válvula automática PushControl®, ralo para 
escorredor e material de fixação.

Profundidade do escorredor: 30 mm
Profundidade do escorredor: 24 - 30 mm

NOVO
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO CLARONLINE-IF
Design puro e elegante com perfil liso IF.

BLANCO CLARON-IF com design ele-

gante e puro une beleza e funcionalidade.

Bacias com um ângulo de 10 mm e es-

trutura plana -IF para instalação superior 

ou de perfil liso. Disponível em numerosas 

combinações de bacias, com ou sem 

rebordo posterior para misturadora.

O design da bacia é elegante e combina perfeita-
mente com a cozinha atual.

Delicada transição entre o escorredor e a bacia.

BLANCO JARON XL 6 S-IF

Design simétrico com rebordo para misturadora 

Borda plana IF delimitando o perímetro do lava-

 de alta qualidade, elegante, integrado e 

, ralo para 
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO CLARON
Aço inoxidável

CONFIGURAÇÃO INDIVIDUAL DE ORIFÍCIOS NOS MODELOS IF COM REBORDO POSTERIOR
Em todos os modelos IF/A podem realizar-se orifícios de forma individual e personalizada.
Prazo de entrega: 5 semanas. Suplemento por lava-louça € 80 líquidos.

Se deseja outro comando (sem cabo) podem consultar a nossa gama de comandos na pág. 356.

Acessórios

Calhas Top Tábua de corte de nogueira com pega 
lateral em aço inox.

Tábua de corte de vidro branca 
acetinada, encaixa no escorredor

Bacia adicional em aço inox.

235 906 223 074 225 333 219 649

BLANCO CLARON 4 S-IF Cor Escorredor 
esquerda

Escorredor 
direita

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO LEVOS-S

Aço inoxidável 521 623 521 624 Aço inox. mate
com válvula automática 514 919

Comando de válvula automática PushControl® incluído.

Conjunto de válvulas InFino® com filtro de 3 ½“, tubos compactos, comando de válvula automática PushControl® e material de fixação.

40 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

BLANCO CLARON 5 S-IF Cor Escorredor 
esquerda

Escorredor 
direita

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO LEVOS-S

Aço inoxidável 521 625 521 626 Aço inox. mate
com válvula automática 514 919

Comando de válvula automática PushControl® incluído.

Conjunto de válvulas InFino® com filtro de 3 ½“, tubos compactos, comando de válvula automática PushControl® e material de fixação.

50 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

BLANCO CLARON 6 S-IF Cor Escorredor 
esquerda

Escorredor 
direita

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO LEVOS-S

Aço inoxidável 521 645 521 646 Aço inox. mate
com válvula automática 514 919

Comando de válvula automática PushControl® incluído.

Conjunto de válvulas InFino® com filtros de 3 ½“, tubos compactos, comando de válvula automática para a bacia principal e material de 
fixação.

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 190/130 mm

BLANCO CLARON 8 S-IF Cor Escorredor 
esquerda

Escorredor 
direita

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO LEVOS-S

Aço inoxidável 521 651 521 652 Aço inox. mate
com válvula automática 514 919

Comando de válvula automática PushControl® incluído.

Conjunto de válvulas InFino® com filtros de 3 ½“, tubos compactos, comando de válvula automática para a bacia principal e material de 
fixação.

80 cm
armário

Profundidade da bacia: 190/190 mm

NOVO

Acessórios

Calhas Top

235 906

BLANCO CLARON

Armário

Profundidade da bacia

Aço inoxidável

PVP (sem IVA)

CONFIGURAÇÃO INDIVIDUAL DE ORIFÍCIOS NOS MODELOS IF COM REBORDO POSTERIOR
Em todos os modelos IF/A podem realizar-se orifícios de forma individual e personalizada.
Prazo de entrega: 5 semanas. Suplemento por lava-louça € 80 líquidos.

Se deseja outro comando (sem cabo) podem consultar a nossa gama de comandos na pág. 356.

NOVO
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO CLARON-IF/A
com válvula automática
Aço inoxidável

Modelo de design claro e elegante
•	Uma revolução em forma e tecnologia: transição 

suave de raios a linhas retas, criando contornos 
incomparáveis

•	Raio elegante de apenas 10 mm
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Estrutura plana IF
•	Máxima estabilidade do rebordo posterior 

para misturadora graças a uma técnica de 
estabilidade

Acessórios

Calhas Top Escorredor de aço inox. Tábua de corte de nogueira com pega 
lateral em aço inox.

Tábua de corte de vidro branca 
acetinada, encaixa no escorredor

235 906 223 067 223 074 225 333

BLANCO CLARON 400-IF/A 500-IF/A 180/340-IF/A* 550-IF/A 700-IF/A 400/400-IF/A*

Armário 45cm 60cm 60cm 60cm 80cm 90cm Misturadora sugerida
BLANCO LEVOS-S

610

80

51
0

40
0

30

550

Profundidade da bacia 190 mm 190 mm 130/190 mm 190 mm 190 mm 190/190 mm

Aço inoxidável 521 632 521 633 521 647 521 639 521 634 521 654 514 919

PVP (sem IVA)

Comando de válvula automática PushControl® incluído.

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½“, tubos compactos, comando 
de válvula automática PushControl® e 
material de fixação. 

* Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½“, tubos compactos, comando de 
válvula automática PushControl® para 
bacia principal e material de fixação. 

CONFIGURAÇÃO INDIVIDUAL DE ORIFÍCIOS NOS MODELOS IF COM REBORDO POSTERIOR
Em todos os modelos IF/A podem realizar-se orifícios de forma individual e personalizada.
Prazo de entrega: 5 semanas. Suplemento por lava-louça € 80 líquidos.

Se deseja outro comando (sem cabo) podem consultar a nossa gama de comandos na pág. 356.

NOVO

060-096_SteelArt_Portugal_2018.indd   77 21.02.18   11:31REG_12teil_220x297_352S.indd   75 16.02.18   15:17



€ 1.396 € 548 € 529 € 502 € 488 € 472 € 398 € 390 

€ 224 € 278 € 303 €  91 €  91 

78

ST
EE

LA
RT

* *

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO CLARON-IF
sem válvula automática
Aço inoxidável brilho

Modelo de design claro e elegante
•	O raio de 10 mm proporciona um design conciso 

à bacia sem sacrificar a sua funcionalidade
•	BLANCO CLARON com design elegante e puro 

sem relevo de fundo
•	Bacia de grande tamanho e profundidade graças 

ao raio de 10 mm
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

Acessórios

Calhas Top Escorredor de aço inox. Tábua de corte de nogueira com pega 
lateral em aço inox.

Tábua de corte de vidro branca 
acetinada, encaixa no escorredor

235 906 223 067 223 074 225 333

BLANCO CLARON 180-IF 340-IF 400-IF 450-IF 500-IF 550-IF 700-IF

Armário 30cm 40cm 45cm 50cm 60cm 60cm 80cm Misturadora sugerida
BLANCO LEVOS-S

Profundidade da bacia 130 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm

Aço inoxidável brilho 521 564 521 570 521 572 521 574 521 576 521 578 521 580 514 918

PVP (sem IVA)

Não está incluído o kit comando válvula automática (cabo + comando)*

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½“, tubos compactos e material de 
fixação.

* Nota: Válvula automática para instalação posterior para todos os modelos IF – consultar pág. 356. 

Recomendação: Comando BLANCO LEVOS Aço inox. brilho 517 548

NOVO

Acessórios

Calhas Top

235 906

BLANCO CLARON

Armário

Profundidade da bacia

Aço inoxidável brilho

PVP (sem IVA)

* Nota: Válvula automática para instalação posterior para todos os modelos IF – consultar pág. 356.

Recomendação: Comando BLANCO LEVOS Aço inox. brilho 517 548

NOVO
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

O raio de 10 mm proporciona um design conciso 

BLANCO CLARON com design elegante e puro 

Bacia de grande tamanho e profundidade graças 

 de alta qualidade, elegante, integrado e 

Misturadora sugerida

BLANCO CLARON-IF
sem válvula automática
Aço inoxidável brilho

Modelo de design claro e elegante
•	O raio de 10 mm proporciona um design conciso 

à bacia sem sacrificar a sua funcionalidade
•	BLANCO CLARON com design elegante e puro 

sem relevo de fundo
•	Bacia de grande tamanho e profundidade graças 

ao raio de 10 mm
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Lava-louça de duas bacias com um único corte 
no tampo

Acessórios

Calhas Top Escorredor de aço inox. Tábua de corte de nogueira com pega 
lateral em aço inox.

Tábua de corte de vidro branca 
acetinada, encaixa no escorredor

235 906 223 067 223 074 225 333

BLANCO CLARON 550-T-IF 340/180-IF 180/340-IF 400/400-IF

Armário 60cm 60cm 60cm 90cm Misturadora sugerida
BLANCO LEVOS-S

Profundidade da bacia 17 mm 190/130 mm 130/190 mm 190/190 mm

Aço inoxidável brilho 521 563 521 607 521 608 521 617 514 918

PVP (sem IVA)

Não está incluído o kit comando válvula automática (cabo + comando)*

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½“, tubos compactos e material de 
fixação.

BLANCO CLARON 550-T-IF:
Conjunto de válvulas InFino® com filtro de 
1 ½“ (não se fecha), tubos compactos e 
material de fixação.

* Nota: Válvula automática para instalação posterior para todos os modelos IF – consultar pág. 356.

Recomendação: Comando BLANCO LEVOS Aço inox. brilho 517 548

NOVO
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* * * * *

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO CLARON-U
sem válvula automática
Aço inoxidável brilho

Perfecionismo em forma e funcionalidade
•	Com um raio mínimo de 10 mm que une design 

e função
•	BLANCO CLARON com design elegante e puro 

sem relevo de funndo
•	Capacidade maximizada da bacia graças à sua 

profundidade especial e um raio muito reduzido
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

Acessórios

Calhas Top Escorredor de aço inox. Tábua de corte de nogueira com pega 
lateral em aço inox.

Tábua de corte de vidro branca 
acetinada, encaixa no escorredor

235 906 223 067 223 074 225 333

BLANCO CLARON 180-U 340-U 400-U 450-U 500-U 550-U 700-U

Armário 30cm 40cm 45cm 50cm 60cm 60cm 80cm Misturadora sugerida
BLANCO LEVOS-S

Profundidade da bacia 130 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm

Aço inoxidável brilho 521 565 521 571 521 573 521 575 521 577 521 579 521 581 514 918

PVP (sem IVA)

Não está incluído o kit comando válvula automática (cabo + comando)*

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½“, tubos compactos e material de 
fixação.

* Válvula automática para instalação posterior para todos os modelos -U (sob tampo) – ver pág. 356.

Recomendação: Comando BLANCO LEVOS Aço inox. brilho 517 548.

NOVO

Acessórios

Calhas Top

235 906

BLANCO CLARON

Armário

Profundidade da bacia

Aço inoxidável brilho

PVP (sem IVA)

* Válvula automática para instalação posterior para todos os modelos -U (sob tampo) – ver pág. 356.

Recomendação: Comando BLANCO LEVOS Aço inox. brilho 517 548.

NOVO
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Com um raio mínimo de 10 mm que une design 

BLANCO CLARON com design elegante e puro 

Capacidade maximizada da bacia graças à sua 
profundidade especial e um raio muito reduzido

 de alta qualidade, elegante, integrado e 

Misturadora sugerida

BLANCO CLARON-U
sem válvula automática
Aço inoxidável brilho

Perfecionismo em forma e funcionalidade
•	Com um raio mínimo de 10 mm que une design 

e função
•	BLANCO CLARON com design elegante e puro 

sem relevo de funndo
•	Capacidade maximizada da bacia graças à sua 

profundidade especial e um raio muito reduzido
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Bacias duplas: uma superfície funcional fechada 
sem separações

Acessórios

Calhas Top Escorredor de aço inox. Tábua de corte de nogueira com pega 
lateral em aço inox.

Tábua de corte de vidro branca 
acetinada, encaixa no escorredor

235 906 223 067 223 074 225 333

BLANCO CLARON 550-T-U 340/180-U 180/340-U 400/550-T-U 550/400-T-U 400/400-U

Escorredor direita Escorredor esquerda

Armário 30cm 60cm 60cm 60cm 60cm 90cm Misturadora sugerida
BLANCO LEVOS-S

Profundidade da bacia 17 mm 190/130 mm 130/190 mm 190/17 mm 17/190 mm 190/190 mm

Aço inoxidável brilho 521 562 521 609 521 610 521 601 521 602 521 618 514 918

PVP (sem IVA)

Não está incluído o kit comando válvula automática (cabo + comando)*

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½“, tubos compactos e material de 
fixação.

BLANCO CLARON 400/550-T-U:
Conjunto de válvulas InFino® com filtros de 
3 ½“ e 1 ½“, tubos compactos e material 
de fixação.

BLANCO CLARON 550-T-U:
Conjunto de válvulas InFino® com filtro de 
1 ½“ (não se fecha), tubos compactos e 
material de fixação.

* Válvula automática para instalação posterior para todos os modelos -U (sob tampo) – ver pág. 356.

Recomendação: Comando BLANCO LEVOS Aço inox. brilho 517 548.

NOVO
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BLANCO CLARON VaporPlus
Pura elegância. Puro deleite.

O modelo BLANCO CLARON VaporPlus 

tem um design específico para preparar 

alimentos e cozinhá-los ao vapor. A bacia 

oferece múltiplas opções para combinar 

com as bandejas de forno.

As dimensões generosas da bacia facilitam o
trabalho com as bandejas de forno.

As bandejas são perfeitas para ir da bacia direta-
mente ao forno.

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

* Nota:
Se desejar instalar posteriormente válvula automática nas bacias -IF sem rebordo para misturadora necessitará de um set (cabo + comando).
Encontrará mais informação sobre misturadoras, dispensadores de detergente e comandos de válvula automática para combinar na pág. 356.

Acessórios

Tábua de corte de freixo

233 106

BLANCO CLARON XL 60-IF 
VaporPlus

Acessórios

Tábua de corte de freixo

233 106

BLANCO CLARON XL 60-IF/A 
VaporPlus
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As bandejas são perfeitas para ir da bacia direta-

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO CLARON XL 
60-IF VaporPlus y
60-IF/A VaporPlus
Aço inoxidável brilho

Pura elegância.
•	Bacia de grande tamanho para preparar comida a 

vapor
•	Modelo de grande largura para manipular as 

bandejas de forno
•	Raio elegante de apenas 10 mm
•	Ótima utilização do espaço no lava-louças
•	Ampliação da zona útil graças à bandeja de 

confeção a vapor que encaixa na bacia
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

* Nota:
Se desejar instalar posteriormente válvula automática nas bacias -IF sem rebordo para misturadora necessitará de um set (cabo + comando).
Encontrará mais informação sobre misturadoras, dispensadores de detergente e comandos de válvula automática para combinar na pág. 356.

Acessórios Sistema de resíduos

280

44
5

Tábua de corte de freixo BLANCO SELECT 60/3 Orga

233 106 518 726

BLANCO CLARON XL 60-IF 
VaporPlus

Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCOCULINA-S Duo

Aço inox. brilho 521 595 Aço inox. brilho
sem válvula automática 519 783

Não está incluído o kit comando válvula automática (cabo + comando)*

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½“, tubos compactos e material de 
fixação.

Acessórios Sistema de resíduos

280

44
5

Tábua de corte de freixo BLANCO SELECT 60/4 Orga

233 106 520 783

BLANCO CLARON XL 60-IF/A 
VaporPlus

Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO LINEE-S

Aço inox. brilho 521 641 Aço inox. mate
com válvula automática 517 593

Comando de válvula automática PushControl® incluído.

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½“, tubos compactos, comando 
de válvula automática PushControl® e 
material de fixação. 
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BLANCO ZEROXLINE
Design com carácter marcante.

A gama ZEROX-IF com design marcado 

de raio zero valoriza a geometria retan

gular da bacia. Disponível em numerosas 

combinações de bacias, com ou sem 

rebordo posterior para misturadora e 

instalação de todo ou de perfil liso.

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Profundidade da bacia: 190 mm

BLANCO CLARON XL 
60-U VaporPlus
Aço inoxidável brilho

Pura elegância.
•	Bacia de grande tamanho para preparar comida a 

vapor
•	Design de grande largura para manipular as 

bandejas de forno
•	Raio elegante de apenas 10 mm
•	Ótima utilização do espaço no lava-louças
•	Ampliação da zona útil graças à bandeja de 

confeção a vapor que encaixa na bacia
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

Acessórios Sistema de resíduos

280

44
5

Tábua de corte de freixo BLANCO SELECT 60/3 Orga

233 106 518 726

BLANCO CLARON XL 60-U 
VaporPlus

Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCOCULINA-S Duo

Aço inox. brilho 521 596 Aço inox. brilho
sem válvula automática 519 783

Não está incluído o kit comando válvula automática (cabo + comando)*

60 cm
armário

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½“, tubos compactos e material de 
fixação.

*Informação sobre fornecimento:
Deverá pedir um conjunto de válvula automática completo para os modelos de instalação sob tampo.
Recomendamos pedir o comando de válvula automática no mesmo acabamento que a misturadora.
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BLANCO ZEROXLINE
Design com carácter marcante.

A gama ZEROX-IF com design marcado 

de raio zero valoriza a geometria retan-

gular da bacia. Disponível em numerosas 

combinações de bacias, com ou sem 

rebordo posterior para misturadora e 

instalação de todo ou de perfil liso.

A bacia com rebordo para misturadora e coman-
do de válvula automática apenas requer um corte 
no tampo.

A estrutura plana IF permite uma instalação de
perfil liso, integrando de forma elegante a bacia na
superfície de trabalho.

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Bacia de grande tamanho para preparar comida a 

 de alta qualidade, elegante, integrado e 
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO ZEROX
Aço inoxidável

CONFIGURAÇÃO INDIVIDUAL DE ORIFÍCIOS NOS MODELOS IF COM REBORDO POSTERIOR
Em todos os modelos IF/A podem realizar-se orifícios de forma individual e personalizada.
Prazo de entrega: 5 semanas. Suplemento por lava-louça € 80 líquidos.

Se desejam outro comando (sem cabo) podem consultar a nossa gama de comandos na pág. 356.

Acessórios

Calhas Top Tábua de corte de nogueira com pega 
lateral em aço inox.

Tábua de corte de vidro branca 
acetinada, encaixa no escorredor

Bacia adicional em aço inox.

235 906 223 074 225 333 219 649

R0

BLANCO ZEROX 4 S-IF Cor Escorredor 
esquerda

Escorredor 
direita

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO QUADRIS-S

Aço inoxidável 521 621 521 622 Aço inox. mate
com válvula automática 514 608

Comando de válvula automática PushControl® incluído.

Conjunto de válvulas InFino® com filtro de 3 ½“, tubos compactos, comando de válvula automática PushControl® e material de fixação.

40 cm
armário

Profundidade da bacia: 175 mm

BLANCO ZEROX 5 S-IF Cor Escorredor 
esquerda

Escorredor 
direita

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO QUADRIS-S

Aço inoxidável 521 627 521 628 Aço inox. mate
com válvula automática 514 608

Comando de válvula automática PushControl® incluído.

Conjunto de válvulas InFino® com filtro de 3 ½“, tubos compactos, comando de válvula automática PushControl® e material de fixação.

50 cm
armário

Profundidade da bacia: 175 mm

BLANCO ZEROX 6 S-IF Cor Escorredor 
esquerda

Escorredor 
direita

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO QUADRIS-S

Aço inoxidável 521 643 521 644 Aço inox. mate
com válvula automática 514 608

Comando de válvula automática PushControl® incluído.

Conjunto de válvulas InFino® com filtros de 3 ½“, tubos compactos, comando de válvula automática PushControl®  para a bacia principal e 
material de fixação.

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 175/130 mm

BLANCO ZEROX 8 S-IF Cor Escorredor 
esquerda

Escorredor 
direita

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO QUADRIS-S

Aço inoxidável 521 649 521 650 Aço inox. mate
com válvula automática 514 608

Comando de válvula automática PushControl® incluído.

Conjunto de válvulas InFino® com filtros de 3 ½“, tubos compactos, comando de válvula automática PushControl®  para a bacia principal e 
material de fixação.

80 cm
armário

Profundidade da bacia: 175/175 mm

NOVO

Acessórios

Calhas Top

235 906

BLANCO ZEROX

Armário

Profundidade da bacia

Aço inoxidável

PVP (sem IVA)

CONFIGURAÇÃO INDIVIDUAL DE ORIFÍCIOS NOS MODELOS IF COM REBORDO POSTERIOR
Em todos os modelos IF/A podem realizar-se orifícios de forma individual e personalizada.
Prazo de entrega: 5 semanas. Suplemento por lava-louça € 80 líquidos.

Se desejam outro comando (sem cabo) podem consultar a nossa gama de comandos na pág. 356.

NOVO
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO ZEROX-IF/A
com válvula automática
Aço inoxidável

Design vanguardista
•	Estrutura plana IF de perfil liso/ à face
•	Vasta gama de bacias e lava-louças exclusivos 

fabricados à mão
•	Máxima estabilidade do rebordo posterior 

para misturadora graças a uma técnica de 
estabilidade

•	Também disponível para instalaçã à face
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

Acessórios

Calhas Top Escorredor de aço inox. Tábua de corte de nogueira com pega 
lateral em aço inox.

Tábua de corte de vidro branca 
acetinada, encaixa no escorredor

235 906 223 067 223 074 225 333

BLANCO ZEROX 400-IF/A 500-IF/A 550-IF/A 180/340-IF/A* 700-IF/A 400/400-IF/A*

Armário 45cm 60cm 60cm 60cm 80cm 90cm Misturadora sugerida
BLANCO QUADRIS-S

610

80
40

0
51

0

550

30

Profundidade da bacia 175 mm 175 mm 175 mm 130/175 mm 185 mm 175/175 mm

Aço inoxidável 521 629 521 630 521 638 521 642 521 631 521 648 514 608

PVP (sem IVA)

Comando de válvula automática PushControl® incluído.

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½“, tubos compactos, comando 
de válvula automática PushControl® e 
material de fixação.

*Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½“, tubos compactos, comando de 
válvula automática PushControl® para a 
bacia principal e material de fixação.

R0

CONFIGURAÇÃO INDIVIDUAL DE ORIFÍCIOS NOS MODELOS IF COM REBORDO POSTERIOR
Em todos os modelos IF/A podem realizar-se orifícios de forma individual e personalizada.
Prazo de entrega: 5 semanas. Suplemento por lava-louça € 80 líquidos.

Se desejam outro comando (sem cabo) podem consultar a nossa gama de comandos na pág. 356.

NOVO
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO ZEROX-IF/A 
Durinox
Aço inoxidável Durinox®

Design vanguardista
•	Design de raio zero con com geometria retangular
•	Superfície com acabamento homogéneo, sedoso 

e de toque agradável
•	Altamente resistente a arranhões
•	Ralo elegante C-overflow® com acabamento 

Durinox® a combinar
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Estrutura plana IF de perfil liso/ à face

Acessórios

Calhas Top Escorredor de aço inox. Tábua de corte de nogueira com pega 
lateral em aço inox.

Tábua de corte de vidro branca 
acetinada, encaixa no escorredor

235 906 223 067 223 074 225 333

BLANCO ZEROX 400-IF/A Durinox 500-IF/A Durinox 700-IF/A Durinox

Armário 45cm 60cm 80cm Misturadora sugerida
BLANCO PANERA-S

Profundidade da bacia 175 mm 175 mm 185 mm

Aço inoxidável Durinox® 523 100 523 101 523 102 521 547

PVP (sem IVA)

Comando de válvula automática PushControl® incluído.

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½“, tubos compactos, comando 
de válvula automática PushControl® e 
material de fixação.

R0

CONFIGURAÇÃO INDIVIDUAL DE ORIFÍCIOS NOS MODELOS IF COM REBORDO POSTERIOR
Em todos os modelos IF/A podem realizar-se orifícios de forma individual e personalizada.
Prazo de entrega: 5 semanas. Suplemento por lava-louça € 80 líquidos.

Se desejam outro comando (sem cabo) podem consultar a nossa gama de comandos na pág. 356.

NOVO

Acessórios

Calhas Top

235 906

BLANCO ZEROX

Armário

Profundidade da bacia

Aço inoxidável brilho

PVP (sem IVA)

* Válvula automática para instalação posterior para todos os modelos IF – consultar pág. 356

Recomendação: Comando BLANCO QUADRIS Aço inox. brilho 517551.

NOVO
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Design de raio zero con com geometria retangular
Superfície com acabamento homogéneo, sedoso 

 de alta qualidade, elegante, integrado e 

Misturadora sugerida

BLANCO ZEROX-IF
sem válvula automática
Aço inoxidável brilho

Carácter marcante
•	Bacia de raio zero com marcado relevo de fundo
•	Gama de produtos muito completa, que permite 

numerosas combinações
•	Com estrutura plana IF para um perfil liso
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Acessórios adicionais para múltiplas combinações

Acessórios

Calhas Top Escorredor de aço inox. Tábua de corte de nogueira com pega 
lateral em aço inox.

Tábua de corte de vidro branca 
acetinada, encaixa no escorredor

235 906 223 067 223 074 225 333

BLANCO ZEROX 180-IF 340-IF 400-IF 450-IF 500-IF 550-IF 700-IF

Armário 30cm 40cm 45cm 50cm 60cm 60cm 80cm Misturadora sugerida
BLANCO QUADRIS-S

Profundidade da bacia 130 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 185 mm

Aço inoxidável brilho 521 566 521 582 521 584 521 586 521 588 521 590 521 592 514 607

PVP (sem IVA)

Não está incluído o kit comando válvula automática (cabo + comando)*

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½“, tubos compactos e material de 
fixação.

R0

* Válvula automática para instalação posterior para todos os modelos IF – consultar pág. 356

Recomendação: Comando BLANCO QUADRIS Aço inox. brilho 517551.

NOVO
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO ZEROX-IF
sem válvula automática
Aço inoxidável brilho

Carácter marcante
•	Bacia de raio zero com marcado relevo de fundo
•	Gama de produtos muito completa, que permite 

numerosas combinações
•	Com estrutura plana IF para um perfil liso
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Acessórios adicionais para múltiplas combinações

Acessórios Sistema de resíduos

Calhas Top Escorredor de aço inox. Tábua de corte de nogueira com pega 
lateral em aço inox.

Tábua de corte de vidro branca 
acetinada, encaixa no escorredor

BLANCO SELECT 60/4 Orga

235 906 223 067 223 074 225 333 520 783

BLANCO ZEROX 340/180-IF 180/340-IF 400/400-IF

Armário 60cm 60cm 90cm Misturadora sugerida
BLANCO QUADRIS-S

Profundidade da bacia 175/130 mm 130/175 mm 175/175 mm

Aço inoxidável brilho 521 611 521 612 521 619 514 607

PVP (sem IVA)

Não está incluído o kit comando válvula automática (cabo + comando)*

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½“, tubos compactos e material de 
fixação.

R0

* Válvula automática para instalação posterior para todos os modelos IF – consultar pág. 356

Recomendação: Comando BLANCO QUADRIS Aço inox. brilho 517551.

NOVO

Acessórios

Calhas Top

235 906

BLANCO ZEROX

Armário

Profundidade da bacia

Aço inoxidável Durinox

PVP (sem IVA)

NOVO
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Bacia de raio zero com marcado relevo de fundo
Gama de produtos muito completa, que permite 

 de alta qualidade, elegante, integrado e 

Acessórios adicionais para múltiplas combinações

Misturadora sugerida
BLANCO QUADRIS-S

BLANCO ZEROX-IF 
Durinox®

sem válvula automática
Aço inoxidável Durinox®

Resultado com resistência e carácter
•	Design de raio zero con com geometria retangular
•	Superfície com acabamento homogéneo, sedoso 

e de toque agradável
•	Altamente resistente a arranhões
•	Ralo elegante C-overflow® com acabamento 

Durinox® a combinar
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	As melhores soluções possíveis de acessórios 
com numerosas combinações

Acessórios

Calhas Top Escorredor de aço inox. Tábua de corte de nogueira com pega 
lateral em aço inox.

Tábua de corte de vidro branca 
acetinada, encaixa no escorredor

235 906 223 067 223 074 225 333

BLANCO ZEROX 340-IF Durinox® 400-IF Durinox® 500-IF Durinox® 700-IF Durinox®

Armário 40cm 45cm 60cm 80cm Misturadora sugerida
BLANCO PANERA-S

Profundidade da bacia 175 mm 175 mm 175 mm 185 mm

Aço inoxidável Durinox® 523 096 523 097 523 098 523 099 521 547

PVP (sem IVA)

Não está incluído o kit comando válvula automática (cabo + comando)*

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½“, tubos compactos e material de 
fixação.

R0

NOVO
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

* *

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO ZEROX-U
sem válvula automática
Aço inoxidável brilho

Design vanguardista
•	Bacias de raio zero com geometria retangular
•	Gama de produtos muito completa, que permite 

numerosas combinações
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Acessórios adicionais para múltiplas combinações

Acessórios

Calhas Top Escorredor de aço inox. Tábua de corte de nogueira com pega 
lateral em aço inox.

Tábua de corte de vidro branca 
acetinada, encaixa no escorredor

235 906 223 067 223 074 225 333

BLANCO ZEROX 180-U 340-U 400-U 450-U 500-U 550-U 700-U

Armário 30cm 40cm 45cm 50cm 60cm 60cm 80cm Misturadora sugerida
BLANCO QUADRIS-S

Profundidade da bacia 130 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 185 mm

Aço inoxidável brilho 521 567 521 583 521 585 521 587 521 589 521 591 521 593 514 607

PVP (sem IVA)

Não está incluído o kit comando válvula automática (cabo + comando)*

Incluído

Conjunto de válvula InFino® com filtro 
de 3 ½“, tubos compactos e material de 
fixação.

R0

* Válvula automática para instalação posterior para todos os modelos IF – consultar pág. 356

Recomendação: Comando BLANCO QUADRIS Aço inox. brilho 517551.

NOVO

Acessórios

Calhas Top

235 906

BLANCO ZEROX

Armário

Profundidade da bacia

Aço inoxidável brilho

PVP (sem IVA)

* Válvula automática para instalação posterior para todos os modelos IF – consultar pág. 356

Recomendação: Comando BLANCO QUADRIS Aço inox. brilho 517551.

NOVO
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Gama de produtos muito completa, que permite 

 de alta qualidade, elegante, integrado e 

Acessórios adicionais para múltiplas combinações

Misturadora sugerida
BLANCO QUADRIS-S

BLANCO ZEROX-U
sem válvula automática
Aço inoxidável brilho

Design vanguardista
•	Bacias de raio zero com geometria retangular
•	Gama de produtos muito completa, que permite 

numerosas combinações
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Acessórios adicionais para múltiplas combinações

Acessórios

Calhas Top Escorredor de aço inox. Tábua de corte de nogueira com pega 
lateral em aço inox.

Tábua de corte de vidro branca 
acetinada, encaixa no escorredor

235 906 223 067 223 074 225 333

BLANCO ZEROX 550-T-U 340/180-U 180/340-U 400/550-T-U 550/400-T-U 400/400-U

Escorredor direita Escorredor esquerda

Armário 60cm 60cm 60cm 60cm 60cm 90cm Misturadora sugerida
BLANCO QUADRIS-S

Profundidade da bacia 18 mm 175/130 mm 130/175 mm 175/18 mm 18/175 mm 175/175 mm

Aço inoxidável brilho 521 561 521 613 521 614 521 605 521 606 521 620 514 607

PVP (sem IVA)

Não está incluído o kit comando válvula automática (cabo + comando)*

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½“, tubos compactos e material de 
fixação.

BLANCO ZEROX 400/550-T-U:
Conjunto de válvulas InFino® com filtros de 
3 ½“ e 1 ½“, tubos compactos e material 
de fixação.

BLANCO ZEROX 550-T-U:
Conjunto de válvulas InFino® com filtro de 
1 ½“ (não se fecha), tubos compactos e 
material de fixação.

R0

* Válvula automática para instalação posterior para todos os modelos IF – consultar pág. 356

Recomendação: Comando BLANCO QUADRIS Aço inox. brilho 517551.

NOVO
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€ 728 € 581 € 529 € 503 € 490 

€ 224 € 278 € 303 €  91 

94 Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias
Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias
Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO ZEROX-U 
Durinox®

sem válvula automática
Aço inoxidável Durinox®

Resultado com resistência e carácter
•	Design de raio zero con com geometria retangular
•	Superfície com acabamento homogéneo, sedoso 

e de toque agradável
•	Altamente resistente a arranhões
•	Ralo elegante C-overflow® com acabamento 

Durinox® a combinar
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	As melhores soluções possíveis de acessórios 
com numerosas combinações

Acessórios

Calhas Top Escorredor de aço inox. Tábua de corte de nogueira com pega 
lateral em aço inox.

Tábua de corte de vidro branca 
acetinada, encaixa no escorredor

235 906 223 067 223 074 225 333

BLANCO ZEROX 340-U Durinox® 400-U Durinox® 500-U Durinox® 700-U Durinox®

Armário 40cm 45cm 60cm 80cm Misturadora sugerida
BLANCO PANERA-S

Profundidade da bacia 175 mm 175 mm 175 mm 185 mm

Aço inoxidável Durinox® 521 556 521 558 521 559 521 560 521 547

PVP (sem IVA)

Não está incluído o kit comando válvula automática (cabo + comando)*

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½“, tubos compactos e material de 
fixação.

R0

NOVO

Bacia adicional em aço inox. 
para ZEROX e CLARON

219 649

Tábua de corte de nogueira 
com pega lateral em aço inox. 
para ZEROX e CLARON que 
encaixa no escorredor

223 074

Tábua de corte de faia

233 106

Acessórios
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

€ 210 € 207 € 224 € 207 € 91 

€ 111 € 292 € 176 € 151 

€ 278 € 303 

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Design de raio zero con com geometria retangular
Superfície com acabamento homogéneo, sedoso 

 de alta qualidade, elegante, integrado e 

Misturadora sugerida

Tábua de corte de vidro 
branca acetinada, encaixa 
no escorredor

225 335

Bacia adicional em aço inox. 
para ZEROX e CLARON

219 649

Escorredor adicional em aço 
inox. para ZEROX e CLARON

219 650

Tábua de corte de nogueira 
com pega lateral em aço inox. 
para ZEROX e CLARON que 
encaixa no escorredor

223 074

Escorredor de aço inox. para 
ZEROX e CLARON

223 067

Tábua de corte de faia

229 238

Tábua de corte de nogueira

230 285

Tábua de corte de nogueira

231 703

Tábua de corte de faia

233 106

280

44
5

Tábua de corte de vidro 
branca acetinada, encaixa 
na bacia

225 333

Funcionamento do escorredor

Acessórios

Calhas Top

235 906

NOVO

060-096_SteelArt_Portugal_2018.indd   95 21.02.18   11:33REG_12teil_220x297_352S.indd   93 16.02.18   15:17



96

ST
EE

LA
RT

Bacias e lava-louças com e sem rebordo para misturadora

Modelos 550 e 8S
BLANCO JARON
VaporPlus
BLANCO CRONOS

BLANCO CLARON 550-IF/A, 550-IF, 550-U
BLANCO CLARON XL 60-IF
BLANCO CLARON 8 S-IF
BLANCO CLARON 550-T-U
BLANCO ZEROX 550-IF/A
BLANCO ZEROX 550-IF
BLANCO ZEROX 550-U
BLANCO ZEROX 8 S-IF
BLANCO ZEROX 550-T-U
BLANCO JARON XL 6 S-IF
BLANCO CRONOS XL 8-IF + 8-U

Em caso de instalar BLANCO JARON, CLARON XL 60 
VaporPlus ou modelos de 550 em um armário de 60 cm 
de largura, deve cortar os laterais do móvel.
Em caso de instalar um modelo 8 s em um armário de 
80 cm de largura, deve cortar os laterais do móvel.
Em caso de instalar um modelo 550-T em um armário de 
30 cm de largura, deve cortar os laterais do móvel.

Espessura da superfície com mod-
elos IF e lava-louças

BLANCO FLOW-IF
BLANCO CLARON-IF/A
BLANCO ZEROX-IF/A
BLANCO JARON XL 6 S-IF

Os modelos IF com rebordo para misturadora apenas po-
dem ser instalados em superfícies de espessura mínima 
de 30 mm.
BLANCO JARON XL 6 S-IF apenas pode ser instalado 
em superfícies encimeras de espessura mínima de 40 
mm.

Instalação de misturadora em mode-
los IF com rebordo para misturadora

Em todos os modelos com rebordo para misturadora, as 
misturadoras devem ser colocadas da seguinte maneira:
- Uma bacia e bacias duplas:

Central.
- Bacia principal à direita:
   Na parte esquerda.
- Bacia principal à esquerda:

Na parte direita.

Instalação de misturadora atrás do 
ralo

Atenção! Os produtos seguintes não se podem instalar 
atrás do ralo:
– Misturadora BLANCO PERISCOPE-S-F II,
     BLANCO ELOSCOPE
– Dispensadores BLANCO p.e.:

– BLANCO QUADRIS – BLANCO LEVOS
– BLANCO PIONA – BLANCO TORRE

Orifícios adicionais nos modelos IF Em todos os modelos IF com rebordo para misturadora 
pode escolher o número e a posição dos orifícios. 
Prazo de entrega: aprox. 5 semanas
Suplemento por lava-louça: € 80 líquidos
É imprescindível acompanhar o pedido com um plano 
com a posição exata dos orifícios.

www.blanco-germany.com/steelart-konfigurator

Encaixe de modelos IF com 
C-overflow®

Em caso de instalar os modelos BLANCO CLARON IF 
e ZEROX IF com ralo C overflow, é necessário fazer um 
encaixe na superfície.
Pode consultar as medidas e desenhos com os detalhes 
do ralo de vários modelos em 
www.BLANCO-steelart.de
www.BLANCO.de

Pode encontrar os desenhos técnicos dos diferentes tipos de instalação na 
nossa área de downloads na Internet.

Vista - instalação 
à face

Vista - encaixe 
desde cima

Vista - instalação 
superior

Informação técnica
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Inigualável –  
Lava-louça de SILGRANIT® PuraDur®.

Fácil manutenção

As manchas e as marcas de uso são

facilmente eliminadas com uma esponja 

e água.

Resistente ao calor

Os lava-louças de SILGRANIT® PuraDur®

são resistentes ao calor de até 280 °C.

Resistente a riscos

Extremamente robusto e resistente a 

riscos. As tarefas de cortar com facas 

convencionais não causam danos a 

SILGRANIT® PuraDur®.

Resistente a golpes

A enorme resistência protege o lava-louça

de possíveis danos, por exemplo, se cair

uma caçarola.

Adequado para os alimentos

Os alimentos podem ser preparados

cortando-os diretamente sobre o lavalou-

ça SILGRANIT® PuraDur®.

Higiénico

HygienePlus é uma camada protetora 

contra a sujidade e as bactérias, facilitan-

do a sua manutenção.

À prova de ácidos

SILGRANIT® PuraDur® é resistente aos 

alimentos que contém ácidos e aos 

agressivos produtos de limpeza domés-

ticos.

Realmente natural

A superficie fechada, pedregosa mas

suave, e de poros especialmente finos,

garante um tato realmente agradável.

Resistente à luz

A cor mantém-se intacta inclusive no 

caso de uma exposição direta aos raios 

de sol.

SILGRANIT® PuraDur® com a forma de proteção higiénica patenteada
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  50

  60
BLANCO ZIA 6 S

SILGRANIT
1000 x 500 mm

BLANCO PLEON 5

SILGRANIT
515 x 510 mm

SILGRANIT
1000 x 500 mm

BLANCO METRA XL 6 S 

BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT
1000 x 510 mm

BLANCO PLEON 6

SILGRANIT
615 x 510 mm

BLANCO ZENAR XL 6 S SteamerPlus

SILGRANIT
1000 x 510 mm

      SILGRANIT® PuraDur®

      SILGRANIT® PuraDur®

  40cm Armário

  45cm Armário

BLANCO ZIA 40 S

SILGRANIT® PuraDur®

615 x 500 mm           Pág. 101

BLANCO ZIA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 500 mm           Pág. 103

BLANCO METRA 45 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

680 x 500 mm           Pág. 102

BLANCO RONDOVAL 45

SILGRANIT® PuraDur®

Ø 535 mm Pág. 104

BLANCORONDO 45

SILGRANIT® PuraDur®

Ø 450 mm Pág. 105

BLANCO SONA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 500 mm           Pág. 106

BLANCO ELON 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

650 x 500 mm Pág. 107

BLANCO DALAGO 45

SILGRANIT® PuraDur®

465 x 510 mm Pág. 108

BLANCO METRA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 500 mm Pág. 109

BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 510 mm Pág. 110

BLANCO CLASSIC Neo 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 510 mm Pág. 112

BLANCO AXIA III 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 510 mm           Pág. 113

      SILGRANIT® PuraDur®

  50cm Armário

BLANCO SONA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 mm Pág. 115

BLANCO ZIA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 mm Pág. 114

BLANCO DALAGO 5

SILGRANIT® PuraDur®

515 x 510 mm Pág. 117

BLANCO METRA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 mm Pág. 116

Variedade 
de modelos Sob tampo Instalação à face sob tampo Módulo sobre tampo

Instalação superior Instalação à face Módulo entre tamposPuraDur®

SILGRANIT® PuraDur®

cinzento-pérola 

champanhe

alumetalic

tartufo

branco

noz-moscada café jasmim

antracite cinzento-pedra

Gama cromática
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      SILGRANIT® PuraDur®

      SILGRANIT® PuraDur®

  50cm Armário

  60cm Armário

BLANCO ZIA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 mm Pág. 121

BLANCO ZIA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 mm Pág. 122

BLANCO PLEON 5

SILGRANIT® PuraDur®

515 x 510 mm Pág. 118

BLANCO ZENAR 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

915 x 510 mm Pág. 119

BLANCO AXIA III 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

915 x 510 mm Pág. 120

BLANCO ELON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 500 mm Pág. 123

BLANCO DALAGO 6

SILGRANIT® PuraDur®

615 x 510 mm Pág. 124

BLANCO METRA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 mm Pág. 127

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 mm Pág. 129

BLANCO METRA XL 6 S 

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 mm Pág. 128

BLANCO SONA XL 6 S

BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 510 mm Pág. 131

BLANCO METRA 6

SILGRANIT® PuraDur®

615 x 500 mm Pág. 130

BLANCO CLASSIC Neo 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 510 mm Pág. 132

BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 510 mm Pág. 133

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 510 mm Pág. 134

BLANCO PLEON 6

SILGRANIT® PuraDur®

615 x 510 mm Pág. 125

BLANCO PLEON 6 Split

SILGRANIT® PuraDur®

615 x 510 mm Pág. 126

BLANCO YOVA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 mm Pág. 135

BLANCO ADON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

980 x 480 mm Pág. 136

BLANCO ZENAR XL 6 S SteamerPlus

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 510 mm Pág. 138

BLANCO ALAROS 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1160 x 510 mm Pág. 139

BLANCO AXIA III 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 510 mm Pág. 140

BLANCO AXIA III XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 510 mm Pág. 141

 PuraDur®

Pág. 105

Pág. 109

 PuraDur®

Pág. 117

 PuraDur®
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

      SILGRANIT® PuraDur®

      SILGRANIT® PuraDur®

      SILGRANIT® PuraDur®

  90cm Armário

  90x90cm Armário angular

BLANCO ZIA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

1160 x 500 mm Pág. 147

BLANCO ELON XL 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 mm Pág. 148

BLANCO DALAGO 8

SILGRANIT® PuraDur®

815 x 510 mm Pág. 149

BLANCO PLEON 8

SILGRANIT® PuraDur®

700 x 510 mm Pág. 150

BLANCO METRA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

1160 x 500 mm Pág. 151

BLANCO SONA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

1160 x 500 mm Pág. 152

BLANCO ZIA 9

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 mm Pág. 153

BLANCO PLENTA

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 mm Pág. 155

BLANCO METRA 9

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 mm Pág. 156

BLANCO PLEON 9

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 mm Pág. 154

  80cm Armário

BLANCO METRA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®

830 x 830 mm Pág. 157

      SILGRANIT® PuraDur®

  60cm Armário

BLANCO COLLECTIS 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 510 mm Pág. 143

BLANCO ARTAGO 6-IF/A

SILGRANIT® PuraDur®

510 x 510 mm Pág. 146

BLANCO ARTAGO 6

SILGRANIT® PuraDur®

510 x 510 mm Pág. 145

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Acessórios

Tábua de corte de madeira 
de faia

218 313

BLANCO ZIA 40 S
SILGRANIT
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€ 402

€ 261 

€ 402

€ 261 

€ 402

€ 261 

€ 402

€ 261 

€ 402

€ 261 

€ 402

€ 261 

€ 402

€ 261 

€ 402

€ 261 

€ 402

€ 261 

€ 402

€ 261 

€  19 €  94 €  94 €  88 

101Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

 PuraDur®

 PuraDur®

 PuraDur®

Pág. 150

Pág. 156

 PuraDur®

40
 c

m

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO ZIA 40 S
SILGRANIT® PuraDur®

Intemporal, individual, de qualidade e conforto 
extraordinários, numa estrutura muito atrativa
•	Design moderno de linhas claras
•	Contornos exteriores de linhas retas, rodeados 

por uma fina borda
•	Zona para misturadora que aumenta a superfície 

do escorredor
•	O lava-louça SILGRANIT® mais pequeno com 

superfície escorredora
•	A maior bacia para um armário de 40 cm
•	Para trabalhar comodamente, inclusive nas 

cozinhas mais pequenas
•	Alinhamento clássico da bacia, com opção de 

montagem reversível

Acessórios

Tábua de corte de madeira 
de faia

Tábua de polietileno ótica 
mármore

Escorredor de aço inox. CapFlow® Tampo para 
escoamento

218 313 217 611 223 297 517 666

BLANCO ZIA 40 S
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO LINUS

antracite 516 918 antracite
sem válvula automática 516 698

cinzento-pedra 518 932 cinzento-pedra
sem válvula automática 518 814

alumetalic 516 919 alumetalic
sem válvula automática 516 699

cinzento-pérola 520 624 cinzento-pérola
sem válvula automática 520 746

branco 516 922 branco
sem válvula automática 516 702

jasmim 516 923 jasmim
sem válvula automática 516 703

champanhe 516 924 champanhe
sem válvula automática 516 704

tartufo 517 411 tartufo
sem válvula automática 517 622

noz-moscada 521 957 noz-moscada
sem válvula automática 521 742

café 516 927 café
sem válvula automática 516 707

40 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

615

50
0

45
0

25

335

15

19
0

230

400

33
5

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“.

= orifício pré-marcado
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€ 562

€ 278 

€ 562 

€ 278 

€ 562

€ 278 

€ 562

€ 278 

€ 562

€ 278 

€ 562

€ 278 

€ 562 

€ 278 

€ 562

€ 278 

€ 562

€ 278 

€ 562

€ 278 

€ 266 €  94 €  39 €  94 €  88 €  88 

102 Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317. Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

Acessórios

Tábua de corte de madeira 
de faia

218 313

BLANCO ZIA 45 S
SILGRANIT

BLANCO METRA 45 S 
Compact
SILGRANIT® PuraDur®

Linhas nítidas com máximo conforto
•	Design moderno de linhas retas
•	Uma gama muita atrativa a preços médios
•	Com bacia especialmente espaçosa
•	Escorredor pequeno com ralo integrado
•	Design plano
•	Reversível e para instalação sob tampo 

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de madeira 
de faia

Tábua de polietileno ótica 
mármore

Escorredor de canto de 
plástico antracite

Escorredor de aço inox. BLANCO SELECT 45/2

218 313 217 611 235 866 223 297 518 721

BLANCO METRA 45 S Compact
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO ALTA Compact

antracite 519 561 antracite/cromado
sem válvula automática 515 323

cinzento-pedra 519 562 cinzento-pedra/cromado
sem válvula automática 518 810

alumetalic 519 563 alumetalic/cromado
sem válvula automática 515 316

cinzento-pérola 520 569 cinzento-pérola/cromado
sem válvula automática 520 729

branco 519 565 branco/cromado
sem válvula automática 515 317

jasmim 519 566 jasmim/cromado
sem válvula automática 515 318

champanhe 519 567 champanhe/cromado
sem válvula automática 515 319

tartufo 519 569 tartufo/cromado
sem válvula automática 517 633

noz-moscada 521 884 noz-moscada/cromado
sem válvula automática 521 738

café 519 570 café/cromado
sem válvula automática 515 324

45 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Incluído

Conjunto de válvulas salva-espaço com 
filtro de 3 ½“.

= orifício pré-marcado

NOVO
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€ 273 

€ 284 

€ 273 

€ 284 

€ 273 

€ 284 

€ 273 

€ 284 

€ 273 

€ 284 

€ 273 

€ 284 

€ 273 

€ 284 

€ 273 

€ 284 

€ 273 

€ 284 

€ 273 

€ 284 

€ 167 € 139 €  94 €  94 €  88 
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO ZIA 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Contemporaneidade e individualidade - 
Conforto e qualidade
•	Design moderno com contornos claros
•	Para um trabalho funcional e confortável
•	Zona de escorrer com escoamento, para uma 

comodidade máxima
•	Tamanho da bacia muito funcional
•	Disposição clássica da bacia, com opção de 

montagem reversível

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de madeira 
de faia

Tábua de polietileno ótica 
mármore

Escorredor de aço inox. Escorredor de louça em 
aço inox.

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automático

218 313 217 611 223 297 507 829 517 468

BLANCO ZIA 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO TIVO

antracite 514 732 antracite/cromado
sem válvula automática 517 600

cinzento-pedra 518 937 cinzento-pedra/cromado
sem válvula automática 518 800

alumetalic 514 725 alumetalic/cromado
sem válvula automática 517 601

cinzento-pérola 520 627 cinzento-pérola/cromado
sem válvula automática 520 753

branco 514 726 branco/cromado
sem válvula automática 517 603

jasmim 514 727 jasmim/cromado
sem válvula automática 517 604

champanhe 514 728 champanhe/cromado
sem válvula automática 517 605

tartufo 517 416 tartufo/cromado
sem válvula automática 517 609

noz-moscada 521 960 noz-moscada/cromado
sem válvula automática 521 707

café 515 070 café/cromado
sem válvula automática 517 608

45 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Incluído

Válvula com filtro de 3 ½“.

= orifício pré-marcado
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€ 226 

€ 306 

€ 226 

€ 306 

€ 226 

€ 306 

€ 226 

€ 306 

€ 226 

€ 306 

€ 226 

€ 306 

€ 226 

€ 306 

€ 226 

€ 306 

€ 226 

€ 306 

€ 226 

€ 306 
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Acessórios

Cesto de louça em aço inox.

220 574

BLANCORONDO 45
SILGRANIT

BLANCO RONDOVAL 45
SILGRANIT® PuraDur®

O lava-louça redondo com formas modernas
•	Formas redondas combinadas com linhas retas
•	Com rebordo posterior generoso
•	Bacia mais ampla e profunda
•	Com filtro de aço inoxidável de 3 ½“
•	Acessórios práticos opcionais: tábua de corte de 

madeira de nogueira maciça para tapar a bacia

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de madeira 
de faia

Cesto de louça em aço inox. CapFlow® Tampo para 
escoamento

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automático

218 421 220 574 517 666 517 468

BLANCO RONDOVAL 45
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO CARENA

antracite 515 679 antracite/cromado
sem válvula automática 520 971

cinzento-pedra 518 915 cinzento-pedra/cromado
sem válvula automática 520 972

alumetalic 515 670 alumetalic/cromado
sem válvula automática 520 973

cinzento-pérola 520 604 cinzento-pérola/cromado
sem válvula automática 520 974

branco 515 671 branco/cromado
sem válvula automática 520 975

jasmim 515 672 jasmim/cromado
sem válvula automática 520 976

champanhe 515 673 champanhe/cromado
sem válvula automática 520 977

tartufo 517 392 tartufo/cromado
sem válvula automática 520 978

noz-moscada 521 918 noz-moscada/cromado
sem válvula automática 521 712

café 515 676 café/cromado
sem válvula automática 520 979

45 cm
armário

Escorredor de raio: Ø 535 mm

32
5

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“.

= orifício pré-marcado

Modelo de corte personalizado
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€ 215 

€ 303 

€ 215 

€ 303 

€ 215 

€ 303 

€ 215 

€ 303 
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€ 303 

€ 215 

€ 303 
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€ 303 
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€ 215 
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€ 215 
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCORONDO 45
SILGRANIT® PuraDur®

Design individual
•	Solução ideal para espaços pequenos
•	Com filtro de 3 ½‘‘
•	Acessório opcional: cesto escorredor

Acessórios Sistema de resíduos

Cesto de louça em aço inox. CapFlow® Tampo para 
escoamento

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

220 574 517 666 517 467

BLANCORONDO 45
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCOWEGA

antracite 511 629 antracite
sem válvula automática 511 113

cinzento-pedra 518 910 cinzento-pedra
sem válvula automática 518 806

alumetalic 511 704 alumetalic
sem válvula automática 511 880

cinzento-pérola 520 601 cinzento-pérola
sem válvula automática 520 762

branco 511 621 branco
sem válvula automática 511 110

jasmim 511 623 jasmim
sem válvula automática 511 116

champanhe 513 922 champanhe
sem válvula automática 513 995

tartufo 517 387 tartufo
sem válvula automática 517 641

noz-moscada 521 916 noz-moscada
sem válvula automática 521 733

café 515 028 café
sem válvula automática 514 950

45 cm
armário

Escorredor de raio: Ø 450 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“.

Formas redondas combinadas com linhas retas

Acessórios práticos opcionais: tábua de corte de 
madeira de nogueira maciça para tapar a bacia
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€ 273 

€ 316 

€ 273 

€ 316 

€ 273 

€ 316 

€ 273 

€ 316 

€ 273 

€ 316 

€ 273 

€ 316 

€ 273 

€ 316 

€ 273 

€ 316 

€ 273 

€ 316 

€ 273 

€ 316 
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Incluído

Escorredor de aço inox. para 
colocar na bacia

BLANCO ELON 45 S
SILGRANIT

BLANCO SONA 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Adaptado à cozinha moderna
•	Design moderno e independente
•	Bacia principal ampla para maior comodidade
•	Generoso rebordo para misturadora
•	Para armário de 45 cm

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de madeira 
de faia

Tábua de polietileno ótica 
mármore

Escorredor de aço inox. Escorredor de louça em 
aço inox.

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automático

218 313 217 611 223 297 507 829 517 468

BLANCO SONA 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO TIVO

antracite 519 662 antracite/cromado
sem válvula automática 517 600

cinzento-pedra 519 663 cinzento-pedra/cromado
sem válvula automática 518 800

alumetalic 519 664 alumetalic/cromado
sem válvula automática 517 601

cinzento-pérola 519 668 cinzento-pérola/cromado
sem válvula automática 520 753

branco 519 665 branco/cromado
sem válvula automática 517 603

jasmim 519 666 jasmim/cromado
sem válvula automática 517 604

champanhe 519 667 champanhe/cromado
sem válvula automática 517 605

tartufo 519 669 tartufo/cromado
sem válvula automática 517 609

noz-moscada 521 921 noz-moscada/cromado
sem válvula automática 521 707

café 519 670 café/cromado
sem válvula automática 517 608

45 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“.

= orifício pré-marcado
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€ 289 

€ 328 
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€ 289 

€ 328 

€ 289 

€ 328 
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€ 328 
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€ 328 
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€ 289 
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO ELON 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Grandes soluções para espaços pequenos
•	Lava-louça compacto para espaços reduzidos
•	Bacia de de grande tamanho, aproveitando ao 

máximo o espaço
•	Escorredor inovador extensível, graças à grade 

incluída no lava-louça
•	Design moderno ondulado
•	Rebordo para misturadora lateral, ideal para 

instalação na frente de uma janela
•	Pode ser instalado com o escorredor à direita ou 

à esquerda

Incluído Acessórios Sistema de resíduos

Escorredor de aço inox. para 
colocar na bacia

Tábua de corte de madeira 
de faia

Tábua de polietileno ótica 
mármore

Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

BLANCO SELECT 45/2

218 313 217 611 227 689 518 721

BLANCO ELON 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO NEA-S

antracite 520 998 antracite
sem válvula automática 520 298

cinzento-pedra 520 999 cinzento-pedra
sem válvula automática 520 306

alumetalic 521 000 alumetalic
sem válvula automática 520 299

cinzento-pérola 521 001 cinzento-pérola
sem válvula automática 520 307

branco 521 002 branco
sem válvula automática 520 300

jasmim 521 003 jasmim
sem válvula automática 520 301

champanhe 521 004 champanhe
sem válvula automática 520 302

tartufo 521 005 tartufo
sem válvula automática 520 304

noz-moscada 521 862 noz-moscada
sem válvula automática 521 735

café 521 006 café
sem válvula automática 520 305

45 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Incluído

Escorredor de aço inox. e conjunto de 
válvulas salva-espaço com filtro de 3 ½“.

= orifício pré-marcado
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Acessórios

Tábua de corte de madeira 
de faia

218 313

BLANCO METRA 45 S
SILGRANIT

BLANCO DALAGO 45
SILGRANIT® PuraDur®

Linhas retas e capacidade máxima 
•	Bacia grande num espaço reduzido para um 

conforto maior
•	Grande rebordo para a misturadora e outros 

elementos funcionais do lava-louça
•	Design moderno de linhas retas
•	Tábua de corte de faia opcional para um trabalho 

flexível
•	Também disponível na versão para instalação à 

face

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de madeira 
de faia

Escorredor de canto de 
plástico antracite

Cesto de louça em aço inox. Escorredor de plástico preto BLANCO SELECT 45/2

232 817 235 866 514 238 230 734 518 721

BLANCO DALAGO 45
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO ALTA Compact

antracite 517 156 antracite/cromado
com válvula automática 515 323

cinzento-pedra 518 846 cinzento-pedra/cromado
com válvula automática 518 810

alumetalic 517 157 alumetalic/cromado
com válvula automática 515 316

cinzento-pérola 520 543 cinzento-pérola/cromado
com válvula automática 520 729

branco 517 160 branco/cromado
com válvula automática 515 317

jasmim 517 161 jasmim/cromado
com válvula automática 515 318

champanhe 517 162 champanhe/cromado
com válvula automática 515 319

tartufo 517 317 tartufo/cromado
com válvula automática 517 633

noz-moscada 521 856 noz-moscada/cromado
com válvula automática 521 738

café 517 165 café/cromado
com válvula automática 515 324

45 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“ e 
comando de válvula automática.

= orifício pré-marcado

Para instalação à face ver 
pág. 195F

NOVO

*

*
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€ 366 

€ 542 
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO METRA 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Linhas nítidas com máximo conforto
•	Design moderno de linhas retas
•	Uma gama muito atrativa a preços médios
•	Com bacia especialmente espaçosa
•	O escorredor, o ralo e a segunda bacia oferecem 

máximo conforto
•	O escorredor também tem a função de superfície 

de trabalho
•	Perfil de design plano
•	Uma gama completa para armário de 45 a 90 cm
•	Grande variedade de cores
•	Reversível e para instalação sob tampo

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de madeira 
de faia

Tábua de polietileno ótica 
mármore

Escorredor de canto de 
plástico antracite

Escorredor de aço inox. BLANCO SELECT 45/2

218 313 217 611 235 866 223 297 518 721

BLANCO METRA 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO ZENOS-S

antracite 513 194 antracite/cromado
sem válvula automática 517 819

cinzento-pedra 518 869 cinzento-pedra/cromado
sem válvula automática 518 784

alumetalic 513 186 alumetalic/cromado
sem válvula automática 517 820

cinzento-pérola 520 567 cinzento-pérola/cromado
sem válvula automática 520 760

branco 513 187 branco/cromado
sem válvula automática 517 822

jasmim 513 188 jasmim/cromado
sem válvula automática 517 823

champanhe 513 933 champanhe/cromado
sem válvula automática 517 824

tartufo 517 346 tartufo/cromado
sem válvula automática 517 828

noz-moscada 521 882 noz-moscada/cromado
sem válvula automática 521 723

café 515 039 café/cromado
sem válvula automática 517 827

45 cm
armário

Profundidade da bacia: 190/15 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“.

= orifício pré-marcado

Tábua de corte de faia opcional para um trabalho 

Também disponível na versão para instalação à 

NOVO
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A nova geração de Classic
BLANCO CLASSIC Neo.

BLANCO modernizou radicalmente

o modelo CLASSIC.

Profissionais de desenvolvimento 

de produto e designers uniram na 

O escorredor multifuncional em aço inoxidável
adapta-se à bacia principal e à secundária.

45
 c

m

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO ZENAR 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Estética intemporal com funções modernas
•	Bacia especialmente grande, superfície 

escorredora espaçosa
•	Nível funcional com transição fluida da superfície 

escorredora
•	Opcional: tábua de corte de grande qualidade 

adaptável em qualquer área ao longo do lava-
louça e bacia adicional de livre encaixe sobre a 
bacia

•	Ralo C-overflow® de alta qualidade
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Estrutura plana

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de freixo Tábua de corte de vidro 
preta

Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

BLANCO SELECT 45/2

229 421 224 629 223 077 518 721

BLANCO ZENAR 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
esquerda

Escorredor 
direita

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO FELISA-S

antracite 523 781 523 850 antracite
com válvula automática, 
sem acessório

520 338

cinzento-pedra 523 785 523 851 cinzento-pedra
com válvula automática, 
sem acessório

520 346

alumetalic 523 786 523 852 alumetalic
com válvula automática, 
sem acessório

520 339

cinzento-pérola 523 787 523 853 cinzento-pérola
com válvula automática, 
sem acessório

520 347

branco 523 788 523 854 branco
com válvula automática, 
sem acessório

520 340

jasmim 523 790 523 855 jasmim
com válvula automática, 
sem acessório

520 341

champanhe 523 791 523 856 champanhe
com válvula automática, 
sem acessório

520 342

tartufo 523 796 523 859 tartufo
com válvula automática, 
sem acessório

520 344

noz-moscada 523 793 523 857 noz-moscada
com válvula automática, 
sem acessório

521 725

café 523 798 523 861 café
com válvula automática, 
sem acessório

520 345

45 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

860

51
0

34
5

400 48.5

43
.5

450 14

R15

840

49
0

250

19
0

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro de 
3 ½“ e comando de válvula automática.

= orifício pré-marcado

Para instalação à face ver 
pág. 196F
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

A nova geração de Classic
BLANCO CLASSIC Neo.

BLANCO modernizou radicalmente

o modelo CLASSIC.

Profissionais de desenvolvimento 

de produto e designers uniram na 

perfeição as características do modelo 

CLASSIC tradicional com o novo 

design contemporâneo. Além disso, 

a ergonomia das formas torna-o

extremamente funcional e cómodo

para trabalhar. O resultado é CLASSIC

Neo, a nova geração de CLASSIC.

O escorredor multifuncional em aço inoxidável
adapta-se à bacia principal e à secundária.

O escorredor e a tábua de corte encaixam juntos
na bacia principal para facilitar o trabalho.

A tábua de corte SmartCut é muito prática em 
cima do escorredor.

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Nível funcional com transição fluida da superfície 

 de alta qualidade, elegante, integrado e 

 com filtro de 
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Incluído

Tábua de corte de vidro 
branca

BLANCO AXIA III 45 S
SILGRANIT

BLANCO CLASSIC Neo 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

A nova geração de um clássico
•	Design de CLASSIC com interpretação moderna
•	Inovadora tábua de corte SmartCut incluída
•	Ralo C-overflow® de alta qualidade
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Pode ser instalado com o escorredor à direita ou 
à esquerda 

Incluído Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte SmartCut de 
plástico preta

Bacia para CLASSIC Neo em 
aço inox.

Escorredor de aço inox. Escorredor de louça em 
aço inox.

BLANCO SELECT 45/2

232 180 223 297 507 829 518 721

BLANCO CLASSIC Neo 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO FELISA-S

antracite 523 995 antracite
com válvula automática, 
com acessório

520 338

cinzento-pedra 523 997 cinzento-pedra
com válvula automática, 
com acessório

520 346

alumetalic 524 000 alumetalic
com válvula automática, 
com acessório

520 339

cinzento-pérola 524 002 cinzento-pérola
com válvula automática, 
com acessório

520 347

branco 524 008 branco
com válvula automática, 
com acessório

520 340

jasmim 524 006 jasmim
com válvula automática, 
com acessório

520 341

champanhe 524 010 champanhe
com válvula automática, 
com acessório

520 342

tartufo 524 012 tartufo
com válvula automática, 
com acessório

520 344

noz-moscada 524 013 noz-moscada
com válvula automática, 
com acessório

521 725

café 524 014 café
com válvula automática, 
com acessório

520 345

45 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Incluído

Tábua SmartCut de plástico preto, conjun-
to de válvulas InFino® com filtro de 3 ½“ e 
comando de válvula automática.
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO AXIA III 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Conceito AXial: máxima ergonomia
•	Processos de trabalho fluidos e ergonómicos ao 

longo de um eixo
•	Design de linhas claras e bordo plano
•	Raios mínimos para máxima utilização do espaço
•	A tábua de corte desliza através da borda para 

trabalhar comodamente no escorredor ou na 
bacia

•	Ralo C-overflow® de alta qualidade
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Reversível

Incluído Sistema de resíduos

Tábua de corte de vidro 
branca

BLANCO SELECT 45/2

518 721

BLANCO AXIA III 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO LINEE-S

antracite 523 183 antracite/cromado
com tábua de corte de 
vidro

518 438

cinzento-pedra 523 184 cinzento-pedra/cromado
com tábua de corte de 
vidro

518 804

alumetalic 523 185 alumetalic/cromado
com tábua de corte de 
vidro

518 439

cinzento-pérola 523 186 cinzento-pérola/cromado
com tábua de corte de 
vidro

520 745

branco 523 187 branco/cromado
com tábua de corte de 
vidro

518 441

jasmim 523 188 jasmim/cromado
com tábua de corte de 
vidro

518 442

champanhe 523 189 champanhe/cromado
com tábua de corte de 
vidro

518 443

tartufo 523 190 tartufo/cromado
com tábua de corte de 
vidro

518 446

noz-moscada 523 191 noz-moscada/cromado
com tábua de corte de 
vidro

521 705

café 523 192 café/cromado
com tábua de corte de 
vidro

518 445

45 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Incluído

Tábua de corte de vidro branca, conjunto 
de válvulas InFino® com filtro de 3 ½“ e 
comando de válvula automática para a 
bacia principal.

Design de CLASSIC com interpretação moderna

 de alta qualidade, elegante, integrado e 

Pode ser instalado com o escorredor à direita ou 

-
e 
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

*

*

*

*

*

Acessórios

Tábua de corte de madeira 
de faia

218 313

BLANCO SONA 5 S
SILGRANIT

BLANCO ZIA 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Contemporaneidade e individualidade – 
Conforto e qualidade
•	Design moderno com contornos claros
•	Para um trabalho funcional e confortável
•	Disposição clássica da bacia, com opção de 

montagem reversível
•	Bacia espaçosa para armário de 50 cm

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de madeira 
de faia

Tábua de polietileno ótica 
mármore

Escorredor de aço inox. Escorredor de louça em 
aço inox.

BLANCO SELECT 50/2

218 313 217 611 223 297 507 829 518 722

BLANCO ZIA 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO TIVO-S

antracite 520 511 antracite/cromado
sem válvula automática 517 610

cinzento-pedra 520 512 cinzento-pedra/cromado
sem válvula automática 518 798

alumetalic 520 513 alumetalic/cromado
sem válvula automática 517 611

cinzento-pérola 520 514 cinzento-pérola/cromado
sem válvula automática 520 755

branco 520 515 branco/cromado
sem válvula automática 517 613

jasmim 520 516 jasmim/cromado
sem válvula automática 517 614

champanhe 520 517 champanhe/cromado
sem válvula automática 517 615

tartufo 520 518 tartufo/cromado
sem válvula automática 517 619

noz-moscada 521 965 noz-moscada/cromado
sem válvula automática 521 709

café 520 519 café/cromado
sem válvula automática 517 618

50 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Incluído

Válvula com filtro de 3 ½“.

= orifício pré-marcado
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO SONA 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Adaptado à cozinha moderna
•	Design moderno e independente
•	Bacia principal ampla para maior comodidade
•	Generoso rebordo para misturadora
•	Para armário de 50 cm

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de madeira 
de faia

Tábua de polietileno ótica 
mármore

Escorredor de aço inox. Escorredor de louça em 
aço inox.

BLANCO SELECT 50/3

218 313 217 611 223 297 507 829 520 779

BLANCO SONA 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO TIVO-S

antracite 519 671 antracite/cromado
sem válvula automática 517 610

cinzento-pedra 519 672 cinzento-pedra/cromado
sem válvula automática 518 798

alumetalic 519 673 alumetalic/cromado
sem válvula automática 517 611

cinzento-pérola 519 677 cinzento-pérola/cromado
sem válvula automática 520 755

branco 519 674 branco/cromado
sem válvula automática 517 613

jasmim 519 675 jasmim/cromado
sem válvula automática 517 614

champanhe 519 676 champanhe/cromado
sem válvula automática 517 615

tartufo 519 678 tartufo/cromado
sem válvula automática 517 619

noz-moscada 521 923 noz-moscada/cromado
sem válvula automática 521 709

café 519 679 café/cromado
sem válvula automática 517 618

50 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“.

= orifício pré-marcado
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

Acessórios

Tábua de corte de madeira 
de faia

232 817

BLANCO DALAGO 5
SILGRANIT

BLANCO METRA 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Linhas nítidas com máximo conforto
•	Design moderno de linhas retas
•	Uma gama muita atrativa a preços médios
•	Com bacia especialmente espaçosa
•	O escorredor e a bacia oferecem máximo 

conforto
•	O escorredor também tem a função de superfície 

de trabalho
•	Perfil de design plano
•	Uma gama completa para armário de 45 a 90 cm
•	Grande variedade de cores
•	Reversível e para instalação sob tampo

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de madeira 
de faia

Tábua de polietileno ótica 
mármore

Escorredor de aço inox. Escorredor de louça em 
aço inox.

BLANCO SELECT 50/2

218 313 217 611 223 297 507 829 518 722

BLANCO METRA 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO ZENOS-S

antracite 513 212 antracite/cromado
sem válvula automática 517 819

cinzento-pedra 518 872 cinzento-pedra/cromado
sem válvula automática 518 784

alumetalic 513 204 alumetalic/cromado
sem válvula automática 517 820

cinzento-pérola 520 572 cinzento-pérola/cromado
sem válvula automática 520 760

branco 513 205 branco/cromado
sem válvula automática 517 822

jasmim 513 206 jasmim/cromado
sem válvula automática 517 823

champanhe 513 936 champanhe/cromado
sem válvula automática 517 824

tartufo 517 349 tartufo/cromado
sem válvula automática 517 828

noz-moscada 521 887 noz-moscada/cromado
sem válvula automática 521 723

café 515 042 café/cromado
sem válvula automática 517 827

50 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“.

= orifício pré-marcado
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

*

BLANCO DALAGO 5
SILGRANIT® PuraDur®

Linhas retas e capacidade máxima
•	Bacia grande num espaço reduzido para um 

conforto maior
•	Grande rebordo para a misturadora e outros 

elementos funcionais do lava-louça
•	Para armário de 50 cm
•	Design moderno de linhas retas
•	Combina na perfeição com bacias para instalar 

sob tampo
•	Acessórios opcionais: tábua de corte de madeira 

maciça de faia ou de plástico branco, bacia 
multifuncional, escorredor perfurado

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de madeira 
de faia

Escorredor de canto de 
plástico antracite

Escorredor de louça em 
aço inox.

Escorredor de plástico preto BLANCO SELECT 50/3

232 817 235 866 507 829 230 734 520 779

BLANCO DALAGO 5
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO TIVO-S

antracite 518 521 antracite/cromado
com válvula automática 517 610

cinzento-pedra 518 848 cinzento-pedra/cromado
com válvula automática 518 798

alumetalic 518 522 alumetalic/cromado
com válvula automática 517 611

cinzento-pérola 520 544 cinzento-pérola/cromado
com válvula automática 520 755

branco 518 524 branco/cromado
com válvula automática 517 613

jasmim 518 525 jasmim/cromado
com válvula automática 517 614

champanhe 518 526 champanhe/cromado
com válvula automática 517 615

tartufo 518 528 tartufo/cromado
com válvula automática 517 619

noz-moscada 521 857 noz-moscada/cromado
com válvula automática 521 709

café 518 529 café/cromado
com válvula automática 517 618

50 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Incluído

Conjunto de válvulas salva-espaço com 
filtro de 3 ½“ e válvula automática.

= orifício pré-marcado

Para instalação à face ver 
pág. 198F

O escorredor também tem a função de superfície 

Uma gama completa para armário de 45 a 90 cm

NOVO
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Acessórios

Tábua de corte de freixo

229 421

BLANCO ZENAR 5 S
SILGRANIT

BLANCO PLEON 5
SILGRANIT® PuraDur®

Pura elegância de grande volume
•	Design elegante e intemporal
•	Bacia única de grande volume graças à sua 

profundidade
•	Rebordo grande para misturadora e contínuo à 

borda do lava-louça
•	Linhas e formas retas facilitando a sua limpeza
•	Elegante ralo oculto C-overflow®

•	Incorpora o novo sistema de escoamento 
InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

Acessórios Sistema de resíduos

Calhas Top Tábua de corte de freixo Escorredor de canto de 
plástico antracite

Grelha de suporte para 
bacia

BLANCO SELECT 50/2

235 906 230 700 235 866 234 795 518 722

BLANCO PLEON 5
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO AVONA-S

antracite 521 504 antracite
sem válvula automática 521 278

cinzento-pedra 521 669 cinzento-pedra
sem válvula automática 521 285

alumetalic 521 670 alumetalic
sem válvula automática 521 279

cinzento-pérola 521 671 cinzento-pérola
sem válvula automática 521 286

branco 521 672 branco
sem válvula automática 521 280

jasmim 521 673 jasmim
sem válvula automática 521 281

champanhe 521 674 champanhe
sem válvula automática 521 282

tartufo 521 675 tartufo
sem válvula automática 521 283

noz-moscada 521 676 noz-moscada
sem válvula automática 521 716

café 521 677 café
sem válvula automática 521 284

50 cm
armário

Profundidade da bacia: 220 mm

A tábua de corte de freixo só pode ser 
colocada sobre a borda do
lava-louça se o diâmetro da misturadora 
for inferior a 48 mm.

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½“.

= orifício pré-marcado

NOVO
NOVO
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO ZENAR 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Estética intemporal com funções modernas
•	Bacia especialmente grande, superfície 

escorredora espaçosa
•	A zona para misturadora oferece um amplo 

espaço
•	Nível funcional com transição fluida da superfície 

escorredora
•	Opcional: tábua de corte de alta qualidade, 

movível ao longo do lava-louça e bacia adicional 
de livre encaixe sobre a bacia

•	Refinado e higiénico: ralo oculto C-overflow®

•	Incorpora o novo sistema de escoamento 
InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Estrutura plana

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de freixo Tábua de corte de vidro 
preta

Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

BLANCO SELECT 50/2

229 421 224 629 223 077 518 722

BLANCO ZENAR 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
esquerda

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO FELISA-S

antracite 523 934 antracite
com válvula automática, 
sem acessório

520 338

cinzento-pedra 523 935 cinzento-pedra
com válvula automática, 
sem acessório

520 346

alumetalic 523 936 alumetalic
com válvula automática, 
sem acessório

520 339

cinzento-pérola 523 937 cinzento-pérola
com válvula automática, 
sem acessório

520 347

branco 523 938 branco
com válvula automática, 
sem acessório

520 340

jasmim 523 939 jasmim
com válvula automática, 
sem acessório

520 341

champanhe 523 940 champanhe
com válvula automática, 
sem acessório

520 342

tartufo 523 941 tartufo
com válvula automática, 
sem acessório

520 344

noz-moscada 523 942 noz-moscada
com válvula automática, 
sem acessório

521 725

café 523 943 café
com válvula automática, 
sem acessório

520 345

50 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro de 
3 ½“ e comando de válvula automática.

= orifício pré-marcado

Para instalação à face ver 
pág. 199

 de alta qualidade, elegante, integrado e 

F

097-128_SILGRANIT_Portugal_2018.indd   119 20.02.18   12:57REG_12teil_220x297_352S.indd   117 16.02.18   15:17



€ 606 

€ 455 

€ 606 

€ 455 

€ 606 

€ 455 

€ 606 

€ 455 

€ 606 

€ 455 

€ 606 

€ 455 

€ 606 

€ 455 

€ 606 

€ 455 

€ 606 

€ 455 

€ 606 

€ 455 

€ 281 € 156 €  88 
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 c

m

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Acessórios

Tábua de corte de madeira 
de faia

218 313

BLANCO ZIA 6 S
SILGRANIT

BLANCO AXIA III 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Conceito AXial: máxima ergonomia
•	Processos de trabalho fluidos e ergonómicos ao 

longo de um eixo
•	Design de linhas claras e bordo plano
•	Raios mínimos para máxima utilização do espaço
•	Bacia multifuncional pode ser colocada na bacia 

para trabalhar comodamente
•	A tábua de corte desliza desde o escorredor até 

à bacia
•	Ralo C-overflow® de alta qualidade
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Reversível 

Incluído Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de vidro 
branca

Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

BLANCO SELECT 50/2

233 739 518 722

BLANCO AXIA III 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO LINEE-S

antracite 523 215 antracite/cromado
com tábua de corte de 
vidro

518 438

cinzento-pedra 523 216 cinzento-pedra/cromado
com tábua de corte de 
vidro

518 804

alumetalic 523 217 alumetalic/cromado
com tábua de corte de 
vidro

518 439

cinzento-pérola 523 218 cinzento-pérola/cromado
com tábua de corte de 
vidro

520 745

branco 523 219 branco/cromado
com tábua de corte de 
vidro

518 441

jasmim 523 220 jasmim/cromado
com tábua de corte de 
vidro

518 442

champanhe 523 221 champanhe/cromado
com tábua de corte de 
vidro

518 443

tartufo 523 222 tartufo/cromado
com tábua de corte de 
vidro

518 446

noz-moscada 523 223 noz-moscada/cromado
com tábua de corte de 
vidro

521 705

café 523 224 café/cromado
com tábua de corte de 
vidro

518 445

50 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Incluído

Tábua de corte de vidro branca, conjunto 
de válvulas InFino® com filtro de 3 ½“ e 
comando de válvula automática.
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€ 333 

€ 343 

€ 333 

€ 343 

€ 333 

€ 343 

€ 333 

€ 343 

€ 333 

€ 343 

€ 333 

€ 343 

€ 333 

€ 343 

€ 333 

€ 343 

€ 333 

€ 343 

€ 333 

€ 343 

€ 301 €  94 €  94 €  94 €  88 
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO ZIA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Contemporaneidade e individualidade –
Conforto e qualidade
•	Design moderno de linhas claras
•	Para um trabalho funcional e confortável
•	Disposição clássica da bacia, com opção de 

montagem reversível
•	Em todas as cores SILGRANIT®

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de madeira 
de faia

Tábua de polietileno ótica 
mármore

Bacia adicional em aço inox. Escorredor de aço inox. BLANCO SELECT 60/3

218 313 217 611 220 736 223 297 518 724

BLANCO ZIA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO TIVO-S

antracite 514 748 antracite/cromado
sem válvula automática 517 610

cinzento-pedra 518 940 cinzento-pedra/cromado
sem válvula automática 518 798

alumetalic 514 741 alumetalic/cromado
sem válvula automática 517 611

cinzento-pérola 520 632 cinzento-pérola/cromado
sem válvula automática 520 755

branco 514 742 branco/cromado
sem válvula automática 517 613

jasmim 514 743 jasmim/cromado
sem válvula automática 517 614

champanhe 514 744 champanhe/cromado
sem válvula automática 517 615

tartufo 517 419 tartufo/cromado
sem válvula automática 517 619

noz-moscada 521 968 noz-moscada/cromado
sem válvula automática 521 709

café 515 072 café/cromado
sem válvula automática 517 618

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 190/140 mm

33
5

Incluído

Conjunto de válvulas com dois filtros de 
3 ½“.

= orifício pré-marcado

Processos de trabalho fluidos e ergonómicos ao 

Raios mínimos para máxima utilização do espaço
Bacia multifuncional pode ser colocada na bacia 

A tábua de corte desliza desde o escorredor até 

 de alta qualidade, elegante, integrado e 
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€ 333 

€ 357 

€ 333 

€ 357 

€ 333 

€ 357 

€ 333 

€ 357 
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€ 333 

€ 357 

€ 333 
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

*

*

Incluído

Escorredor de aço inox. para 
colocar na bacia

BLANCO ELON XL 6 S
SILGRANIT

BLANCO ZIA XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Intemporal e único –
Conforto e qualidade num design inigualável
•	Design moderno de linhas claras
•	Contornos exteriores de linhas retas com borda 

fina
•	Zona para misturadora que aumenta a superfície 

do escorredor
•	Bacia XL: mais espacio para lavar os seus pratos
•	Disposição clássica da bacia, com opção de 

montagem reversível

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de madeira 
de faia

Tábua de polietileno ótica 
mármore

Escorredor de aço inox. Escorredor de louça em 
aço inox.

BLANCO SELECT 60/3

218 313 217 611 223 297 507 829 518 724

BLANCO ZIA XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO TIVO-S

antracite 517 568 antracite/cromado
sem válvula automática 517 610

cinzento-pedra 518 943 cinzento-pedra/cromado
sem válvula automática 518 798

alumetalic 517 569 alumetalic/cromado
sem válvula automática 517 611

cinzento-pérola 520 635 cinzento-pérola/cromado
sem válvula automática 520 755

branco 517 571 branco/cromado
sem válvula automática 517 613

jasmim 517 572 jasmim/cromado
sem válvula automática 517 614

champanhe 517 573 champanhe/cromado
sem válvula automática 517 615

tartufo 517 576 tartufo/cromado
sem válvula automática 517 619

noz-moscada 521 971 noz-moscada/cromado
sem válvula automática 521 709

café 517 577 café/cromado
sem válvula automática 517 618

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“.

= orifício pré-marcado
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€ 793 
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€ 793 
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€ 793 

€ 394 

€ 793 
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€ 394 

€ 793 
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€ 793 
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

*

*

*

BLANCO ELON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Grandes soluções para espaços pequenos
•	Bacia compacta e individual para cozinhas 

pequenas
•	Bacia XL prática e confortável
•	Novidade: a zona do escorredor pode ser 

ampliada graças ao escorredor de aço inoxidável 
que pode ser instalado sobre a bacia

•	Design moderno ondulado com os acessórios 
em conjunto

•	Escorredor multifuncional de aço inox. incluído
•	Rebordo para misturadora lateral, para instalação 

na frente de uma janela
•	Pode ser instalado com o escorredor à direita ou 

à esquerda

Incluído Acessórios Sistema de resíduos

Escorredor de aço inox. para 
colocar na bacia

Tábua de corte de madeira 
de faia

Tábua de polietileno ótica 
mármore

Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

218 313 217 611 227 689 520 782

BLANCO ELON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO ALTA-S Compact

antracite 518 745 antracite/cromado
sem válvula automática 515 333

cinzento-pedra 518 746 cinzento-pedra/cromado
sem válvula automática 518 809

alumetalic 518 747 alumetalic/cromado
sem válvula automática 515 326

cinzento-pérola 520 549 cinzento-pérola/cromado
sem válvula automática 520 730

branco 518 749 branco/cromado
sem válvula automática 515 327

jasmim 518 750 jasmim/cromado
sem válvula automática 515 328

champanhe 518 751 champanhe/cromado
sem válvula automática 515 329

tartufo 518 753 tartufo/cromado
sem válvula automática 517 634

noz-moscada 521 864 noz-moscada/cromado
sem válvula automática 521 739

café 518 754 café/cromado
sem válvula automática 515 334

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Incluído

Conjunto de válvulas salva-espaço com 
filtro de 3 ½“ e escorredor de aço inox.

= orifício pré-marcado

Zona para misturadora que aumenta a superfície 

Bacia XL: mais espacio para lavar os seus pratos
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

*

Acessórios

Calhas Top

235 906

BLANCO PLEON 6
SILGRANIT

NOVO

BLANCO DALAGO 6
SILGRANIT® PuraDur®

Linhas retas e capacidade máxima
•	Bacias especialmente grandes
•	Grande rebordo para a misturadora, dispensador 

de detergente e outros utensílios
•	Design moderno de linhas retas

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de madeira 
de faia

Escorredor de canto de 
plástico antracite

Escorredor de louça em 
aço inox.

Escorredor de plástico preto BLANCO SELECT 60/2

232 817 235 866 507 829 230 734 518 723

BLANCO DALAGO 6
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO ALTA-S Compact

antracite 514 197 antracite/cromado
com válvula automática 515 333

cinzento-pedra 518 850 cinzento-pedra/cromado
com válvula automática 518 809

alumetalic 514 198 alumetalic/cromado
com válvula automática 515 326

cinzento-pérola 520 545 cinzento-pérola/cromado
com válvula automática 520 730

branco 514 199 branco/cromado
com válvula automática 515 327

jasmim 514 592 jasmim/cromado
com válvula automática 515 328

champanhe 514 194 champanhe/cromado
com válvula automática 515 329

tartufo 517 320 tartufo/cromado
com válvula automática 517 634

noz-moscada 521 858 noz-moscada/cromado
com válvula automática 521 739

café 515 066 café/cromado
com válvula automática 515 334

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“ e 
válvula automática.

= orifício pré-marcado

Para instalação à face ver 
pág. 202F

NOVO
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€ 408 
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO PLEON 6
SILGRANIT® PuraDur®

Pura elegância de grande volume
•	Design elegante e intemporal
•	Bacia única de grande volume graças à sua 

profundidade
•	Rebordo grande para misturadora e contínuo à 

borda do lava-louça
•	Linhas e formas retas facilitando a sua limpeza
•	Elegante ralo oculto C-overflow®

•	Incorpora o novo sistema de escoamento 
InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

Acessórios Sistema de resíduos

Calhas Top Tábua de corte de freixo Escorredor de canto de 
plástico antracite

Grelha de suporte para 
bacia

BLANCO SELECT 60/3

235 906 230 700 235 866 234 795 518 724

BLANCO PLEON 6
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO AVONA-S

antracite 521 678 antracite
sem válvula automática 521 278

cinzento-pedra 521 679 cinzento-pedra
sem válvula automática 521 285

alumetalic 521 681 alumetalic
sem válvula automática 521 279

cinzento-pérola 521 682 cinzento-pérola
sem válvula automática 521 286

branco 521 683 branco
sem válvula automática 521 280

jasmim 521 684 jasmim
sem válvula automática 521 281

champanhe 521 685 champanhe
sem válvula automática 521 282

tartufo 521 686 tartufo
sem válvula automática 521 283

noz-moscada 521 687 noz-moscada
sem válvula automática 521 716

café 521 688 café
sem válvula automática 521 284

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 220 mm

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½“.

= orifício pré-marcado

NOVO
NOVO

Grande rebordo para a misturadora, dispensador 
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Acessórios

Tábua de corte de madeira 
de faia

218 313

BLANCO METRA 6 S
SILGRANIT

BLANCO PLEON 6 Split
SILGRANIT® PuraDur®

Pura elegância de grande volume
•	Design elegante e intemporal
•	Conceito Split: grande bacia dividida em três 

níveis de trabalho
•	Bacia única de grande volume graças à sua 

profundidade
•	Rebordo grande para misturadora e contínuo à 

borda do lava-louça
•	Linhas e formas retas facilitando a sua limpeza
•	Elegante ralo oculto C-overflow®

•	Incorpora o novo sistema de escoamento 
InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

Acessórios Sistema de resíduos

Calhas Top Tábua de corte de freixo Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

Grelha de suporte para 
bacia

BLANCO SELECT 60/3

235 906 230 700 227 689 234 795 518 724

BLANCO PLEON 6 Split
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO CARENA-S Vario

antracite 521 689 antracite/cromado
sem válvula automática 521 358

cinzento-pedra 521 690 cinzento-pedra/cromado
sem válvula automática 521 359

alumetalic 521 691 alumetalic/cromado
sem válvula automática 521 360

cinzento-pérola 521 692 cinzento-pérola/cromado
sem válvula automática 521 367

branco 521 693 branco/cromado
sem válvula automática 521 368

jasmim 521 694 jasmim/cromado
sem válvula automática 521 372

champanhe 521 695 champanhe/cromado
sem válvula automática 521 373

tartufo 521 696 tartufo/cromado
sem válvula automática 521 376

noz-moscada 521 697 noz-moscada/cromado
sem válvula automática 521 714

café 521 698 café/cromado
sem válvula automática 521 378

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 220/220 mm

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½“.

= orifício pré-marcado

NOVO
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO METRA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Linhas nítidas com máximo conforto
•	Design moderno de linhas retas
•	Uma gama muita atrativa a preços médios
•	Com bacias especialmente espaçosa
•	O escorredor, a bacia adicional e a segunda 

bacia oferecem máximo conforto
•	O escorredor também tem a função de superfície 

de trabalho
•	Design plano
•	Uma gama completa para armário de 45 a 90 cm
•	Grande variedade de cores
•	Reversível e para instalação sob tampo

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de madeira 
de faia

Tábua de polietileno ótica 
mármore

Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

Escorredor de plástico preto BLANCO SELECT 60/3

218 313 217 611 217 796 230 734 518 724

BLANCO METRA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO TIVO-S

antracite 513 230 antracite/cromado
sem válvula automática 517 610

cinzento-pedra 518 878 cinzento-pedra/cromado
sem válvula automática 518 798

alumetalic 513 222 alumetalic/cromado
sem válvula automática 517 611

cinzento-pérola 520 578 cinzento-pérola/cromado
sem válvula automática 520 755

branco 513 223 branco/cromado
sem válvula automática 517 613

jasmim 513 224 jasmim/cromado
sem válvula automática 517 614

champanhe 513 941 champanhe/cromado
sem válvula automática 517 615

tartufo 517 355 tartufo/cromado
sem válvula automática 517 619

noz-moscada 521 893 noz-moscada/cromado
sem válvula automática 521 709

café 515 046 café/cromado
sem válvula automática 517 618

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 190/130 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com dois filtros de 
3 ½“.

= orifício pré-marcado

 de alta qualidade, elegante, integrado e 
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO SONA XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Adaptado à cozinha moderna
•	Design moderno e independente
•	Bacia principal ampla para maior comodidade
•	Generoso rebordo para misturadora
•	Para armário de 60 cm

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de madeira 
de faia

Tábua de polietileno ótica 
mármore

Escorredor de aço inox. Escorredor de louça em 
aço inox.

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Automático

218 313 217 611 223 297 507 829 517 470

BLANCO SONA XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO NEA-S

antracite 519 689 antracite
sem válvula automática 520 298

cinzento-pedra 519 690 cinzento-pedra
sem válvula automática 520 306

alumetalic 519 691 alumetalic
sem válvula automática 520 299

cinzento-pérola 519 695 cinzento-pérola
sem válvula automática 520 307

branco 519 692 branco
sem válvula automática 520 300

jasmim 519 693 jasmim
sem válvula automática 520 301

champanhe 519 694 champanhe
sem válvula automática 520 302

tartufo 519 696 tartufo
sem válvula automática 520 304

noz-moscada 521 928 noz-moscada
sem válvula automática 521 735

café 519 697 café
sem válvula automática 520 305

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“.

= orifício pré-marcado
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

antracitesem válvula automática

alumetalic

BLANCO METRA XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Linhas nítidas com máximo conforto e com 
mais capacidade
•	Design moderno de linhas retas
•	Capacidade da bacia proporciona mais espaço 

para lavagem
•	O escorredor também tem a função de superfície 

de trabalho
•	Design plano e fino
•	Reversível e para instalação sob tampo
•	Disponíveis tábuas de corte de vários designs 

e escorredores de louça como acessórios 
opcionais

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de madeira 
de faia

Tábua de polietileno ótica 
mármore

Escorredor de canto de 
plástico antracite

Escorredor de aço inox. BLANCO SELECT 60/3

218 313 217 611 235 866 223 297 518 724

BLANCO METRA XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO ALTA-S Compact

antracite 515 142 antracite/cromado
sem válvula automática 515 333

cinzento-pedra 518 880 cinzento-pedra/cromado
sem válvula automática 518 809

alumetalic 515 135 alumetalic/cromado
sem válvula automática 515 326

cinzento-pérola 520 580 cinzento-pérola/cromado
sem válvula automática 520 730

branco 515 136 branco/cromado
sem válvula automática 515 327

jasmim 515 137 jasmim/cromado
sem válvula automática 515 328

champanhe 515 138 champanhe/cromado
sem válvula automática 515 329

tartufo 517 359 tartufo/cromado
sem válvula automática 517 634

noz-moscada 521 895 noz-moscada/cromado
sem válvula automática 521 739

café 515 143 café/cromado
sem válvula automática 515 334

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

33
5

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“.

= orifício pré-marcado

NOVO
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Acessórios

Tábua de corte SmartCut de 
plástico preta

232 181

BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S
SILGRANIT

BLANCO METRA 6
SILGRANIT® PuraDur®

Linhas nítidas com máximo conforto
•	Design moderno de linhas retas
•	Uma gama muita atrativa a preços médios
•	Ótima solução para cozinhas pequenas
•	Com bacia especialmente espaçosa
•	Função adicional com a bacia multifuncional, 

máximo conforto
•	Design plano
•	Reversível e para instalação sob tampo

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de madeira 
de faia

Tábua de polietileno ótica 
mármore

Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

Escorredor de aço inox. BLANCO SELECT 60/2

218 313 217 611 217 796 223 297 518 723

BLANCO METRA 6
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO ALTA Compact

antracite 516 165 antracite/cromado
com válvula automática 515 323

cinzento-pedra 518 874 cinzento-pedra/cromado
com válvula automática 518 810

alumetalic 516 156 alumetalic/cromado
com válvula automática 515 316

cinzento-pérola 520 574 cinzento-pérola/cromado
com válvula automática 520 729

branco 516 157 branco/cromado
com válvula automática 515 317

jasmim 516 158 jasmim/cromado
com válvula automática 515 318

champanhe 516 159 champanhe/cromado
com válvula automática 515 319

tartufo 517 351 tartufo/cromado
com válvula automática 517 633

noz-moscada 521 889 noz-moscada/cromado
com válvula automática 521 738

café 516 162 café/cromado
com válvula automática 515 324

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 190/130 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com dois filtros de 
3 ½“ e válvula automática para a bacia 
principal.

= orifício pré-marcado
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

A nova geração de um clássico
•	Design de CLASSIC com interpretação moderna
•	Bacia de base extra grande
•	Ralo C-overflow® de alta qualidade
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Pode ser instalado com o escorredor à direita ou 
à esquerda

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte SmartCut de 
plástico preta

Escorredor de aço inox. Escorredor de louça em 
aço inox.

BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

232 181 223 297 507 829 520 782

BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO FELISA-S

antracite 524 127 antracite
com válvula automática 520 338

cinzento-pedra 524 128 cinzento-pedra
com válvula automática 520 346

alumetalic 524 129 alumetalic
com válvula automática 520 339

cinzento-pérola 524 130 cinzento-pérola
com válvula automática 520 347

branco 524 131 branco
com válvula automática 520 340

jasmim 524 132 jasmim
com válvula automática 520 341

champanhe 524 133 champanhe
com válvula automática 520 342

tartufo 524 134 tartufo
com válvula automática 520 344

noz-moscada 524 135 noz-moscada
com válvula automática 521 725

café 524 136 café
com válvula automática 520 345

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro de 
3 ½“ e comando de válvula automática.
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Acessórios

Tábua de corte de freixo

229 411

BLANCO ZENAR XL 6 S
SILGRANIT

BLANCO CLASSIC Neo 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

A nova geração de um clássico
•	Design de CLASSIC com interpretação moderna
•	Inovadora tábua de corte SmartCut e bacia 

multifuncional perfurada incluídas
•	Ralo C-overflow® de alta qualidade
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Pode ser instalado com o escorredor à direita ou 
à esquerda

Incluído Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte SmartCut de 
plástico preta

Bacia perfurada CLASSIC 
Neo em aço inox.

Escorredor de aço inox. Escorredor de louça em 
aço inox.

BLANCO SELECT 60/4 Orga

223 297 507 829 520 783

BLANCO CLASSIC Neo 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO FELISA-S

antracite 524 117 antracite
com válvula automática, 
com acessório

520 338

cinzento-pedra 524 118 cinzento-pedra
com válvula automática, 
com acessório

520 346

alumetalic 524 119 alumetalic
com válvula automática, 
com acessório

520 339

cinzento-pérola 524 120 cinzento-pérola
com válvula automática, 
com acessório

520 347

branco 524 121 branco
com válvula automática, 
com acessório

520 340

jasmim 524 122 jasmim
com válvula automática, 
com acessório

520 341

champanhe 524 123 champanhe
com válvula automática, 
com acessório

520 342

tartufo 524 124 tartufo
com válvula automática, 
com acessório

520 344

noz-moscada 524 125 noz-moscada
com válvula automática, 
com acessório

521 725

café 524 126 café
com válvula automática, 
com acessório

520 345

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 190/100 mm

Incluído

Tábua SmartCut de plástico preta, bacia 
multifuncional perfurada em aço inox., 
conjunto de válvulas InFino® com filtros de 
3 ½“ e comando de válvula automática.

= orifício pré-marcado
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO ZENAR XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Estética intemporal com funções modernas
•	Bacia especialmente grande, superfície 

escorredora espaçosa
•	Grande rebordo para misturadora
•	Com uma zona de escorrer muito prática
•	Acessórios opcionais como uma tábua de 

corte para deslizar ao longo da bacia e bacia 
multifuncional para colocar na bacia principal

•	Ralo C-overflow® de alta qualidade
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Borda plana e circular

Acessórios Sistema de resíduos

36
7

Tábua de corte de freixo Tábua de corte de vidro 
preta

Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

BLANCO SELECT 60/3

229 411 223 078 223 077 518 724

BLANCO ZENAR XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
esquerda

Escorredor 
direita

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO FELISA-S

antracite 523 964 523 994 antracite
com válvula automática, 
sem acessório

520 338

cinzento-pedra 523 965 523 996 cinzento-pedra
com válvula automática, 
sem acessório

520 346

alumetalic 523 966 523 998 alumetalic
com válvula automática, 
sem acessório

520 339

cinzento-pérola 523 967 523 999 cinzento-pérola
com válvula automática, 
sem acessório

520 347

branco 523 968 524 001 branco
com válvula automática, 
sem acessório

520 340

jasmim 523 969 524 003 jasmim
com válvula automática, 
sem acessório

520 341

champanhe 523 970 524 005 champanhe
com válvula automática, 
sem acessório

520 342

tartufo 523 971 524 007 tartufo
com válvula automática, 
sem acessório

520 344

noz-moscada 523 972 524 009 noz-moscada
com válvula automática, 
sem acessório

521 725

café 523 973 524 011 café
com válvula automática, 
sem acessório

520 345

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro de 
3 ½“ e válvula automática.

= orifício pré-marcado

Para instalação à face ver 
pág. 203F

Design de CLASSIC com interpretação moderna

 de alta qualidade, elegante, integrado e 

Pode ser instalado com o escorredor à direita ou 

com filtros de 
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Incluído

Tábua de corte de freixo

BLANCO YOVA XL 6 S
SILGRANIT

BLANCO ZENAR XL 6 S 
Compact
SILGRANIT® PuraDur®

Estética intemporal com funções modernas
•	Dimensões exteriores compactas para espaços 

limitados
•	Bacia grande com zona pequena de escorredor
•	Os acessórios opcionais aumentam a zona útil 

de escorredor
•	Ralo C-overflow® de alta qualidade
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de freixo Tábua de corte de vidro 
preta

Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

BLANCO SELECT 60/2

233 679 233 677 223 077 518 723

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
esquerda

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO FELISA-S

antracite 523 774 antracite
com válvula automática, 
sem acessório

520 338

cinzento-pedra 523 775 cinzento-pedra
com válvula automática, 
sem acessório

520 346

alumetalic 523 776 alumetalic
com válvula automática, 
sem acessório

520 339

cinzento-pérola 523 777 cinzento-pérola
com válvula automática, 
sem acessório

520 347

branco 523 778 branco
com válvula automática, 
sem acessório

520 340

jasmim 523 779 jasmim
com válvula automática, 
sem acessório

520 341

champanhe 523 780 champanhe
com válvula automática, 
sem acessório

520 342

tartufo 523 782 tartufo
com válvula automática, 
sem acessório

520 344

noz-moscada 523 783 noz-moscada
com válvula automática, 
sem acessório

521 725

café 523 784 café
com válvula automática, 
sem acessório

520 345

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro de 
3 ½“ e válvula automática.

= orifício pré-marcado
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO YOVA XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Orgânico e elegante
•	Design fluido e orgânico
•	A bacia e o escorredor estão rodeados por uma 

borda em forma de ondas
•	Design simétrico com a área central para a 

misturadora e comando de válvula automática
•	Inclui tábua de corte de freixo
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Escorredor reversível

Incluído Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de freixo Escorredor de aço inox. Escorredor de louça em 
aço inox.

BLANCO SELECT 60/4 Orga

223 297 507 829 520 783

BLANCO YOVA XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO YOVIS-S

antracite 523 594 antracite/cromado
com válvula automática, 
com acessório

518 292

cinzento-pedra 523 595 cinzento-pedra/cromado
com válvula automática, 
com acessório

518 807

alumetalic 523 596 alumetalic/cromado
com válvula automática, 
com acessório

518 293

cinzento-pérola 523 597 cinzento-pérola/cromado
com válvula automática, 
com acessório

520 758

branco 523 598 branco/cromado
com válvula automática, 
com acessório

518 295

jasmim 523 599 jasmim/cromado
com válvula automática, 
com acessório

518 296

champanhe 523 600 champanhe/cromado
com válvula automática, 
com acessório

518 297

tartufo 523 602 tartufo/cromado
com válvula automática, 
com acessório

518 300

noz-moscada 523 601 noz-moscada/cromado
com válvula automática, 
com acessório

521 732

café 523 603 café/cromado
com válvula automática, 
com acessório

518 299

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 190/25 mm

Incluído

Tábua de corte de freixo, conjunto de 
válvulas InFino® com filtro de 3 ½“ salva 
espaço e válvula automática para a bacia 
principal.

Dimensões exteriores compactas para espaços 

Bacia grande com zona pequena de escorredor

 de alta qualidade, elegante, integrado e 
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O design de BLANCO ZENAR XL 6 S

SteamerPlus facilita a utilização 

do espaço disponível na cozinha 

para poder trabalhar com 

utensílios de confeção a vapor.

BLANCO ZENAR XL 6 S SteamerPlus

permite realizar cada um dos passos

na bacia, desde a preparação até

servir no prato.

Valor acrescentado à sua cozinha.
BLANCO ZENAR XL 6 S VaporPlus

60
 c

m

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO ADON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Cúbico. Exclusivo. Surpreendente.
•	Atrativo design cúbico
•	Borda integral elevada
•	Estrutura simétrica com área central para a 

misturadora
•	Tábua de corte incluída
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Escorredor reversível

Incluído Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de freixo Escorredor de canto de 
plástico antracite

Escorredor de aço inox. Escorredor de louça em 
aço inox.

BLANCO SELECT 60/3 Orga

235 866 223 297 507 829 518 726

BLANCO ADON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO ALTA-S Compact

antracite 523 604 antracite/cromado
com válvula automática, 
com acessório

515 333

cinzento-pedra 523 605 cinzento-pedra/cromado
com válvula automática, 
com acessório

518 809

alumetalic 523 606 alumetalic/cromado
com válvula automática, 
com acessório

515 326

cinzento-pérola 523 607 cinzento-pérola/cromado
com válvula automática, 
com acessório

520 730

branco 523 608 branco/cromado
com válvula automática, 
com acessório

515 327

jasmim 523 609 jasmim/cromado
com válvula automática, 
com acessório

515 328

champanhe 523 610 champanhe/cromado
com válvula automática, 
com acessório

515 329

tartufo 523 611 tartufo/cromado
com válvula automática, 
com acessório

517 634

noz-moscada 523 612 noz-moscada/cromado
com válvula automática, 
com acessório

521 739

café 523 613 café/cromado
com válvula automática, 
com acessório

515 334

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 190/45.5 mm

Incluído

Tábua de corte de freixo, conjunto de 
válvulas InFino® com filtro de 3 ½“ salva-
espaço e válvula automática para a bacia 
principal. 

NOVO
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

O design de BLANCO ZENAR XL 6 S

SteamerPlus facilita a utilização 

do espaço disponível na cozinha 

para poder trabalhar com 

utensílios de confeção a vapor.

BLANCO ZENAR XL 6 S SteamerPlus

permite realizar cada um dos passos

na bacia, desde a preparação até

servir no prato. A tábua de corte adapta-se às diferentes áreas do
lava-louça para facilitar o trabalho com outros 
acessórios.

Os recipientes de grande tamanho, como a 
bandeja de confeção a vapor, encaixam na zona do 
escorredor.

Valor acrescentado à sua cozinha.
BLANCO ZENAR XL 6 S VaporPlus

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

 de alta qualidade, elegante, integrado e 
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Incluído

Tábua de vidro preta

BLANCO ALAROS 6 S
SILGRANIT

BLANCO ZENAR XL 6 S 
VaporPlus
SILGRANIT® PuraDur®

Perfeito para cozinhar a vapor
•	Lava-louça criado para os amantes da cozinha 

a vapor, tendo em conta cada um dos diferentes 
passos

•	Pequena prateleira na bacia para poder colocar 
a bandeja

•	A tábua de corte encaixa perfeitamente no 
escorredor para poder preparar os alimentos 
diretamente da tábua de corte à bandeja

•	Grande zona de escorredor
•	Ralo C-overflow® de alta qualidade
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

Incluído Sistema de resíduos

Tábua de corte de vidro 
preta

Bandeja GN 1/3 perfurada 
em aço inox. para cozinhar 
a vapor, 65 mm de 
profundidade

Bandeja GN 1/2 perfurada 
em aço inox. para cozinhar 
a vapor, 65 mm de 
profundidade

BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

520 782

BLANCO ZENAR XL 6 S 
StreamerPlus

Cor Escorredor 
esquerda

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO CARENA-S Vario

antracite 524 066 antracite/cromado
com tábua de corte de 
vidro

521 358

cinzento-pedra 524 067 cinzento-pedra/cromado
com tábua de corte de 
vidro

521 359

alumetalic 524 068 alumetalic/cromado
com tábua de corte de 
vidro

521 360

cinzento-pérola 524 069 cinzento-pérola/cromado
com tábua de corte de 
vidro

521 367

branco 524 076 branco/cromado
com tábua de corte de 
vidro

521 368

jasmim 524 077 jasmim/cromado
com tábua de corte de 
vidro

521 372

champanhe 524 078 champanhe/cromado
com tábua de corte de 
vidro

521 373

tartufo 524 079 tartufo/cromado
com tábua de corte de 
vidro

521 376

noz-moscada 524 080 noz-moscada/cromado
com tábua de corte de 
vidro

521 714

café 524 081 café/cromado
com tábua de corte de 
vidro

521 378

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Incluído

Tábua de corte de vidro preta, bandeja 
perfurada GN 1/3 e bandeja perfurada 
GN ½ para cozinhar a vapor, conjunto 
de válvulas InFino® com filtro de 3 ½“ e 
comando de válvula automática.

= orifício pré-marcado
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO ALAROS 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Inspirado na arquitetura moderna
•	Grande bacia de estrutura simétrica
•	Bacia principal XL centrada com ralo de alta 

qualidade C-overflow®

•	Incorpora o novo sistema de escoamento 
InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Zona para misturadora a uma maior 
profundidade para uma misturadora dobrável

•	Inclui duas tábuas de corte deslizantes, em 
branco ou preto

•	Borda plana e contínua como guia para as 
tábuas de corte

•	Nível intermédio na bacia para tampa da bacia 
perfurada opcional

Incluído Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de vidro preta Tábua de vidro branca Grade de proteção, em aço 
inox.

BLANCO SELECT 60/3 Orga

225 353 518 726

BLANCO ALAROS 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Bacia 
central

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO ELOSCOPE-F II

antracite cromado
com acessório preto 523 614
com acessório branco 523 624

516 672

cinzento-pedra cromado
com acessório preto 523 623
com acessório branco 523 633

516 672

alumetalic cromado
com acessório preto 523 615
com acessório branco 523 625

516 672

cinzento-pérola cromado
com acessório preto 523 616
com acessório branco 523 626

516 672

branco cromado
com acessório preto 523 617
com acessório branco 523 627

516 672

jasmim cromado
com acessório preto 523 618
com acessório branco 523 628

516 672

champanhe cromado
com acessório preto 523 619
com acessório branco 523 629

516 672

tartufo cromado
com acessório preto 523 621
com acessório branco 523 631

516 672

noz-moscada cromado
com acessório preto 523 622
com acessório branco 523 632

516 672

café cromado
com acessório preto 523 620
com acessório branco 523 630

516 672

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 205 mm

Incluído

Duas tábuas de corte de vidro brancas 
ou pretas, conjunto de válvulas InFino®  

com filtro de 3 ½“ e comando de válvula 
automática.

= orifício pré-marcado

Lava-louça criado para os amantes da cozinha 

Pequena prateleira na bacia para poder colocar 

 de alta qualidade, elegante, integrado e 

129-157_SILGRANIT_2_Portugal_2018.indd   139 20.02.18   13:20REG_12teil_220x297_352S.indd   137 16.02.18   15:17



€ 606 

€ 606 

€ 606 

€ 606 

€ 606 

€ 606 

€ 606 

€ 606 

€ 606 

€ 606 

€ 377 

€ 710

€ 710

€ 710

€ 710

€ 710

€ 710

€ 710

€ 710

€ 710

€ 710 

140 Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317. Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

60
 c

m

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Incluído

Tábua de corte de vidro 
branca

BLANCO AXIA III XL 6 S
SILGRANIT

BLANCO AXIA III 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Concepto AXial: máxima ergonomia
•	Processos de trabalho fluidos e ergonómicos ao 

longo de um eixo
•	Design que se destaca pelas suas linhas claras e 

borda plana
•	Raios e esquinas pequenas procurando a 

máxima utilização do espaço
•	A tábua de corte desliza ao longo de toda a 

superfície
•	Bacia multifuncional de livre instalação
•	Ralo C-overflow® de alta qualidade 
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

Incluído Sistema de resíduos

Tábua de corte de vidro 
branca

Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

BLANCO AXIA III 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
esquerda

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO LINEE-S

antracite 523 472 antracite/cromado
com tábua de corte de 
vidro

518 438

cinzento-pedra 523 473 cinzento-pedra/cromado
com tábua de corte de 
vidro

518 804

alumetalic 523 474 alumetalic/cromado
com tábua de corte de 
vidro

518 439

cinzento-pérola 523 476 cinzento-pérola/cromado
com tábua de corte de 
vidro

520 745

branco 523 477 branco/cromado
com tábua de corte de 
vidro

518 441

jasmim 523 478 jasmim/cromado
com tábua de corte de 
vidro

518 442

champanhe 523 479 champanhe/cromado
com tábua de corte de 
vidro

518 443

tartufo 523 480 tartufo/cromado
com tábua de corte de 
vidro

518 446

noz-moscada 523 481 noz-moscada/cromado
com tábua de corte de 
vidro

521 705

café 523 482 café/cromado
com tábua de corte de 
vidro

518 445

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 190/130 mm

Incluído

Tábua de corte de vidro branca,
bacia multifuncional perfurada em aço 
inox., conjunto de válvulas InFino® com 
dois filtros de 3 ½“ e comando de válvula 
automática para a bacia principal.

Para instalação à face ver 
pág. 204F
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO AXIA III XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Concepto AXial: máxima ergonomia
•	Processos de trabalho fluidos e ergonómicos ao 

longo de um eixo
•	Design que se destaca pelas suas linhas claras e 

borda plana
•	Raios e esquinas pequenas procurando a 

máxima utilização do espaço
•	A tábua de corte desliza ao longo de toda a 

superfície
•	Bacia multifuncional de livre instalação
•	Ralo C-overflow® de alta qualidade 
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Reversível e para instalação à face

Incluído Sistema de resíduos

Tábua de corte de vidro 
branca

BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

BLANCO AXIA III XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO AVONA-S

antracite 523 510 antracite
com tábua de corte de 
vidro

521 278

cinzento-pedra 523 511 cinzento-pedra
com tábua de corte de 
vidro

521 285

alumetalic 523 512 alumetalic
com tábua de corte de 
vidro

521 279

cinzento-pérola 523 513 cinzento-pérola
com tábua de corte de 
vidro

521 286

branco 523 514 branco
com tábua de corte de 
vidro

521 280

jasmim 523 515 jasmim
com tábua de corte de 
vidro

521 281

champanhe 523 516 champanhe
com tábua de corte de 
vidro

521 282

tartufo 523 517 tartufo
com tábua de corte de 
vidro

521 283

noz-moscada 523 518 noz-moscada
com tábua de corte de 
vidro

521 716

café 523 519 café
com tábua de corte de 
vidro

521 284

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 190/40 mm

23.5
20 20

51
0

1000

47
0

30
0

440

84

Incluído

Tábua de corte de vidro branca, conjunto 
de válvulas InFino® com filtro de 3 ½“ e 
comando de válvula automática.

Para instalação à face ver 
pág. 205F

Processos de trabalho fluidos e ergonómicos ao 

Design que se destaca pelas suas linhas claras e 

 de alta qualidade, elegante, integrado e 

 e comando de válvula 
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

A conexão entre o lava-louça e o sistema de
separação.
BLANCO COLLECTIS 6 S

Modelo moderno e funcional que impres-

siona em todos os seus aspetos. O reci-

piente de desperdícios orgânicos incluído 

e o formato especial do lava-louça, para 

integrar este acessório, oferecem novas 

possibilidades para separar os resíduos 

orgânicos na cozinha.

Enquanto preparamos frutas, legumes ou 

saladas, podemos colocar os desperdícios 

diretamente da tábua de corte no inovador 

recipiente, evitando assim ter de abrir e 

fechar constantemente a porta do armário 

onde está o separador de desperdícios.

Uma vez terminadas as tarefas, pode-

mos colocar os desperdícios orgânicos, 

diretamente do recipiente, no balde do 

separador de desperdícios. 

Além do mais, o novo recipiente inclui 

uma tampa.

Adicionalmente, poderá colocá-lo na ba-

cia especialmente desenhada para este 

acessório ou em qualquer um dos baldes 

de 15 ou 30 l. dos sistemas de separa-

ção da BLANCO.

COLLECTIS torna-se no único lava-lou-

ças que conecta a zona de água com os 

sistemas de separação BLANCO SELECT 

e BLANCO FLEXON.

Juntamente com BLANCO SELECT ou
BLANCO FLEXON formam a dupla perfeita.

Os desperdícios orgânicos podem ser 
colocados no inovador recipiente com 
tampa, enquanto cozinhamos.

Conforto máximo: da tábua de corte ao 
recipiente de desperdícios orgânicos.

NOVO

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Incluído

Recipiente de plástico com 
tampa

BLANCO COLLECTIS 6 S
SILGRANIT
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Adicionalmente, poderá colocá-lo na ba-

cia especialmente desenhada para este 

acessório ou em qualquer um dos baldes 

-

ças que conecta a zona de água com os 

sistemas de separação BLANCO SELECT 
60

 c
m

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO COLLECTIS 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Conexão no lava-louça
•	Conceito inovador de gestão de resíduos 

enquanto manipula alimentos
•	Lava-louça funcional com bacia principal 

espaçosa, bacia secundária e escorredor
•	Compartimento integrado para recolha de 

desperdícios orgânicos; ideal para combinar com 
os sistemas de separação BLANCO SELECT e 
FLEXON II

•	Design moderno com linhas claras e borda 
elegante

•	Acessório opcional: tábua de corte de madeira 
para trabalhar diretamente do escorredor ao 
recipiente

Incluído Acessórios Sistema de resíduos

Recipiente de plástico com 
tampa

Tábua de corte de madeira 
de ácer

BLANCO SELECT 60/3 Orga

235 844 518 726

BLANCO COLLECTIS 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
esquerda

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO FELISA-S

antracite 523 344 antracite
com válvula automática e 
recipiente

520 338

cinzento-pedra 523 345 cinzento-pedra
com válvula automática e 
recipiente

520 346

alumetalic 523 346 alumetalic
com válvula automática e 
recipiente

520 339

cinzento-pérola 523 347 cinzento-pérola
com válvula automática e 
recipiente

520 347

branco 523 348 branco
com válvula automática e 
recipiente

520 340

jasmim 523 349 jasmim
com válvula automática e 
recipiente

520 341

champanhe 523 350 champanhe
com válvula automática e 
recipiente

520 342

tartufo 523 351 tartufo
com válvula automática e 
recipiente

520 344

noz-moscada 523 352 noz-moscada
com válvula automática e 
recipiente

521 725

café 523 353 café
com válvula automática e 
recipiente

520 345

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 190/140/26 mm

Incluído

Recipiente de desperdícios de plástico 
antracite com tampa, conjunto de válvulas 
InFino®  com dois filtros de 3 ½“, comando 
de válvula automática para a bacia 
principal, tubos compactos e material de 
fixação.

NOVO
NOVO
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

BLANCO ARTAGO
A arte dos contrastes.

BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame oferece um 
contraste atrativo de materiais com uma borda 
extra fina

Contraste de formas: 
BLANCO ARTAGO 6 Silgranit® PuraDur®

A forma exterior é em acabamento es-

covado, o que o dá um toque elegante. 

A base em Silgranit está disponível em 

branco e antracite.

Ambos os modelos são apresentados 

com o exclusivo ralo oculto C-overflow®

e o inovador sistema de escoamento 

InFino®. Ambos os elementos, perfeita-

mente integrados, são higiénicos e fácil 

de cuidar e manter. 

A misturadora pode ser instalada à 

esquerda ou à direita.

cores da gama CombiColours, combi-

náveis também com as misturadoras em 

Silgranit.

BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame 

desperta o interesse, não só pelas suas 

formas, como também pelo mix de mate-

riais: aço e Silgranit® PuraDur®.

Pura arquitetura para a cozinha moderna!

BLANCO ARTAGO fascina pelos contras-

tes nas suas formas e materiais. A base 

redonda é complementada com uma 

forma exterior quadrada.

BLANCO ARTAGO 6 oferece delicadeza 

e elegância e está disponível em todas as 

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Acessórios

Tábua de corte de madeira 
de faia

232 817

BLANCO ARTAGO 6
SILGRANIT
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€ 606 
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€ 443 
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€ 443 
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO ARTAGO 6
SILGRANIT® PuraDur®

A arte dos opostos
•	Contrastes únicos: bacia circular com contorno 

exterior quadrado
•	Borda para instalar misturadora
•	Acabamentos de alta qualidade: ralo C-overflow®

e sistema de escoamento InFino®

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de madeira 
de faia

Cesto de louça em aço inox. BLANCO SELECT 60/3 Orga

232 817 220 574 518 726

BLANCO ARTAGO 6
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO LINEE-S

antracite 521 755 antracite/cromado
sem válvula automática 518 438

cinzento-pedra 521 756 cinzento-pedra/cromado
sem válvula automática 518 804

alumetalic 521 759 alumetalic/cromado
sem válvula automática 518 439

cinzento-pérola 521 760 cinzento-pérola/cromado
sem válvula automática 520 745

branco 521 761 branco/cromado
sem válvula automática 518 441

jasmim 521 762 jasmim/cromado
sem válvula automática 518 442

champanhe 521 763 champanhe/cromado
sem válvula automática 518 443

tartufo 521 764 tartufo/cromado
sem válvula automática 518 446

noz-moscada 521 845 noz-moscada/cromado
sem válvula automática 521 705

café 521 765 café/cromado
sem válvula automática 518 445

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“.

= orifício pré-marcado
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO ARTAGO 6-IF/A 
SteelFrame
SILGRANIT® PuraDur®

A arte dos opostos
•	Contrastes únicos: bacia circular com contorno 

exterior quadrado e contraste de materiais
•	Borda para instalar misturadora
•	Acabamentos de alta qualidade: ralo C-overflow®

e sistema de escoamento InFino® 

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de madeira 
de faia

Cesto de louça em aço inox. BLANCO SELECT 60/3 Orga

232 817 220 574 518 726

BLANCO ARTAGO 6-IF/A 
SteelFrame

Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO LINEE-S

antracite 521 766 aço inox. mate
sem válvula automática 517 593

branco 521 767 aço inox. mate
sem válvula automática 517 593

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

* Recomendação: ter em conta o sentido 
do escovado do quadro da bacia quando 
instalar a misturadora.

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“.

= Os 3 orifícios pré-marcados 
devem ser perfurados

Acessórios

Tábua de corte de madeira 
de faia

218 313

BLANCO ZIA 8 S
SILGRANIT
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

Contrastes únicos: bacia circular com contorno 

Acabamentos de alta qualidade: ralo C-overflow®

BLANCO ZIA 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Contemporaneidade e individualidade –
Conforto e qualidade
•	Design moderno de linhas claras
•	Para um trabalho funcional e confortável
•	Disposição clássica da bacia, com opção de 

montagem reversível
•	Em todas as cores SILGRANIT®

Acessórios

Tábua de corte de madeira 
de faia

Tábua de polietileno ótica 
mármore

Escorredor de aço inox. Escorredor de louça em 
aço inox.

218 313 217 611 223 297 507 829

BLANCO ZIA 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO TIVO-S

antracite 515 605 antracite/cromado
sem válvula automática 517 610

cinzento-pedra 518 946 cinzento-pedra/cromado
sem válvula automática 518 798

alumetalic 515 596 alumetalic/cromado
sem válvula automática 517 611

cinzento-pérola 520 638 cinzento-pérola/cromado
sem válvula automática 520 755

branco 515 597 branco/cromado
sem válvula automática 517 613

jasmim 515 598 jasmim/cromado
sem válvula automática 517 614

champanhe 515 599 champanhe/cromado
sem válvula automática 517 615

tartufo 517 422 tartufo/cromado
sem válvula automática 517 619

noz-moscada 521 974 noz-moscada/cromado
sem válvula automática 521 709

café 515 602 café/cromado
sem válvula automática 517 618

80 cm
armário

Profundidade da bacia: 190/190 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com dois filtros de 
3 ½“.

= orifício pré-marcado
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Acessórios

Tábua de corte de madeira 
de faia

232 817

BLANCO DALAGO 8
SILGRANIT

BLANCO ELON XL 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Grandes soluções para espaços pequenos
•	Lava-louça compacto para armário de 80 cm
•	Bacia XL prática e confortável
•	Novidade: a zona do escorredor pode ser 

ampliada graças ao escorredor de aço inoxidável 
que pode ser instalado sobre a bacia

•	Design moderno ondulado com os acessórios 
em conjunto

•	Escorredor multifuncional de aço inox. incluído
•	Rebordo para misturadora lateral, ideal para 

instalação na frente de uma janela
•	Reversível

Incluído Acessórios

Escorredor de aço inox. 
para bacia

Tábua de corte de madeira 
de faia

Tábua de polietileno ótica 
mármore

Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

218 313 217 611 227 689

BLANCO ELON XL 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO NEA-S

antracite 520 493 antracite
sem válvula automática 520 298

cinzento-pedra 520 494 cinzento-pedra
sem válvula automática 520 306

alumetalic 520 495 alumetalic
sem válvula automática 520 299

cinzento-pérola 520 496 cinzento-pérola
sem válvula automática 520 307

branco 520 497 branco
sem válvula automática 520 300

jasmim 520 498 jasmim
sem válvula automática 520 301

champanhe 520 499 champanhe
sem válvula automática 520 302

tartufo 520 500 tartufo
sem válvula automática 520 304

noz-moscada 521 866 noz-moscada
sem válvula automática 521 735

café 520 501 café
sem válvula automática 520 305

80 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Incluído

Conjunto de válvulas salva-espaço com 
filtro de 3 ½“ e escorredor de aço inox.

= orifício pré-marcado
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO DALAGO 8
SILGRANIT® PuraDur®

Linhas claras e capacidade máxima
•	Bacia extraordinariamente grande oferece um 

grande espaço para lavar louça e preparar 
alimentos

•	Grande rebordo para a misturadora e outros 
elementos funcionais do lava-louça

•	Design moderno de linhas claras
•	Acessórios opcionais: tábua de corte de madeira 

de faia maciça ou de plástico branca 
•	Ideal para instalar sob tampo, graças aos seus 

raios adaptados especialmente para este tipo de 
instalação

Acessórios

Tábua de corte de madeira 
de faia

Escorredor de canto de 
plástico antracite

Escorredor de louça em 
aço inox.

Escorredor de plástico preto

232 817 235 866 507 829 230 734

BLANCO DALAGO 8
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO ALTA-S Compact

antracite 516 629 antracite/cromado
com válvula automática 515 333

cinzento-pedra 518 852 cinzento-pedra/cromado
com válvula automática 518 809

alumetalic 516 630 alumetalic/cromado
com válvula automática 515 326

cinzento-pérola 520 546 cinzento-pérola/cromado
com válvula automática 520 730

branco 516 633 branco/cromado
com válvula automática 515 327

jasmim 516 634 jasmim/cromado
com válvula automática 515 328

champanhe 516 635 champanhe/cromado
com válvula automática 515 329

tartufo 517 323 tartufo/cromado
com válvula automática 517 634

noz-moscada 521 854 noz-moscada/cromado
com válvula automática 521 739

café 516 638 café/cromado
com válvula automática 515 334

80 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

35
0

74535 35

35

51
0

815

800

49
0

R15

3

795

19
0

407.5

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“ e 
comando de válvula automática.

= orifício pré-marcado

Para instalação à face ver 
pág. 206F

ampliada graças ao escorredor de aço inoxidável 

NOVO
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Acessórios

Tábua de corte de madeira 
de faia

218 313

BLANCO METRA 8 S
SILGRANIT

BLANCO PLEON 8
SILGRANIT® PuraDur®

Pura elegância de grande volume
•	Design elegante e intemporal
•	Bacia única de grande volume graças à sua 

profundidade
•	Rebordo para misturadora grande e contínuo à 

borda do lava-louça
•	Elegante ralo C-overflow®

•	Incorpora o novo sistema de escoamento 
InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

Acessórios

Calhas Top Tábua de corte de madeira 
de faia

Tábua de corte de freixo Tábua de polietileno ótica 
mármore

235 906 225 362 230 700 210 521

BLANCO PLEON 8
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO ALTA-S Compact

antracite 523 043 antracite/cromado
sem válvula automática 515 333

cinzento-pedra 523 044 cinzento-pedra/cromado
sem válvula automática 518 809

alumetalic 523 045 alumetalic/cromado
sem válvula automática 515 326

cinzento-pérola 523 046 cinzento-pérola/cromado
sem válvula automática 520 730

branco 523 047 branco/cromado
sem válvula automática 515 327

jasmim 523 048 jasmim/cromado
sem válvula automática 515 328

champanhe 523 049 champanhe/cromado
sem válvula automática 515 329

tartufo 523 050 tartufo/cromado
sem válvula automática 517 634

noz-moscada 523 051 noz-moscada/cromado
sem válvula automática 521 739

café 523 052 café/cromado
sem válvula automática 515 334

80 cm
armário

Profundidade da bacia: 220 mm

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½“.

= orifício pré-marcado

NOVO
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO METRA 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Linha nítida de máximo conforto
•	Design moderno de linhas retas
•	Uma gama muito atrativa a preços médios
•	Com bacias especialmente espaçosas
•	O escorredor, a bacia adicional e a segunda 

bacia oferecem máximo conforto
•	O escorredor também tem a função de superfície 

de trabalho
•	Design plano
•	Uma gama completa para armário de 45 a 90 cm
•	Grande variedade de cores
•	Reversível e para instalação sob tampo

Acessórios

Tábua de corte de madeira 
de faia

Tábua de polietileno ótica 
mármore

Escorredor de canto de 
plástico antracite

Escorredor de aço inox.

218 313 217 611 235 866 223 297

BLANCO METRA 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO ALTA-S Compact

antracite 513 071 antracite/cromado
sem válvula automática 515 333

cinzento-pedra 518 884 cinzento-pedra/cromado
sem válvula automática 518 809

alumetalic 513 063 alumetalic/cromado
sem válvula automática 515 326

cinzento-pérola 520 584 cinzento-pérola/cromado
sem válvula automática 520 730

branco 513 064 branco/cromado
sem válvula automática 515 327

jasmim 513 065 jasmim/cromado
sem válvula automática 515 328

champanhe 513 944 champanhe/cromado
sem válvula automática 515 329

tartufo 517 357 tartufo/cromado
sem válvula automática 517 634

noz-moscada 521 898 noz-moscada/cromado
sem válvula automática 521 739

café 515 048 café/cromado
sem válvula automática 515 334

80 cm
armário

Profundidade da bacia: 190/190 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com dois filtros de 
3 ½“.

= orifício pré-marcado

 de alta qualidade, elegante, integrado e 

NOVO
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Acessórios

Tábua de corte de madeira 
de faia

218 313

BLANCO ZIA 9
SILGRANIT

BLANCO SONA 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Adaptado à cozinha moderna
•	Design moderno e independente
•	Duas bacias do mesmo tamanho para um maior 

conforto
•	Composição harmoniosa fabricada em SILGRANIT®

•	Rebordo para misturadora
•	Para armário de 80 cm

Acessórios

Tábua de corte de madeira 
de faia

Tábua de polietileno ótica 
mármore

Escorredor de aço inox. Escorredor de louça em 
aço inox.

218 313 217 611 223 297 507 829

BLANCO SONA 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO NEA-S

antracite 519 698 antracite
sem válvula automática 520 298

cinzento-pedra 519 699 cinzento-pedra
sem válvula automática 520 306

alumetalic 519 700 alumetalic
sem válvula automática 520 299

cinzento-pérola 519 704 cinzento-pérola
sem válvula automática 520 307

branco 519 701 branco
sem válvula automática 520 300

jasmim 519 702 jasmim
sem válvula automática 520 301

champanhe 519 703 champanhe
sem válvula automática 520 302

tartufo 519 705 tartufo
sem válvula automática 520 304

noz-moscada 521 930 noz-moscada
sem válvula automática 521 735

café 519 706 café
sem válvula automática 520 305

80 cm
armário

Profundidade da bacia: 190/190 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com dois filtros de 
3 ½”.

= orifício pré-marcado
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€ 116 €  40 €  94 €  94 €  88 
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m

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

*

BLANCO ZIA 9
SILGRANIT® PuraDur®

Intemporal, individual, de qualidade e conforto 
extraordinários, numa estrutura muito atrativa
•	Design moderno de linhas claras
•	Contornos exteriores de linhas rectas, rodeados 

por una fina borda
•	As maiores bacias gémeas em SILGRANIT® para 

trabalhar com comodidade
•	Acessórios opcionais: tábua de corte de 

madeira de faia maciça ou de plástico branca e 
escorredor de aço inoxidável

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de madeira 
de faia

Tábua de polietileno ótica 
mármore

Escorredor de aço inox. Escorredor de plástico preto BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

218 313 217 611 223 297 230 734 517 467

BLANCO ZIA 9
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO TIVO-S

antracite 516 686 antracite/cromado
sem válvula automática 517 610

cinzento-pedra 518 948 cinzento-pedra/cromado
sem válvula automática 518 798

alumetalic 516 677 alumetalic/cromado
sem válvula automática 517 611

cinzento-pérola 520 640 cinzento-pérola/cromado
sem válvula automática 520 755

branco 516 678 branco/cromado
sem válvula automática 517 613

jasmim 516 679 jasmim/cromado
sem válvula automática 517 614

champanhe 516 680 champanhe/cromado
sem válvula automática 517 615

tartufo 517 424 tartufo/cromado
sem válvula automática 517 619

noz-moscada 521 976 noz-moscada/cromado
sem válvula automática 521 709

café 516 683 café/cromado
sem válvula automática 517 618

90 cm
armário

Profundidade da bacia: 190/190 mm

Incluído

Conjunto de válvula com dois filtros de 
3 ½“.

= orifício pré-marcado

Duas bacias do mesmo tamanho para um maior 

Composição harmoniosa fabricada em SILGRANIT®
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€ 497 

€ 533 

€ 497 

€ 533 

€ 497 

€ 533 

€ 497 

€ 533 

€ 497 

€ 533 

€ 497 

€ 533 

€ 497 

€ 533 

€ 497 

€ 533 

€ 497 

€ 533 

€ 497 

€ 533 

€ 116 €  39 €  94 €  88 €  91 € 114 
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Acessórios

Bacia adicional com 
escoamento, em aço inox.

219 772

BLANCO PLENTA
SILGRANIT

BLANCO PLEON 9
SILGRANIT® PuraDur®

Pura elegância de grande volume
•	Design elegante e intemporal
•	Bacia única e individual de grande volume graças 

à sua profundidade
•	Rebordo grande para misturadora e contínuo à 

borda do lava-louça
•	Elegante ralo oculto C-overflow®

•	Incorpora o novo sistema de escoamento 
InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

Acessórios Sistema de resíduos

Calhas Top Tábua de corte de madeira 
de faia

Tábua de polietileno ótica 
mármore

Escorredor de canto de 
plástico antracite

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

235 906 218 313 217 611 235 866 517 467

BLANCO PLEON 9
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO LINUS-S

antracite 523 057 antracite
sem válvula automática 516 688

cinzento-pedra 523 058 cinzento-pedra
sem válvula automática 518 813

alumetalic 523 059 alumetalic
sem válvula automática 516 689

cinzento-pérola 523 060 cinzento-pérola
sem válvula automática 520 747

branco 523 061 branco
sem válvula automática 516 692

jasmim 523 062 jasmim
sem válvula automática 516 693

champanhe 523 063 champanhe
sem válvula automática 516 694

tartufo 523 064 tartufo
sem válvula automática 517 621

noz-moscada 523 065 noz-moscada
sem válvula automática 521 743

café 523 066 café
sem válvula automática 516 697

90 cm
armário

Profundidade da bacia: 220/220 mm

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com dois 
filtros de 3 ½“.

= orifício pré-marcado

NOVO
NOVO
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€ 652 

€ 613 

€ 652 

€ 613 

€ 652 

€ 613 

€ 652 

€ 613 

€ 652 

€ 613 

€ 652 

€ 613 

€ 652 

€ 613 

€ 652 

€ 613 

€ 652 

€ 613 

€ 652 

€ 613 

€  91 €  94 €  68 € 114 
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO PLENTA
SILGRANIT® PuraDur®

Capacidade XXL
•	Bacia principal grande com máximo 

aproveitamento
•	Com acessórios de máxima funcionalidade
•	Os acessórios podem ser combinados e movidos 

sobre a bacia
•	Com rebordo posterior para colocar os utensílios 

ou para instalar um dispensador de detergente 

Acessórios

286

36
6

61

352

43
2

Bacia adicional com 
escoamento, em aço inox.

Escorredor de pratos em 
aço inox.

Tábua de corte de madeira 
de faia

Bacia adicional perfurada 
em aço inox.

219 772 220 381 219 891 219 770

BLANCO PLENTA
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCOCULINA-S

antracite 514 190 cromado
sem válvula automática, 
sem acessório

517 597

cinzento-pedra 518 906 cromado
sem válvula automática, 
sem acessório

517 597

alumetalic 514 191 cromado
sem válvula automática, 
sem acessório

517 597

cinzento-pérola 520 597 cromado
sem válvula automática, 
sem acessório

517 597

branco 514 192 cromado
sem válvula automática, 
sem acessório

517 597

jasmim 514 232 cromado
sem válvula automática, 
sem acessório

517 597

champanhe 514 187 cromado
sem válvula automática, 
sem acessório

517 597

tartufo 517 383 cromado
sem válvula automática, 
sem acessório

517 597

noz-moscada 521 913 cromado
sem válvula automática, 
sem acessório

517 597

café 515 067 cromado
sem válvula automática, 
sem acessório

517 597

90 cm
armário

Profundidade da bacia: 210 mm

900
30

34
0

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro 3 ½“.

= orifício pré-marcado

Bacia única e individual de grande volume graças 

 de alta qualidade, elegante, integrado e 
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€ 689 

€ 689 

€ 689 

€ 689 

€ 689 

€ 689 

€ 689 

€ 689 

€ 689 

€ 689 

€ 116 €  51 €  39 €  94 €  88 €  88 

€ 793

€ 793

€ 793

€ 793

€ 793

€ 793

€ 793

€ 793

€ 793

€ 793 
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Acessórios

Tábua de corte de madeira 
de faia

218 313

BLANCO METRA 9 E
SILGRANIT

BLANCO METRA 9
SILGRANIT® PuraDur®

Design reto e moderno
•	Gama atrativa a preços médios 
•	Máxima utilização do espaço graças à bacia 

principal e segunda bacia
•	Design de linhas retas
•	Também para instalação sob tampo

Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de madeira 
de faia

Tábua de polietileno ótica 
mármore

Escorredor de canto de 
plástico antracite

Cesto de louça em aço inox. BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

218 313 217 611 235 866 231 696 517 467

BLANCO METRA 9
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO ALTA-S Compact

antracite 513 273 antracite/cromado
sem válvula automática 515 333

cinzento-pedra 518 886 cinzento-pedra/cromado
sem válvula automática 518 809

alumetalic 513 268 alumetalic/cromado
sem válvula automática 515 326

cinzento-pérola 520 586 cinzento-pérola/cromado
sem válvula automática 520 730

branco 513 269 branco/cromado
sem válvula automática 515 327

jasmim 513 270 jasmim/cromado
sem válvula automática 515 328

champanhe 513 946 champanhe/cromado
sem válvula automática 515 329

tartufo 517 364 tartufo/cromado
sem válvula automática 517 634

noz-moscada 521 900 noz-moscada/cromado
sem válvula automática 521 739

café 515 050 café/cromado
sem válvula automática 515 334

90 cm
armário

Profundidade da bacia: 190/190 mm

Incluído

Conjunto de válvulas com dois filtros de 
3 ½“.

= orifício pré-marcado

NOVO
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€ 465 

€ 465 

€ 465 

€ 465 

€ 465 
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO METRA 9 E
SILGRANIT® PuraDur®

Linhas nítidas com máximo conforto
•	Design moderno de linhas retas 
•	Gama atrativa a preços médios 
•	Máxima utilização do espaço graças à bacia 

principal e secundária
•	Design plano
•	Grande variedade de cores

Acessórios

Tábua de corte de madeira 
de faia

Tábua de polietileno ótica 
mármore

Escorredor de canto de 
plástico antracite

Escorredor de aço inox.

218 313 217 611 235 866 223 297

BLANCO METRA 9 E
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO TIVO-S

antracite 515 576 antracite/cromado
sem válvula automática 517 610

cinzento-pedra 518 888 cinzento-pedra/cromado
sem válvula automática 518 798

alumetalic 515 567 alumetalic/cromado
sem válvula automática 517 611

cinzento-pérola 520 588 cinzento-pérola/cromado
sem válvula automática 520 755

branco 515 568 branco/cromado
sem válvula automática 517 613

jasmim 515 569 jasmim/cromado
sem válvula automática 517 614

champanhe 515 570 champanhe/cromado
sem válvula automática 517 615

tartufo 517 367 tartufo/cromado
sem válvula automática 517 619

noz-moscada 521 902 noz-moscada/cromado
sem válvula automática 521 709

café 515 573 café/cromado
sem válvula automática 517 618

90x90 cm
armário

Profundidade da bacia: 190/130 mm

Nota:
Sugerimos rever medidas de encaixe com 
o modelo correspondente.

33
5

Incluído

Conjunto de válvulas com dois filtros de 
3 ½“.

= orifício pré-marcado

Instalação esquina

Instalação linha

Modelo de corte personalizado

NOVO
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BLANCO SUBLINE Cerâmica
O refinado programa de lava-louças sob
tampo em cerâmica: com um design
elegante e exigente.

Pág. 175

R18

Instalação sob tampo:
Para cozinhas exigentes.

BLANCO BAJO ENCIMERA
A gama de bacias sob tampo mais diversa 
de design clássico.

Pág. 162 - 163

R50

R60

BLANCO SUBLINE 
A linha de design para encaixar com
elegância intemporal em SILGRANIT®

PuraDur®.

Pág. 172 - 174

BLANCO CLARONLINE
A linha de lava-louças produzidos à mão de 
BLANCO STEELART. Raio de 10 mm para 
linhas claras e maior funcionalidade.

Pág. 80 - 81, 84

BLANCO ZEROXLINE
A linha purista de lava-louças de BLANCO
STEELART: bacias individuais e duplas
produzidas à mão com design de raio zero.

Pág. 92 - 94

R0

BLANCO ETAGON

Elegante bacia gradual 

aumentando assim a sua funcionalidade. 

Disponível em aço inoxidável e Silgranit.

Pág. 170 - 171, 177 - 178

BLANCO ANDANO
Gama de grande diversidade.

Pág. 164 - 167

BLANCO Sob tampo 

BLANCO ANDANO 500/180-U

Aço inoxidável
705 x 400 mm

Aço inoxidável
500 x 400 mm

BLANCO ANDANO 500-U

Aço inoxidável
180 x 400 mm

BLANCO ANDANO 180-U

Aço inoxidável
500 x 400 mm

BLANCO ETAGON 500-U

Aço inoxidável
400 x 400 mm

BLANCO SUPRA 400-U

Variedade 
de modelos
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Aço inoxidável sob tampo

BLANCO Sob tampo 

BLANCO ANDANO 700-U

Aço inoxidável
700 x 400 mm Pág. 164-165

BLANCO SUPRA 500-U

Aço inoxidável
500 x 400 mm Pág. 162-163

R60

BLANCO ANDANO 500/180-U

Aço inoxidável
705 x 400 mm Pág. 166-167

BLANCO ANDANO 340/340-U

Aço inoxidável
705 x 400 mm Pág. 166-167

Aço inoxidável
500 x 400 mm Pág. 164-165

BLANCO ANDANO 500-U

Aço inoxidável
545 x 400 mm Pág. 166-167

BLANCO ANDANO 340/180-U

Aço inoxidável
825 x 400 mm Pág. 166-167

BLANCO ANDANO 400/400-U

Aço inoxidável
180 x 400 mm Pág. 165

BLANCO ANDANO 180-U

Aço inoxidável
340 x 400 mm Pág. 164-165

BLANCO ANDANO 340-U

Aço inoxidável
400 x 400 mm Pág. 164-165

BLANCO ANDANO 400-U

Aço inoxidável
450 x 400 mm Pág. 164-165

BLANCO ANDANO 450-U

Aço inoxidável
160 x 310 mm Pág. 162

Aço inoxidável
500 x 400 mm Pág. 171

BLANCO SUPRA 160-UBLANCO ETAGON 500-U

R60 Aço inoxidável
180 x 340 mm Pág. 162-163

BLANCO SUPRA 180-U

R60 Aço inoxidável
340 x 400 mm Pág. 162-163

BLANCO SUPRA 340-U

R60

Aço inoxidável
400 x 400 mm Pág. 162-163

BLANCO SUPRA 400-U

R60 Aço inoxidável
450 x 400 mm Pág. 162-163

BLANCO SUPRA 450-U

R60

Variedade 
de modelos

Sob tampo

BLANCO SUPRA 340/340-U

Aço inoxidável
715 x 400 mm Pág. 163

R60
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BLANCO Sob tampo 

SILGRANIT®  PuraDur® sob tampo

BLANCO SUBLINE 160-U

SILGRANIT® PuraDur®

160 x 400 mm Pág. 173

BLANCO SUBLINE 320-U

SILGRANIT® PuraDur®

320 x 400 mm Pág. 173

BLANCO SUBLINE 400-U

SILGRANIT® PuraDur®

400 x 400 mm Pág. 173

BLANCO SUBLINE 500-U

SILGRANIT® PuraDur®

500 x 400 mm Pág. 173

BLANCO SUBLINE 350/350-U

SILGRANIT® PuraDur®

725 x 400 mm Pág. 174
SILGRANIT® PuraDur®

700 x 400 mm Pág. 174

BLANCO SUBLINE 700-U Level

BLANCO SUBLINE 700-U BLANCO SUBLINE 800-U

SILGRANIT® PuraDur®

700 x 400 mm Pág. 173
SILGRANIT® PuraDur®

800 x 400 mm Pág. 173

BLANCO SUBLINE 340/160-U

SILGRANIT® PuraDur®

525 x 400 mm Pág. 174

BLANCO SUBLINE 340/160-U

BLANCO SUBLINE 430/270-U

SILGRANIT® PuraDur®

525 x 400 mm Pág. 174

SILGRANIT® PuraDur®

725 x 400 mm Pág. 174

Variedade 
de modelos

Sob tampoPuraDur®

BLANCO SUBLINE 480/320-U

SILGRANIT® PuraDur®

825 x 400 mm Pág. 174

BLANCO ETAGON 500-U

SILGRANIT® PuraDur®

500 x 400 mm Pág. 178
Cerâmica
500 x 396 mm

BLANCO SUBLINE 500-U

BLANCO Sob tampo 

Variedade 
de modelos
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 sob tampo

Pág. 173

Pág. 174

BLANCO SUBLINE 700-U Level

BLANCO SUBLINE 340/160-U

Pág. 174

Cerâmica
525 x 396 mm Pág. 175

Cerâmica sob tampo

BLANCO SUBLINE 350/150-U

Cerâmica
500 x 396 mm Pág. 175

BLANCO SUBLINE 500-U

BLANCO Sob tampo 

Variedade 
de modelos

Sob tampo
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€ 289 € 227 € 190 € 183 € 179 € 223 € 216 
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

* * *

BLANCO SUPRA-U
com válvula automática
Aço inoxidável semibrilho

A gama de bacias sob tampo
•	Programa variado com múltiplas possibilidades 

de combinação
•	Para uma configuração individual de bacia 

principal, secundária, escorredor e acessórios
•	Ótima colocação do ralo
•	Borda plana para facilitar a instalação

Acessórios

Calhas Top Escorredor de aço inox. Escorredor de plástico preto

235 906 223 297 230 734

BLANCO SUPRA 160-U 180-U 340-U 400-U 450-U 500-U

Armário 30cm 30cm 40cm 45cm 50cm 60cm Misturadora sugerida
BLANCO CARENA-S

12

6

R60

32
2

184

31
0

160

Profundidade da bacia 130 mm 130 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm

Aço inoxidável semibrilho 518 196 518 198 518 200 518 202 518 204 518 206 520 767

PVP (sem IVA)

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de
3 ½“, válvula automática (Ø 14 mm.) e 
material de fixação.

R60

NOVO

Acessórios

Calhas Top

235 906

BLANCO SUPRA

Armário

Profundidade da bacia

Aço inoxidável semibrilho

PVP (sem IVA)

NOVO
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

*

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

* * * * *

Misturadora sugerida

BLANCO SUPRA-U
sem válvula automática
Aço inoxidável semibrilho

A gama de bacias sob tampo
•	Programa variado com múltiplas possibilidades 

de combinação
•	Para uma configuração individual de bacia 

principal, secundária, escorredor e acessórios
•	Ótima colocação do ralo
•	Borda plana para facilitar a instalação

Acessórios

Calhas Top Escorredor de aço inox. CapFlow™ Tampo para 
escoamento

235 906 223 297 517 666

BLANCO SUPRA 180-U 340-U 400-U 450-U 500-U 340/340-U

Armário 30cm 40cm 45cm 50cm 60cm 80cm Misturadora sugerida
BLANCO CARENA-S

Profundidade da bacia 130 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175/175 mm

Aço inoxidável semibrilho 518 197 518 199 518 201 518 203 518 205 519 716 520 767

PVP (sem IVA)

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de
3 ½“, válvula automática (Ø 14 mm.) e 
material de fixação.

R60

NOVO
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

* * * *

BLANCO ANDANO-U
com válvula automática
Aço inoxidável brilho

Sinfonia em aço inoxidável
•	Composição única de elementos estéticos e 

funcionais
•	Interação harmoniosa entre os ângulos e a 

superfície
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Grande capacidade da bacia
•	Elegantes acessórios opcionais como a tábua de 

corte de vidro prateada e a bacia multifuncional 
perfurada em aço inoxidável

Acessórios

Calhas Top Tábua de corte de freixo Tábua de corte de vidro prateada Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

235 906 230 700 227 697 227 692

BLANCO ANDANO 340-U 400-U 450-U 500-U 700-U

Armário 40cm 45cm 50cm 60cm 80cm Misturadora sugerida
BLANCO VONDA

Profundidade da bacia 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm

Aço inoxidável brilho 522 956 522 960 522 964 522 968 522 972 518 434

PVP (sem IVA)

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½”, comando de válvula automática, 
tubos salva-espaço e material de fixação.

NOVO

Acessórios

Calhas Top

235 906

BLANCO ANDANO

Armário

Profundidade da bacia

Aço inoxidável brilho

PVP (sem IVA)

NOVO
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

* * * * * *

 de alta qualidade, elegante, integrado e 

Elegantes acessórios opcionais como a tábua de 
corte de vidro prateada e a bacia multifuncional 

Misturadora sugerida

, comando de válvula automática, 

BLANCO ANDANO-U
sem válvula automática
Aço inoxidável brilho

Sinfonia em aço inoxidável
•	Composição única de elementos estéticos e 

funcionais
•	Interação harmoniosa entre os ângulos e a 

superfície
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Grande capacidade da bacia
•	Também disponível para instalação -IF
•	Elegantes acessórios opcionais como a tábua 

de corte de vidro prateada e o escorredor de 
plástico preto

Acessórios

Calhas Top Tábua de corte de freixo Tábua de corte de vidro prateada Escorredor de plástico preto

235 906 230 700 227 697 230 734

BLANCO ANDANO 180-U 340-U 400-U 450-U 500-U 700-U

Armário 30cm 40cm 45cm 50cm 60cm 80cm Misturadora sugerida
BLANCO VONDA

Profundidade da bacia 130 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm

Aço inoxidável brilho 522 952 522 955 522 959 522 963 522 967 522 971 518 434

PVP (sem IVA)

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½”, tubos salva-espaço e material 
de fixação.

NOVO
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 202 - 279 e 280 - 293.Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

BLANCO ANDANO-U
com válvula automática
Aço inoxidável brilho

Sinfonia em aço inoxidável
•	Composição única de elementos estéticos e 

funcionais
•	Interação harmoniosa entre os ângulos e a 

superfície
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Grande capacidade da bacia
•	Elegantes acessórios opcionais como a tábua de 

corte de vidro prateada e a bacia multifuncional 
perfurada em aço inoxidável

Acessórios

Calhas Top Tábua de corte de freixo Tábua de corte de vidro prateada Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

235 906 230 700 227 697 227 692

BLANCO ANDANO 340/180-U 180/340-U 340/340-U 500/180-U 180/500-U 400/400-U

Armário 60cm 60cm 80cm 80cm 80cm 90cm Misturadora sugerida
BLANCO VONDA

Profundidade da bacia 190/130 mm 130/190 mm 190/190 mm 190/130 mm 130/190 mm 190/190 mm

Aço inoxidável brilho 522 980 522 978 522 984 522 992 522 990 522 988 518 434

PVP (sem IVA)

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½”, comando de válvula automática, 
tubos salva-espaço e material de fixação.

NOVO

Acessórios

Calhas Top

235 906

BLANCO ANDANO

Armário

Profundidade da bacia

Aço inoxidável brilho

PVP (sem IVA)

NOVO
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 202 - 279 e 280 - 293.Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

* * ****

 de alta qualidade, elegante, integrado e 

Elegantes acessórios opcionais como a tábua de 
corte de vidro prateada e a bacia multifuncional 

Misturadora sugerida

, comando de válvula automática, 

BLANCO ANDANO-U
sem válvula automática
Aço inoxidável brilho

Sinfonia em aço inoxidável
•	Composição única de elementos estéticos e 

funcionais
•	Interação harmoniosa entre os ângulos e a 

superfície
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Grande capacidade da bacia
•	Também disponível para instalação -IF
•	Elegantes acessórios opcionais como a tábua de 

corte de vidro prateada e a bacia multifuncional 
perfurada em aço inoxidável

Acessórios

Calhas Top Tábua de corte de freixo Tábua de corte de vidro prateada Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

235 906 230 700 227 697 227 692

BLANCO ANDANO 340/180-U 180/340-U 340/340-U 500/180-U 180/500-U 400/400-U

Armário 60cm 60cm 80cm 80cm 80cm 90cm Misturadora sugerida
BLANCO VONDA

Profundidade da bacia 190/130 mm 130/190 mm 190/190 mm 190/130 mm 130/190 mm 190 mm

Aço inoxidável brilho 522 979 522 977 522 983 522 991 522 989 522 987 518 434

PVP (sem IVA)

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½”, tubos salva-espaço e material 
de fixação.

NOVO
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BLANCO UNDERLINE Sob tampo 
Numerosas combinações de bacia principal e segunda bacia.

BLANCO ANDANO BLANCO SUPRA

ANDANO 340/180-U

Armário 60 cm

SUPRA 160-U + SUPRA 340-U + Conexão entre bacias 225 088

Armário 60 cm

ANDANO 400-U + ANDANO 180-U + Conexão entre bacias 225 088

Armário 70 / 80 cm

ANDANO 340-U + ANDANO 340-U + Conexão entre bacias 225 088

Armário 80 cm

ANDANO 400/400-U

Armário 90 cm

SUPRA 340-U + SUPRA 340-U + Conexão entre bacias 225 088

Armário 80 cm

SUPRA 400-U + SUPRA 400-U + Conexão entre bacias 225 088

Armário 90 cm

As bacias para instalação sob tampo 

da BLANCO (-U) são compatíveis com 

qualquer tipo de tampo. Os tampos com 

espessura inferior a 20 mm requerem um 

Para instalar o módulo entre dois tampos, 

coloca-se sobre o armário, fixando-o com 

parafusos, e instala-se o tampo pelos lados.

Para mais informação sobre as técnicas de instalação consultar pág. 18 e 19.

Opções de instalação BLANCO
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Sob tampo

As bacias para instalação sob tampo 

da BLANCO (-U) são compatíveis com 

qualquer tipo de tampo. Os tampos com 

espessura inferior a 20 mm requerem um 

revestimento adicional. Deve-se aplicar 

uma camada de silicone entre a borda da 

bacia e a borda inferior do tampo. A ba-

cia fixa-se mediante elementos de união 

especiais e finalmente usando agrafos.

Módulo entre 
dois tampos

Módulo sobre 
tampo

Para instalar o módulo entre dois tampos, 

coloca-se sobre o armário, fixando-o com 

parafusos, e instala-se o tampo pelos lados.

Para instalar o módulo sobre o tampo, será 

apenas necessário isolá-lo com silicone; 

não requer nenhum elemento de suporte.

Aço inoxidável: bacias sob tampo

014984_2f

SILGRANIT® PuraDur®: bacias sob tampo Cerâmica: bacias sob tampo

Aço inoxidável: bacias sob tampo SILGRANIT® PuraDur®: bacias sob tampo

014984_2f

Para mais informação sobre as técnicas de instalação consultar pág. 18 e 19.

Para instalação sob tampo, são 

necessários elementos de fixação 

(consultar pág. 325).

Aço inoxidável: Módulo entre tampos SILGRANIT® PuraDur®: Módulo entre tampos SILGRANIT® PuraDur®: Módulo sobre tampo

Opções de instalação BLANCO
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

A versão IF disponível com ou sem rebordo para a 
misturadora.

Elegante solução sob tampo.Tratando até o mínimo detalhe.

A bacia pode ser usada simultaneamente em três 
níveis.

Compatíveis com acessórios de confeção a vapor.

Trabalhando em três níveis:
BLANCO ETAGON 500 em aço inoxidável.

O lava-louça de vários níveis: maior 

conforto graças à sua funcionalidade. 

BLANCO ETAGON 500 amplia o lava-

louça individual com um novo nível 

funcional adicional. O conceito de 

sistema totalmente novo apresenta 

a diversidade de um lava-louça 

ocupando um espaço mais reduzido. 

O nível adicional permite, em 

combinação com as calhas ETAGON 

desenvolvidas  especificamente para 

este modelo, trabalhar em três níveis da 

bacia retilíneos e modernos. Centradas, 

as calhas podem suportar, por exemplo, 

frigideiras e caçarolas. Na tábua de 

corte situada na parte superior pode 

preparar legumes, enquanto que na 

bacia lava outros ingredientes. 

As bandejas de forno podem limpar-se 

comodamente na bacia grande 

individual. ETAGON está disponível para 

instalar sob tampo (-U) e sobre tampo 

com perfil liso, com ou sem rebordo 

para misturadora (-IF e -IF/A). Além 

disso, em SILGRANIT® e aço inox. 

Disponível nas 3 versões 

de instalação.

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Incluído

Pack 2 calhas ETAGON

BLANCO ETAGON 500-U
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

A versão IF disponível com ou sem rebordo para a 

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO ETAGON 500-U
Aço inoxidável brilho
Trabalhar em 3 níveis
•	Bacia gradual com a mesma funcionalidade que 

uma zona de lavagem completa
•	A prateleira estreita ao longo do perfil da bacia 

proporciona um nível extra de trabalho
•	Ralo C-overflow® de alta qualidade
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Disponível em 3 versões de instalação: -U, -F e -IF

Incluído Acessórios Sistema de resíduos

Pack 2 calhas ETAGON Tábua de corte de freixo Tábua de corte de vidro prateada Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

BLANCO SELECT 60/3

230 700 227 697 231 396 518 724

BLANCO ETAGON 500-U Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO PANERA-S

Aço inox. brilho aço inox. escovado
* com válv. automática 521 750
** sem válv. automática 521 841

521 547

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Incluído

* Pack de 2 calhas ETAGON, conjunto 
de válvulas InFino® com filtro de 3 ½” e 
comando de válvula automática.

** Pack de 2 calhas ETAGON e conjunto de 
válvulas InFino® com filtro de 3 ½”.
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

BLANCO SUBLINE
Elegante gama de bacias sob tampo.

BLANCO SUBLINE é uma gama de 

bacias em SILGRANIT® muito funcional 

com instalação sob tampo e design ele-

gante. Oferece a possibilidade de instalar 

bacias individuais ou duplas com raios 

de apenas 10 mm, aumentando a sua 

capacidade ao máximo.

É complementado com uma vasta gama 

de acessórios, oferecendo uma funciona-

lidade adicional.

Completam a gama os modelos 

cerâmicos de design intemporal com raio 

de 18 mm.

(Para mais informação sobre instalação 

de perfil liso ver pág. 19).

Modelo de grandes dimensões,
BLANCO SUBLINE em SILGRANIT® PuraDur®

abre um novo mundo de opções.

A gama de bacias SUBLINE também inclui 
opções em cerâmica.

Bacias sob tampo em 
SILGRANIT® ou cerâmica

SILGRANIT® Perfil liso

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Acessórios

Calhas Top

235 906

BLANCO SUBLINE

Armário

Profundidade da bacia

antracite

cinzento-pedra

alumetalic

cinzento-pérola

branco

jasmim

champanhe

tartufo

noz-moscada

café

PVP (sem IVA)

NOVO
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

* **

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* *

* *

* *

*

*

*

*

BLANCO SUBLINE-U
sem válvula automática
SILGRANIT® PuraDur®

Linha disenhada para instalação sob tampo em 
SILGRANIT®

•	Design da bacia sob tampo para os pedidos 
mais exigentes

•	Elegante bacia de linhas retas sempre atual
•	Gama completa com diversas opções de design 

e inúmeras combinações
•	Ralo C-overflow® de alta qualidade
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Acessórios opcionais: duas tábuas de corte de 
vidro, uma tábua de corte de madeira, bacia 
multifuncional

Acessórios

Calhas Top Tábua de corte de freixo Tábua de corte de vidro prateada Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

235 906 230 700 227 697 227 689

BLANCO SUBLINE 160-U 320-U 400-U 500-U 700-U 800-U

Armário 30cm 40cm 50cm 60cm 80cm 90 cm Misturadora sugerida
BLANCO LINEE-S

Profundidade da bacia 130 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 220 mm

antracite 523 396 523 406 523 422 523 432 523 442 523 141 518 438

cinzento-pedra 523 397 523 407 523 423 523 433 523 443 523 142 518 804

alumetalic 523 398 523 408 523 424 523 434 523 444 523 143 518 439

cinzento-pérola 523 399 523 409 523 425 523 435 523 445 523 144 520 745

branco 523 400 523 410 523 426 523 436 523 446 523 145 518 441

jasmim 523 401 523 411 523 427 523 437 523 447 523 146 518 442

champanhe 523 402 523 412 523 428 523 438 523 448 523 147 518 443

tartufo 523 403 523 414 523 429 523 439 523 449 523 148 518 446

noz-moscada
523 404 523 413 523 430 523 440 523 450 523 149 521 705

café 523 405 523 415 523 431 523 441 523 451 523 150 518 445

PVP (sem IVA)

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com
filtro de 3 ½“ sem válvula automática.

NOVO

NOVO
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

* *

*

*

*

* *

*

BLANCO SUBLINE-U
sem válvula automática
SILGRANIT® PuraDur®

Design sob tampo em SILGRANIT®

•	Bacia sob tampo de design elegante e intemporal 
para os pedidos mais exigentes

•	2 em 1: comodidade e funcionalidade em dois 
níveis

•	Ralo C-overflow® de alta qualidade
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Outros acessórios opcionais, como tábuas de 
corte e bacias multifuncionais 

Incluído Acessórios

Escorredor de aço inox. Calhas Top Tábua de corte de freixo Tábua de corte de vidro prateada Escorredor de plástico preto

* (700-U Level) 235 906 230 700 227 697 230 734

BLANCO SUBLINE 340/160-U 160/340-U 350/350-U 430/270-U * 700-U Level 480/320-U

Armário 60cm 60cm 80cm 80cm 80cm 90cm Misturadora sugerida
BLANCO LINEE-S

Profundidade da bacia 190/130 mm 130/190 mm 200/200 mm 200/200 mm 200/140 mm 200/200 mm

antracite 523 548 523 558 523 574 523 151 523 452 523 584 518 438

cinzento-pedra 523 549 523 559 523 575 523 152 523 453 523 585 518 804

alumetalic 523 550 523 560 523 576 523 153 523 454 523 586 518 439

cinzento-pérola 523 551 523 561 523 577 523 154 523 455 523 587 520 745

branco 523 552 523 562 523 578 523 155 523 456 523 588 518 441

jasmim 523 553 523 563 523 579 523 156 523 457 523 589 518 442

champanhe 523 554 523 564 523 580 523 157 523 458 523 590 518 443

tartufo 523 556 523 565 523 581 523 158 523 459 523 591 518 446

noz-moscada
523 555 523 566 523 582 523 159 523 460 523 592 521 705

café 523 557 523 567 523 583 523 160 523 461 523 593 518 445

PVP (sem IVA)

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com
filtro de 3 ½“ sem válvula automática.

* SUBLINE 700-U Level:
Escorredor de aço inox., conjunto de 
válvulas InFino® com filtro de 3 ½“ sem 
válvula automática (Ø 14 mm) e material 
de fixação.

NOVO

NOVO

Acessórios

Tábua de corte de madeira 
de faia

514 544

BLANCO SUBLINE 500-U
Grés porcelânico 

Nota:
Profundidade: 185 mm
Raio esquina: 15 mm
Nota: Espessura mínima do tampo de 25 mm
O preço inclui válvula automática e acabamento PuraPlus

Acessórios

Tábua de corte de madeira 
de faia

514 544

BLANCO SUBLINE 350/150-U
Grés porcelânico 

Nota:
Profundidade: 185/130 mm
Raio esquina: 15 mm
Nota: Espessura mínima do tampo de 25 mm
O preço inclui válvula automática e acabamento PuraPlus
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

Bacia sob tampo de design elegante e intemporal 

 de alta qualidade, elegante, integrado e 

Misturadora sugerida

BLANCO SUBLINE 500-U
BLANCO SUBLINE 350/150-U
Grés porcelânico PuraPlus®

Linha desenhada para instalação sob tampo de 
BLANCO PuraPlus® cerâmica 
•	Lava-louça moderno sob tampo disponível pela 

primeira vez em BLANCO PuraPlus® cerâmica
•	Montagem sem complicações adicionais
•	Bacia elegante de linhas retas, sempre atual
•	Para armário de 60 cm
•	Opcional: tábua de corte de madeira ou de 

vidro e grelha de suporte para máximo de 
funcionalidade

•	Incorpora o novo sistema de escoamento 
InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

R18

Acessórios

Tábua de corte de madeira 
de faia

Tábua de corte de vidro 
435 x 240

Grelha de suporte para 
bacia

Comando válvula automática 
redondo cromado

514 544 227 699 234 795 221 339

BLANCO SUBLINE 500-U
Grés porcelânico PuraPlus®

Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO LINUS-S

branco cristal brilhante 523 733 branco cristal brilhante
sem válvula automática 516 710

Nota:
Profundidade: 185 mm
Raio esquina: 15 mm
Nota: Espessura mínima do tampo de 25 mm
O preço inclui válvula automática e acabamento PuraPlus®

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 185 mm

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com
filtro de 3 ½“ sem válvula automática.

Acessórios

Tábua de corte de madeira 
de faia

Tábua de corte de vidro 
435 x 240

Grelha de suporte para 
bacia

Escorredor de plástico preto

514 544 227 699 234 795 230 734

BLANCO SUBLINE 350/150-U
Grés porcelânico PuraPlus®

Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO LINUS-S

branco cristal brilhante 523 741 branco cristal brilhante
sem válvula automática 516 710

Nota:
Profundidade: 185/130 mm
Raio esquina: 15 mm
Nota: Espessura mínima do tampo de 25 mm
O preço inclui válvula automática e acabamento PuraPlus®

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 185/130 mm

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com
filtro de 3 ½“ e 1 ½“, tubos compactos 
e material de fixação (selamento não 
incluído).
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Armário 60 cm

SILGRANIT® PuraDur® Cerâmica

39
6

Armário 120 cm

Armário 60 cm

39
6

Armário 100 cmArmário 90 cm

Armário 120 cmArmário 100 cm

Armário 60 cm Armário 70 cm

Armário 80 cm Armário 80 cm

+ +

Conexão
entre bacias 
225 088

Conexão
entre bacias 
225 088

Conexão
entre bacias 
225 088

Conexão
entre bacias 
225 088

Conexão
entre bacias 
225 088

Conexão
entre bacias 
225 088

Conexão
entre bacias 
225 088

Conexão
entre bacias 
225 088

SUBLINE 320-U SUBLINE 160-U

+ +

SUBLINE 500-U SUBLINE 160-U

+ +

SUBLINE 400-U SUBLINE 320-U

+ +

SUBLINE 500-U SUBLINE 320-U

+ +

SUBLINE 400-U SUBLINE 160-U

+ +

SUBLINE 320-U SUBLINE 320-U

+ +

SUBLINE 400-U SUBLINE 400-U

+ +

SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U

SUBLINE 500-U

SUBLINE 350/150-U

+ +

SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U

Conselhos de instalação para BLANCO SUBLINE 
cerâmica:
- Profundidade mínima de orifício: 15 mm
- Espessura mínima do tampo: 25 mm
- Medida máxima de saída do tampo sobre o lava-louça: 5 mm

BLANCO SUBLINE Sob tampo 
Exemplos de combinações de bacia principal e segunda bacia.

Conexão
entre bacias 
225 088

Trabalhando em três níveis:
BLANCO ETAGON 500 em SILGRANIT

Um novo conceito de lava-louça 

multifuncional de BLANCO convertido 

numa completa zona de lavagem.

A bacia BLANCO ETAGON pode ser 

usada em três níveis. Este modelo 

permite apoiar os seus acessórios na 

base da bacia, no tampo e na prateleira 

estreita ao longo de todo o seu perfil.

Além de funcionalidade, ETAGON 

é esteticamente bela graças aos 

seus raios elegantes e ao inovador 

sistema de escoamento InFino

Também resulta especialmente atrativa 

a interação da bacia com as calhas 

fabricadas em aço inoxidável de alta 

qualidade, incluídas com a bacia. As 

calhas encaixam na prateleira intermédia, 

criando o terceiro nível de trabalho.
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entre bacias 

Medida máxima de saída do tampo sobre o lava-louça: 5 mm

As calhas podem sobrepor-se quando não se 
usam.

A solução perfeita para ter tudo organizado.Uma estante ideal.

Para uma preparação dos alimentos cómoda.

Trabalhando em três níveis:
BLANCO ETAGON 500 em SILGRANIT® PuraDur®. 

Um novo conceito de lava-louça 

multifuncional de BLANCO convertido 

numa completa zona de lavagem.

A bacia BLANCO ETAGON pode ser 

usada em três níveis. Este modelo 

permite apoiar os seus acessórios na 

base da bacia, no tampo e na prateleira 

estreita ao longo de todo o seu perfil.

Além de funcionalidade, ETAGON 

é esteticamente bela graças aos 

seus raios elegantes e ao inovador 

sistema de escoamento InFino®.

Também resulta especialmente atrativa 

a interação da bacia com as calhas 

fabricadas em aço inoxidável de alta 

qualidade, incluídas com a bacia. As 

calhas encaixam na prateleira intermédia, 

criando o terceiro nível de trabalho.
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO ETAGON 500-U
SILGRANIT® PuraDur®

Trabalhar em 3 níveis
•	Bacia gradual com a mesma funcionalidade que 

uma zona de lavagem completa
•	A prateleira estreita ao longo do perfil da bacia 

proporciona um nível extra de trabalho
•	Ralo C-overflow® de alta qualidade
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Disponível em 3 versões de instalação: -U, -F e -IF

Incluído Acessórios Sistema de resíduos

Pack 2 calhas ETAGON Tábua de corte de freixo Tábua de corte de vidro prateada Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

BLANCO SELECT 60/3 Orga

230 700 227 697 227 689 518 726

BLANCO ETAGON 500-U
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO PANERA-S

antracite 522 227 aço inox. escovado
sem válvula automática 521 547

cinzento-pedra 522 228 aço inox. escovado
sem válvula automática 521 547

alumetalic 522 229 aço inox. escovado
sem válvula automática 521 547

cinzento-pérola 522 230 aço inox. escovado
sem válvula automática 521 547

branco 522 231 aço inox. escovado
sem válvula automática 521 547

jasmim 522 232 aço inox. escovado
sem válvula automática 521 547

champanhe 522 233 aço inox. escovado
sem válvula automática 521 547

tartufo 522 234 aço inox. escovado
sem válvula automática 521 547

noz-moscada 522 235 aço inox. escovado
sem válvula automática 521 547

café 522 236 aço inox. escovado
sem válvula automática 521 547

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 200 mm

Incluído

Pack de 2 calhas ETAGON e conjunto de 
válvulas InFino® com filtro de 3 ½“.
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Elegantes soluções de alto desempenho

BLANCO ETAGON 500-IF/A
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BLANCO bacias para instalação IF

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

SILGRANIT
543 x 443 mm

BLANCO ZENAR 5 S-F

SILGRANIT
903 x 498 mm

BLANCO SUBLINE 320-F

SILGRANIT
347 x 427 mm

BLANCO ZENAR XL 6 S-F

SILGRANIT
987.5 x 497.5 mm

BLANCO DALAGO 8-F

SILGRANIT
805 x 500 mm

Variedade 
de modelos

BLANCO bacias para instalação IF

BLANCO ANDANO 700-IF

Aço inoxidável
740 x 440 mm Pág. 184-185

BLANCO ANDANO 340/340-IF

Aço inoxidável
745 x 440 mm Pág. 186-187

BLANCO ANDANO 400/400-IF

Aço inoxidável
865 x 440 mm Pág. 186-187

Aço inoxidável IF/A

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A

Aço inoxidável
865 x 500 mm Pág. 188

BLANCO ANDANO 340/340-IF/A

Aço inoxidável
745 x 500 mm Pág. 188

Aço inoxidável
440 x 500 mm Pág. 188

Aço inoxidável
540 x 500 mm Pág. 188

Aço inoxidável
740 x 500 mm Pág. 188

BLANCO ANDANO 400-IF/A BLANCO ANDANO 500-IF/A BLANCO ANDANO 700-IF/A

Aço inoxidável
585 x 500 mm Pág. 188

BLANCO ANDANO 180/340-IF/A

Aço inoxidável
220 x 440 mm Pág. 185

Aço inoxidável
380 x 440 mm Pág. 184-185

Aço inoxidável
440 x 440 mm Pág. 184-185

BLANCO ANDANO 180-IF BLANCO ANDANO 340-IF BLANCO ANDANO 400-IF

Aço inoxidável
490 x 440 mm Pág. 184-185

BLANCO ANDANO 450-IF

Aço inoxidável
585 x 440 mm Pág. 186-187

BLANCO ANDANO 340/180-IF

Aço inoxidável
585 x 440 mm Pág. 186-187

BLANCO ANDANO 180/340-IF

Aço inoxidável
540 x 440 mm Pág. 184-185

BLANCO ANDANO 500-IF

Aço inoxidável IF

Aço inoxidável
540 x 440 mm Pág. 192

Aço inoxidável
540 x 500 mm Pág. 193

BLANCO ETAGON 500-IF

BLANCO ETAGON 500-IF/A
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BLANCO bacias para instalação IF

SILGRANIT® PuraDur® IF e IF/A

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur®

543 x 510 mm Pág. 190

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur®

543 x 443 mm Pág. 189

SILGRANIT® PuraDur® F

BLANCO DALAGO 45-F

SILGRANIT® PuraDur®

455 x 500 mm Pág. 195

BLANCO ZENAR 45 S-F

SILGRANIT® PuraDur®

848 x 498 mm Pág. 196

BLANCO ZENAR 5 S-F

SILGRANIT® PuraDur®

903 x 498 mm Pág. 199

BLANCO SUBLINE 320-F

SILGRANIT® PuraDur®

347 x 427 mm Pág. 194

BLANCO SUBLINE 400-F

SILGRANIT® PuraDur®

427 x 427 mm Pág. 197

BLANCO SUBLINE 500-F

SILGRANIT® PuraDur®

527 x 427 mm Pág. 201

BLANCO SUBLINE 340/160-F

SILGRANIT® PuraDur®

552 x 427 mm Pág. 200

BLANCO DALAGO 5-F

SILGRANIT® PuraDur®

505 x 500 mm Pág. 198

BLANCO ZENAR XL 6 S-F

SILGRANIT® PuraDur®

987.5 x 497.5 mm Pág. 203

BLANCO DALAGO 6-F

SILGRANIT® PuraDur®

605 x 500 mm Pág. 202

BLANCO AXIA III 6 S-F BLANCO AXIA III XL 6 S-F

SILGRANIT® PuraDur®

990 x 500 mm Pág. 204
SILGRANIT® PuraDur®

990 x 500 mm Pág. 205

BLANCO DALAGO 8-F

SILGRANIT® PuraDur®

805 x 500 mm Pág. 206

Variedade 
de modelos Instalação à face sob tampo

Instalação à facePuraDur® IF

Aço inoxidável IF/A

Pág. 188

BLANCO ANDANO 700-IF/A

Pág. 184-185

Pág. 186-187

BLANCO ANDANO 340/180-IF

Aço inoxidável IF
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Opções de instalação BLANCO

Para este tipo de instalação o lava-louça 

instala-se no encaixe realizado no tampo, 

seguindo as instruções do modelo. 

Instalação à face 
Soluções elegantes para os mais exigentes.

Com a instalação à face consegue-se 

uma união perfeita entre lava-louça e 

tampo sem cantos nem desníveis.

Deste modo, facilita a limpeza do tampo. 

A suave conexão entre o lava-louça e o 

tampo expande a área de trabalho utili-

zável ao redor da zona de lavagem.

A atenção centra-se tanto na funcionali-

dade, como nas vantagens da instalação 

à face. É particularmente eficaz com tam-

pos laminados, razão pela qual também 

se aplica com modelos de lava-louças de 

perfil liso -IF e para sob tampo -U.

BLANCO DIVON II 5 S-IF oferece duas opções 
de instalação: superior com ótica “flushmount” ou 
à face.

Prático e higiénico: limpeza fácil da área de 
trabalho.

-IF: Duas opções de instalação
•	 Instação superior com ótica “flushmount“
•	 Instalação à face “flushmount“

Instalação à face “flushmount”: unidade visual 
entre o lava-louça e o tampo.

Instalação à face para modelos sob tampo: pro-
porciona um toque elegante.
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Opções de instalação BLANCO

Instalação superior
Para este tipo de instalação o lava-louça 

instala-se no encaixe realizado no tampo, 

seguindo as instruções do modelo. 

Os modelos de aço inoxidável incluem 

um perfil de selar, os lava-louças de 

SILGRANIT® PuraDur® devem selar-se 

no momento da instalação. Tanto os 

modelos de aço como os de SILGRANIT®

SILGRANIT® PuraDur® CerâmicaAço inoxidável

PuraDur® devem fixar-se com agrafos. No 

caso dos lava-louças de Cerâmica, não 

será necessário.

Instalação IF Para este tipo de instalação o lava-louça 

coloca-se por cima do encaixe realiza-

do no tampo. Deve selar-se pela borda 

inferior além de fixá-lo com os agrafos 

correspondentes.

A instalação com ótica “flushmount” co-

rresponde à clássica instalação superior 

mas com perfil liso, simulando a insta-

lação à face.

Aço inoxidável: 
Instalação superior

Aço inoxidável: 
Instalação à face

Instalação à face
A instalação à face consiste na instalação 

ao mesmo nível com perfil plano. Estes 

modelos dispoem de perfil plano para ins-

talar ao mesmo nível que o tampo. Deve 

selar-se e utilizar os agrafos também.

SILGRANIT® PuraDur®Aço inoxidável

Instalação à face 
sob tampo

Na instalação sob tampo, a instalação do 

lava-louça realiza-se desde baixo. Pode-

se utilizar praticamente em todos os 

lava-louças e bacias BLANCO para este 

tipo de instalação. Em tampos laminados 

deve-se fresar ou rebaixar toda a basede 

suporte na área perfurada para encaixe, 

até alcançar a camada laminada. O perfil 

do lava-louças ajusta-se à camada lami-

nada previamente colada e posteriormen-

te enche-se, desde baixo, o espaço entre 

lava-louça e tampo com cola ou resina 

para unir as duas partes (lava-louça e 

tampo) de forma definitiva.SILGRANIT® PuraDur®

de instalação: superior com ótica “flushmount” ou 
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317. Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

**

Acessórios

Calhas Top

235 906

BLANCO ANDANO

Armário

Profundidade da bacia

Aço inoxidável 
brilho

PVP (sem IVA)

NOVO

BLANCO ANDANO-IF
com válvula automática
Aço inoxidável brilho

Sinfonia em aço inoxidável
•	Composição única de elementos estéticos e 

funcionais
•	Interação harmoniosa entre os ângulos e a superfície
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Grande capacidade da bacia
•	Permite instalação superior com ótica flushmount 

(-IF) ou sob tampo
•	Elegantes acessórios opcionais como a tábua de 

corte de vidro prateada e a bacia multifuncional 
perfurada em aço inoxidável

Acessórios

Calhas Top Tábua de corte de freixo Tábua de corte de vidro prateada Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

235 906 230 700 227 697 227 692

BLANCO ANDANO 340-IF 400-IF 450-IF 500-IF 700-IF

Armário 40cm 45cm 50cm 60cm 80cm Misturadora sugerida
BLANCO VONDA

Profundidade da bacia 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm

Aço inoxidável 
brilho 522 954 522 958 522 962 522 966 522 970 518 434

PVP (sem IVA)

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½“, comando de válvula automática, 
tubos salva-espaço e material de fixação.

NOVO

179-206_Flaechenbuendig_Portugal_2018.indd   184 20.02.18   14:21REG_12teil_220x297_352S.indd   182 16.02.18   15:17



€ 242 € 337 € 266 € 254 € 239 € 233 € 207 

€  88 €  74 € 159 €  91 

185

Pe
rfi

l li
so

 -I
F 

/
In

st
ala

çã
o 

à 
fa

ce
 -F

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317. Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*****

BLANCO ANDANO-IF
sem válvula automática
Aço inoxidável brilho

Sinfonia em aço inoxidável
•	Composição única de elementos estéticos e 

funcionais
•	Interação harmoniosa entre os ângulos e a superfície
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Grande capacidade da bacia
•	Permite instalação superior com ótica flushmount 

(-IF) ou sob tampo
•	Elegantes acessórios opcionais como a tábua de 

corte de vidro prateada e a bacia multifuncional 
perfurada em aço inoxidável

Acessórios

Calhas Top Tábua de corte de freixo Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

Tábua de corte de vidro prateada

235 906 230 700 227 692 227 697

BLANCO ANDANO 180-IF 340-IF 400-IF 450-IF 500-IF 700-IF

Armário 30cm 40cm 45cm 50cm 60cm 80cm Misturadora sugerida
BLANCO VONDA

Profundidade da bacia 130 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm

Aço inoxidável 
brilho 522 951 522 953 522 957 522 961 522 965 522 969 518 434

PVP (sem IVA)

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½“, tubos salva-espaço e material 
de fixação.

NOVO

Interação harmoniosa entre os ângulos e a superfície

 de alta qualidade, elegante, integrado e 

Permite instalação superior com ótica flushmount 

Elegantes acessórios opcionais como a tábua de 
corte de vidro prateada e a bacia multifuncional 

Misturadora sugerida

, comando de válvula automática, 
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317. Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Acessórios

Calhas Top

235 906

BLANCO ANDANO

Armário

Profundidade da bacia

Aço inoxidável 
brilho

PVP (sem IVA)

NOVO

BLANCO ANDANO-IF
com válvula automática
Aço inoxidável brilho

Sinfonia em aço inoxidável
•	Composição única de elementos estéticos e 

funcionais
•	Interação harmoniosa entre os ângulos e a superfície
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Grande capacidade da bacia
•	Permite instalação superior com ótica flushmount 

(-IF) ou sob tampo
•	Elegantes acessórios opcionais como a tábua de 

corte de vidro prateada e a bacia multifuncional 
perfurada em aço inoxidável

Acessórios

Calhas Top Tábua de corte de freixo Tábua de corte de vidro prateada Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

235 906 230 700 227 697 227 692

BLANCO ANDANO 340/180-IF 180/340-IF 340/340-IF 400/400-IF

Armário 60cm 60cm 80cm 90cm Misturadora sugerida
BLANCO VONDA

Profundidade da bacia 190/130 mm 130/190 mm 190/190 mm 190/190 mm

Aço inoxidável 
brilho 522 976 522 974 522 982 522 986 518 434

PVP (sem IVA)

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½“, comando de válvula automática, 
tubos salva-espaço e material de fixação.

NOVO
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317. Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

**

BLANCO ANDANO-IF
sem válvula automática
Aço inoxidável brilho

Sinfonia em aço inoxidável
•	Composição única de elementos estéticos e 

funcionais
•	Interação harmoniosa entre os ângulos e a superfície
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Grande capacidade da bacia
•	Permite instalação superior com ótica flushmount 

(-IF) ou sob tampo
•	Elegantes acessórios opcionais como a tábua de 

corte de vidro prateada e a bacia multifuncional 
perfurada em aço inoxidável

Acessórios

Calhas Top Tábua de corte de freixo Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

Tábua de corte de vidro prateada

235 906 230 700 227 692 227 697

BLANCO ANDANO 340/180-IF 180/340-IF 340/340-IF 400/400-IF

Armário 60cm 60cm 80cm 90cm Misturadora sugerida
BLANCO VONDA

Profundidade da bacia 190/130 mm 130/190 mm 190/190 mm 190/190 mm

Aço inoxidável 
brilho 522 975 522 973 522 981 522 985 518 434

PVP (sem IVA)

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½“, tubos salva-espaço e material 
de fixação.

NOVO

Interação harmoniosa entre os ângulos e a superfície

 de alta qualidade, elegante, integrado e 

Permite instalação superior com ótica flushmount 

Elegantes acessórios opcionais como a tábua de 
corte de vidro prateada e a bacia multifuncional 

Misturadora sugerida

, comando de válvula automática, 
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317. Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

* * *

BLANCO ANDANO-IF/A
com válvula automática
Aço inoxidável brilho

Sinfonia em aço inoxidável
•	Composição única de elementos funcionais
•	Interação harmoniosa entre os ângulos e a superfície
•	Rebordo para misturadora
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Grande capacidade da bacia
•	Elegantes acessórios opcionais como a tábua de 

corte de vidro prateada e a bacia multifuncional 
perfurada em aço inoxidável

Acessórios

Calhas Top Tábua de corte de freixo Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

Escorredor de plástico preto

235 906 230 700 227 692 230 734

Não é possível realizar um orifício adicional. 

Se desejar instalar um dispensador de detergente, não poderá instalar o comando de válvula automática e esta deverá ser manual.

Por favor, contacte o serviço de atenção ao cliente para informar-se sobre a referência que deverá pedir, se desejar instalar o sistema de escoamento InFino® manual.

BLANCO ANDANO 400-IF/A 500-IF/A 180/340-IF/A 700-IF/A 340/340-IF/A 400/400-IF/A

Armário 45cm 60cm 60cm 80cm 80cm 90cm Misturadora sugerida
BLANCO VONDA

Profundidade da bacia 190 mm 190 mm 130/190 mm 190 mm 190/190 mm 190/190 mm

Aço inoxidável 
brilho 522 993 522 994 522 996 522 995 522 997 522 998 518 434

PVP (sem IVA)

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½“, comando de válvula automática, 
tubos salva-espaço e material de fixação.

NOVO

Acessórios

Calhas Top

235 906

Para tampos com espessura de 15 mm ou mais, deve ter em conta o espaço necessário para o ralo. Consulte os modelos de instalação em: www.blanco-germany.com

BLANCO SUBLINE

Armário

Profundidade da bacia

antracite

branco

PVP (sem IVA)

NOVO
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317. Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Interação harmoniosa entre os ângulos e a superfície

 de alta qualidade, elegante, integrado e 

Elegantes acessórios opcionais como a tábua de 
corte de vidro prateada e a bacia multifuncional 

Misturadora sugerida

, comando de válvula automática, 

BLANCO SUBLINE-IF 
SteelFrame
SILGRANIT® PuraDur®

Mix de materiais inovadores e únicos:
SILGRANIT® e aço inoxidável
•	Bacia de forma intemporal e elegante, linhas 

retas e perfil liso -IF
•	Instalação superior com ótica “flushmount“ 

-IF, especialmente recomendada para tampos 
laminados

•	Higiénico ralo oculto C-overflow®

•	Tábua de corte de madeira e bacia multifuncional 
perfurada em aço inoxidável como acessórios 
opcionais

•	Incorpora o novo sistema de escoamento 
InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

Acessórios Sistema de residuos

Calhas Top Tábua de corte de freixo Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

Grelha de suporte para 
bacia

BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

235 906 230 700 227 689 234 795 520 782

Para tampos com espessura de 15 mm ou mais, deve ter em conta o espaço necessário para o ralo. Consulte os modelos de instalação em: www.blanco-germany.com

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame 500-IF SteelFrame

Armário 60cm
* com válvula
automática

60cm
** sem válvula

automática

Misturadora sugerida
BLANCO LINEE-S

Profundidade da bacia 190 mm 190 mm

antracite 524 108 524 107 517 593

branco 524 109 524 110 517 593

PVP (sem IVA)

Incluído

* Conjunto de válvulas InFino® salva-
espaço com filtro de 3 ½“ e comando de 
válvula automática, 

** Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½“ e material de fixação.

NOVO

€ 845 € 799 
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

Trabalhando em três níveis:
BLANCO ETAGON 500 em aço inoxidável.

Um novo conceito de lava-louça 

multifuncional de BLANCO convertido 

numa completa zona de lavagem.

A bacia BLANCO ETAGON pode ser 

usada em três níveis. Este modelo 

permite apoiar os seus acessórios na 

base da bacia, no tampo e na prateleira 

estreita ao longo de todo o seu perfil.

Além de funcionalidade, ETAGON 

é esteticamente bela graças aos 

seus raios elegantes e ao inovador 

sistema de escoamento InFino

Também resulta especialmente atrativa 

a interação da bacia com as calhas 

fabricadas em aço inoxidável de alta 

qualidade, incluídas com a bacia. As 

calhas encaixam na prateleira intermédia, 

criando o terceiro nível de trabalho.

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO SUBLINE-IF/A 
SteelFrame
SILGRANIT® PuraDur®

Mix de materiais inovadores e únicos: 
SILGRANIT® e aço inoxidável
•	Bacia de forma intemporal e elegante, linhas 

retas e perfil liso -IF
•	Instalação superior com ótica “flushmount“ 

-IF, especialmente recomendada para tampos 
laminados

•	Higiénico ralo oculto C-overflow®

•	Tábua de corte de madeira e bacia multifuncional 
perfurada em aço inoxidável como acessórios 
opcionais

•	Incorpora o novo sistema de escoamento 
InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

Acessórios Sistema de residuos

Calhas Top Tábua de corte de freixo Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

Grelha de suporte para 
bacia

BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

235 906 230 700 227 689 234 795 520 782

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame 500-IF/A SteelFrame

Armário 60cm
*com válvula
automática

60cm
**sem válvula

automática

Misturadora sugerida
BLANCO LINEE-S

Profundidade da bacia 190 mm 190 mm

antracite 524 111 524 113 517 593

branco 524 112 524 114 517 593

PVP (sem IVA)

Incluído

* Conjunto de válvulas InFino®

salva-espaço com filtro de 3 ½“ e coman-
do de válvula automática.

** Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½“ e material de fixação.

NOVO

€ 980 € 918 
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

A versão IF disponível com ou sem rebordo para a 
misturadora.

Elegante solução sob tampo.Tratando até o mínimo detalhe.

A bacia pode ser usada simultaneamente em três 
níveis.

Compatíveis com acessórios de confeção a vapor.

Trabalhando em três níveis:
BLANCO ETAGON 500 em aço inoxidável.

Um novo conceito de lava-louça 

multifuncional de BLANCO convertido 

numa completa zona de lavagem.

A bacia BLANCO ETAGON pode ser 

usada em três níveis. Este modelo 

permite apoiar os seus acessórios na 

base da bacia, no tampo e na prateleira 

estreita ao longo de todo o seu perfil.

Além de funcionalidade, ETAGON 

é esteticamente bela graças aos 

seus raios elegantes e ao inovador 

sistema de escoamento InFino®.

Também resulta especialmente atrativa 

a interação da bacia com as calhas 

fabricadas em aço inoxidável de alta 

qualidade, incluídas com a bacia. As 

calhas encaixam na prateleira intermédia, 

criando o terceiro nível de trabalho.

Disponível nas 3

versões de instalação.

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Tábua de corte de madeira e bacia multifuncional 

ante, integrado e 

Misturadora sugerida

-
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

Incluído

Pack 2 calhas ETAGON

BLANCO ETAGON 500-IF/A

BLANCO ETAGON 500-IF
Aço inoxidável brilho

Trabalhar em 3 níveis
•	Bacia gradual com a mesma funcionalidade que 

uma zona de lavagem completa
•	A prateleira estreita ao longo do perfil da bacia 

proporciona um nível extra de trabalho
•	Ralo C-overflow® de alta qualidade
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Disponível em 3 versões de instalação: -U, -F e 
–IF (com e sem rebordo para misturadora)

Incluído Acessórios Sistema de residuos

Pack 2 calhas ETAGON Tábua de corte de freixo Tábua de corte de vidro prateada Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

BLANCO SELECT 60/3

230 700 227 697 231 396 518 724

BLANCO ETAGON 500-IF Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO PANERA-S

Aço inox. brilho aço inox. escovado
* com válv. automática 521 749
** sem válv. automática 521 840

521 547

Modelo para instalação superior ou à face

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Incluído

* Pack de 2 calhas ETAGON, conjunto 
de válvulas InFino® com filtro de 3 ½” e 
comando de válvula automática.

** Pack de 2 calhas ETAGON e conjunto de 
válvulas InFino® com filtro de 3 ½”.
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

BLANCO ETAGON 500-IF/A
Aço inoxidável brilho

Trabalhar em 3 níveis
•	Bacia gradual com a mesma funcionalidade que 

uma zona de lavagem completa
•	A prateleira estreita ao longo do perfil da bacia 

proporciona um nível extra de trabalho
•	Ralo C-overflow® de alta qualidade
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Disponível em 3 versões de instalação: -U, -F e 
–IF (com e sem rebordo para misturadora)

Incluído Acessórios Sistema de residuos

Pack 2 calhas ETAGON Tábua de corte de freixo Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

Escorredor de plástico preto BLANCO SELECT XL 60/3

230 700 231 396 230 734 520 780

BLANCO ETAGON 500-IF/A Cor Referência PVP (sem IVA) Misturadora sugerida
BLANCO PANERA-S

Aço inox. brilho 521 748 aço inox. escovado
com válvula automática 521 547

Modelo para instalação superior ou à face

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Não é possível realizar orifícios adicionais 
no rebordo -IF/A

Incluído

Pack de 2 calhas ETAGON, conjunto de 
válvulas InFino® com filtro de 3 ½“ e 
comando de válvula automática.

Bacia gradual com a mesma funcionalidade que 

 de alta qualidade, elegante, integrado e 

Disponível em 3 versões de instalação: -U, -F e 

Pack de 2 calhas ETAGON e conjunto de 
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Acessórios

Escorredor de canto de 
plástico antracite

235 866

BLANCO DALAGO 45-F
SILGRANIT

BLANCO SUBLINE 320-F
SILGRANIT® PuraDur®

A linha de bacias em SILGRANIT® para 
instalação à face
•	Bacias de design elegante e intemporal
•	Fácil encaixe e montagem
•	Ralo C-overflow® de alta qualidade
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Acessórios opcionais: duas tábuas de corte de 
vidro, uma tábua de corte de madeira, bacia 
multifuncional perfurada em aço inoxidável

Acessórios

Calhas Top Tábua de corte de freixo Tábua de corte de vidro prateada Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

235 906 230 700 227 697 227 689

BLANCO SUBLINE 320-F
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO ALTA-S Compact

antracite 523 416 antracite/cromado
sem válvula automática 515 333

cinzento-pedra 523 417 cinzento-pedra/cromado
sem válvula automática 518 809

alumetalic 523 418 alumetalic/cromado
sem válvula automática 515 326

branco 523 419 branco/cromado
sem válvula automática 515 327

jasmim 523 420 jasmim/cromado
sem válvula automática 515 328

café 523 421 café/cromado
sem válvula automática 515 334

40 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Nota: Para tampos de 15 mm de 
espessura, no momento de realizar o 
corte de encaixe, deve prever-se um 
espaço livre para montar o sistema de 
escoamento.

Sugerimos rever medidas de encaixe com 
o modelo correspondente.

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro de 
3 ½“ e sem válvula automática (requer 
orifício Ø 14 mm)

NOVO
NOVO

€ 440

€ 440

€ 440

€ 440

€ 440

€ 440 
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO DALAGO 45-F
SILGRANIT® PuraDur®

Linhas retas e capacidade máxima 
•	Bacia grande num espaço reduzido para um 

conforto maior
•	Grande rebordo para a misturadora e outros 

elementos funcionais do lava-louça
•	Design moderno de linhas retas

Acessórios Sistema de residuos

Escorredor de canto de 
plástico antracite

Cesto de louça em aço inox. Escorredor de plástico preto CapFlow™ Tampo para 
escoamento

BLANCO SELECT 45/2

235 866 514 238 230 734 517 666 518 721

BLANCO DALAGO 45-F
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO ALTA Compact

antracite 517 166 antracite/cromado
com válvula automática 515 323

cinzento-pedra 518 847 cinzento-pedra/cromado
com válvula automática 518 810

alumetalic 517 167 alumetalic/cromado
com válvula automática 515 316

branco 517 169 branco/cromado
com válvula automática 515 317

jasmim 517 658 jasmim/cromado
com válvula automática 515 318

café 517 171 café/cromado
com válvula automática 515 324

45 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Sugerimos rever medidas de encaixe com 
o modelo correspondente.

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“ e 
válvula automática.

= orifício pré-marcado
Sugerimos rever medidas de encaixe com 

 com filtro de 
NOVO
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Acessórios

Calhas Top

235 906

BLANCO SUBLINE 400-F
SILGRANIT

NOVO

BLANCO ZENAR 45 S-F
SILGRANIT® PuraDur®

Estética intemporal com funções modernas
•	Bacia especialmente grande, superfície 

escorredora espaçosa
•	Zona espaçosa para instalar misturadora
•	Nível funcional com transição fluida da superfície 

escorredora
•	Opcional: tábua de corte de grande qualidade 

adaptável em qualquer área ao longo do lava-
louça e bacia adicional de livre encaixe sobre a 
bacia

•	Ralo C-overflow® de alta qualidade
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

Acessórios Sistema de residuos

Tábua de corte de freixo Tábua de corte de vidro 
preta

Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

BLANCO SELECT 45/2

229 421 224 629 223 077 518 721

BLANCO ZENAR 45 S-F
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
esquerda

Escorredor 
direita

PVP (sem IVA) Misturadora sugerida
BLANCO FELISA-S

antracite 523 811 523 832 antracite
com válvula automática 520 338

cinzento-pedra 523 813 523 833 cinzento-pedra
com válvula automática 520 346

alumetalic 523 815 523 834 alumetalic
com válvula automática 520 339

branco 523 816 523 836 branco
com válvula automática 520 340

jasmim 523 817 523 837 jasmim
com válvula automática 520 341

café 523 818 523 839 café
com válvula automática 520 345

45 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Sugerimos rever medidas de encaixe com 
o modelo correspondente.

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro de 
3 ½‘‘ e comando de válvula automática.

= orifício pré-marcado

€ 516

€ 516

€ 516

€ 516

€ 516

€ 516 
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO SUBLINE 400-F
SILGRANIT® PuraDur®

A linha de bacias em SILGRANIT® para 
instalação à face
•	Bacias de design elegante e intemporal
•	Fácil encaixe e montagem
•	Ralo C-overflow® de alta qualidade
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Acessórios opcionais: duas tábuas de corte de 
vidro, uma tábua de corte de madeira, bacia 
multifuncional perfurada em aço inoxidável

Acessórios

Calhas Top Tábua de corte de freixo Tábua de corte de vidro prateada Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

235 906 230 700 227 697 227 689

BLANCO SUBLINE 400-F
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Referência PVP (sem IVA) Misturadora sugerida
BLANCO ALTA-S Compact

antracite 523 475 antracite/cromado
sem válvula automática 515 333

cinzento-pedra 523 495 cinzento-pedra/cromado
sem válvula automática 518 809

alumetalic 523 496 alumetalic/cromado
sem válvula automática 515 326

branco 523 497 branco/cromado
sem válvula automática 515 327

jasmim 523 498 jasmim/cromado
sem válvula automática 515 328

café 523 499 café/cromado
sem válvula automática 515 334

50 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Nota: Para tampos de 15 mm de 
espessura, no momento de realizar o 
corte de encaixe, deve prever-se um 
espaço livre para montar o sistema de 
escoamento.

Sugerimos rever medidas de encaixe com 
o modelo correspondente.

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® com filtro 
de 3 ½‘‘ sem válvula automática (requer 
orifício Ø 14 mm)

NOVO

Nível funcional com transição fluida da superfície 

 de alta qualidade, elegante, integrado e 

Sugerimos rever medidas de encaixe com 

 com filtro de 

€ 456

€ 456

€ 456

€ 456

€ 456

€ 456 
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Acessórios

Tábua de corte de freixo

229 421

BLANCO ZENAR 5 S-F
SILGRANIT

BLANCO DALAGO 5-F
SILGRANIT® PuraDur®

Linhas retas e capacidade máxima
•	Bacia grande num espaço reduzido para um 

conforto maior
•	Grande rebordo para a misturadora e outros 

elementos funcionais do lava-louça
•	Design moderno de linhas retas

Acessórios Sistema de residuos

Escorredor de canto de 
plástico antracite

Escorredor de louça em 
aço inox.

Escorredor de plástico preto CapFlow™ Tampo para 
escoamento

BLANCO SELECT 50/2

235 866 507 829 230 734 517 666 518 722

BLANCO DALAGO 5-F
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO TIVO-S

antracite 518 530 antracite/cromado
com válvula automática 517 610

cinzento-pedra 518 849 cinzento-pedra/cromado
com válvula automática 518 798

alumetalic 518 531 alumetalic/cromado
com válvula automática 517 611

branco 518 532 branco/cromado
com válvula automática 517 613

jasmim 518 533 jasmim/cromado
com válvula automática 517 614

café 518 536 café/cromado
com válvula automática 517 618

50 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Sugerimos rever medidas de encaixe com 
o modelo correspondente.

Incluído

Conjunto de válvulas salva-espaço, com 
filtro de 3 ½‘‘ e válvula automática.

= orifício pré-marcado

NOVO
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO ZENAR 5 S-F
SILGRANIT® PuraDur®

Estética intemporal com funções modernas
•	Bacia especialmente grande, superfície 

escorredora espaçosa
•	Zona espaçosa para instalar misturadora
•	Escorredor muito prático
•	Opcional: tábua de corte de grande qualidade 

adaptável em qualquer área ao longo do lava-
louça e bacia adicional de livre encaixe sobre a 
bacia

•	Ralo C-overflow® de alta qualidade
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Borda plana e circular

Acessórios Sistema de residuos

Tábua de corte de freixo Tábua de corte de vidro 
preta

Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

BLANCO SELECT 50/2

229 421 224 629 223 077 518 722

BLANCO ZENAR 5 S-F
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
esquerda

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO FELISA-S

antracite 523 873 antracite
com válvula automática 520 338

cinzento-pedra 523 874 cinzento-pedra
com válvula automática 520 346

alumetalic 523 875 alumetalic
com válvula automática 520 339

branco 523 876 branco
com válvula automática 520 340

jasmim 523 877 jasmim
com válvula automática 520 341

café 523 878 café
com válvula automática 520 345

50 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Sugerimos rever medidas de encaixe com 
o modelo correspondente.

Incluído

Conjunto de válvulas InFino®

salva-espaço com filtro de 3 ½‘‘ e válvula 
automática.

= orifício pré-marcado

Sugerimos rever medidas de encaixe com 
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Acessórios

Calhas Top

235 906

BLANCO SUBLINE 500-F
SILGRANIT

NOVO

BLANCO SUBLINE 
340/160-F
SILGRANIT® PuraDur®

A linha de bacias em SILGRANIT® para 
instalação à face
•	Bacias de design elegante e intemporal
•	2 em 1: comodidade e funcionalidade em dois 

níveis
•	Fácil encaixe e montagem
•	Ralo C-overflow® de alta qualidade
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Acessórios opcionais: duas tábuas de corte de 
vidro, uma tábua de corte de madeira, bacia 
multifuncional perfurada em aço inoxidável

Acessórios

Calhas Top Tábua de corte de freixo Tábua de corte de vidro prateada Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

235 906 230 700 227 697 227 689

BLANCO SUBLINE 340/160-F
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO LINEE-S

antracite 523 568 antracite/cromado
sem válvula automática 518 438

cinzento-pedra 523 569 cinzento-pedra/cromado
sem válvula automática 518 804

alumetalic 523 570 alumetalic/cromado
sem válvula automática 518 439

branco 523 571 branco/cromado
sem válvula automática 518 441

jasmim 523 572 jasmim/cromado
sem válvula automática 518 442

café 523 573 café/cromado
sem válvula automática 518 445

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 190/130 mm

Nota: Para tampos de 15 mm de 
espessura, no momento de realizar o 
corte de encaixe, deve prever-se um 
espaço livre para montar o sistema de 
escoamento.

Sugerimos rever medidas de encaixe com 
o modelo correspondente.

Incluído

Conjunto de válvulas InFino®  com dois 
filtros de 3 ½‘‘ sem válvula automática
(requer orifício Ø 14 mm)

NOVO
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO SUBLINE 500-F
SILGRANIT® PuraDur®

A linha de bacias em SILGRANIT® para 
instalação à face
•	Bacias de design elegante e intemporal
•	Fácil encaixe e montagem
•	Ralo C-overflow® de alta qualidade
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta calidad, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Acessórios opcionais: duas tábuas de corte de 
vidro, uma tábua de corte de madeira, bacia 
multifuncional perfurada em aço inoxidável

Acessórios

Calhas Top Tábua de corte de vidro prateada Tábua de corte de freixo Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

235 906 227 697 230 700 227 689

BLANCO SUBLINE 500-F
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO LINEE-S

antracite 523 532 antracite/cromado
sem válvula automática 518 438

cinzento-pedra 523 533 cinzento-pedra/cromado
sem válvula automática 518 804

alumetalic 523 534 alumetalic/cromado
sem válvula automática 518 439

branco 523 535 branco/cromado
sem válvula automática 518 441

jasmim 523 536 jasmim/cromado
sem válvula automática 518 442

café 523 537 café/cromado
sem válvula automática 518 445

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Nota: Para tampos de 15 mm de 
espessura, no momento de realizar o 
corte de encaixe, deve prever-se um 
espaço livre para montar o sistema de 
escoamento.

Sugerimos rever medidas de encaixe com 
o modelo correspondente.

Incluído

Conjunto de válvulas InFino®  com
filtro de 3 ½‘‘ sem válvula automática
(requer orifício Ø 14 mm)

NOVO

Sugerimos rever medidas de encaixe com 
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Acessórios

Tábua de corte de freixo

229 411

BLANCO ZENAR XL 6 S-F
SILGRANIT

BLANCO DALAGO 6-F
SILGRANIT® PuraDur®

Linhas retas e capacidade máxima
•	Bacias especialmente grandes
•	Grande rebordo para a misturadora, dispensador 

de detergente e outros utensílios
•	Design moderno de linhas retas

Acessórios Sistema de residuos

Escorredor de canto de 
plástico antracite

Escorredor de louça em 
aço inox.

Escorredor de plástico preto CapFlow™ Tampo para 
escoamento

BLANCO SELECT 60/2

235 866 507 829 230 734 517 666 518 723

BLANCO DALAGO 6-F
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO ALTA-S Compact

antracite 514 773 antracite/cromado
com válvula automática 515 333

cinzento-pedra 518 851 cinzento-pedra/cromado
com válvula automática 518 809

alumetalic 514 770 alumetalic/cromado
com válvula automática 515 326

branco 514 771 branco/cromado
com válvula automática 515 327

jasmim 517 657 jasmim/cromado
com válvula automática 515 328

café 515 095 café/cromado
com válvula automática 515 334

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Sugerimos rever medidas de encaixe com 
o modelo correspondente.

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½‘‘ e 
válvula automática.

= orifício pré-marcado

NOVO
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO ZENAR XL 6 S-F
SILGRANIT® PuraDur®

Estética atual com funções modernas
•	Bacia especialmente grande
•	Grande rebordo para misturadora
•	Com uma zona de escorrer muito prática
•	Acessórios opcionais como uma tábua de 

corte para deslizar ao longo da bacia e bacia 
multifuncional para colocar na bacia principal

•	Ralo C-overflow® de alta qualidade
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Borda plana e circular 

Acessórios Sistema de residuos

36
7

Tábua de corte de freixo Tábua de corte de vidro 
preta

Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

BLANCO SELECT 60/3

229 411 223 078 223 077 518 724

BLANCO ZENAR XL 6 S-F
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
esquerda

Escorredor 
direita

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO FELISA-S

antracite 523 902 523 924 antracite
com válvula automática 520 338

cinzento-pedra 523 903 523 926 cinzento-pedra
com válvula automática 520 346

alumetalic 523 904 523 928 alumetalic
com válvula automática 520 339

branco 523 905 523 929 branco
com válvula automática 520 340

jasmim 523 906 523 931 jasmim
com válvula automática 520 341

café 523 908 523 933 café
com válvula automática 520 345

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Sugerimos rever medidas de encaixe com 
o modelo correspondente.

Incluído

Conjunto de válvulas InFino®  com
filtro de 3 ½‘‘ e válvula automática para a 
bacia principal.

= orifício pré-marcado

Grande rebordo para a misturadora, dispensador 

Sugerimos rever medidas de encaixe com 
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Incluído

Tábua de corte de vidro 
branca

BLANCO AXIA III XL 6 S-F
SILGRANIT

BLANCO AXIA III 6 S-F
SILGRANIT® PuraDur®

Concepto AXial: máxima ergonomia
•	Processos de trabalho fluidos e ergonómicos ao 

longo de um eixo
•	Design que se destaca pelas suas linhas claras e 

borda plana
•	Raios e esquinas pequenas procurando a 

máxima utilização do espaço
•	A tábua de corte desliza ao longo de toda a 

superfície
•	Bacia multifuncional de livre instalação
•	Ralo C-overflow® de alta qualidade 
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

Incluído Sistema de residuos

Tábua de corte de vidro 
branca

Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

BLANCO AXIA III 6 S-F
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
esquerda

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO LINEE-S

antracite 523 489 antracite/cromado
com válvula automática e 
acessórios incluídos

518 438

cinzento-pedra 523 490 cinzento-pedra/cromado
com válvula automática e 
acessórios incluídos

518 804

alumetalic 523 491 alumetalic/cromado
com válvula automática e 
acessórios incluídos

518 439

branco 523 492 branco/cromado
com válvula automática e 
acessórios incluídos

518 441

jasmim 523 493 jasmim/cromado
com válvula automática e 
acessórios incluídos

518 442

café 523 494 café/cromado
com válvula automática e 
acessórios incluídos

518 445

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 190/130 mm

Sugerimos rever medidas de encaixe com 
o modelo correspondente.

23.5 15

15 35
50

0

990

47
0

34
5

345

180

Incluído

Tábua de corte de vidro branca,
bacia multifuncional perfurada em aço 
inox., conjunto de válvulas InFino® com 
dois filtros de 3 ½“ e comando de válvula 
automática para a bacia principal.
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO AXIA III XL 6 S-F
SILGRANIT® PuraDur®

Concepto AXial: máxima ergonomia
•	Processos de trabalho fluidos e ergonómicos ao 

longo de um eixo
•	Design que se destaca pelas suas linhas claras e 

borda plana
•	Raios e esquinas pequenas procurando a 

máxima utilização do espaço
•	A tábua de corte desliza ao longo de toda a 

superfície
•	Bacia multifuncional de livre instalação
•	Ralo C-overflow® de alta qualidade 
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

Incluído Sistema de residuos

Tábua de corte de vidro 
branca

BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

BLANCO AXIA III XL 6 S-F
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor 
reversível

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO AVONA-S

antracite 523 526 antracite
com válvula automática e 
acessório incluído

521 278

cinzento-pedra 523 527 cinzento-pedra
com válvula automática e 
acessório incluído

521 285

alumetalic 523 528 alumetalic
com válvula automática e 
acessório incluído

521 279

branco 523 529 branco
com válvula automática e 
acessório incluído

521 280

jasmim 523 530 jasmim
com válvula automática e 
acessório incluído

521 281

café 523 531 café
com válvula automática e 
acessório incluído

521 284

60 cm
armário

Profundidade da bacia: 190/40 mm

Sugerimos rever medidas de encaixe com 
o modelo correspondente.

23.5
15

15

50
0

990

47
0

30
0

440

84

Incluído

Tábua de corte de vidro branca, conjunto 
de válvulas InFino® com filtro de 3 ½“ e 
comando de válvula automática.

Processos de trabalho fluidos e ergonómicos ao 

Design que se destaca pelas suas linhas claras e 

 de alta qualidade, elegante, integrado e 

Sugerimos rever medidas de encaixe com 

 e comando de válvula 
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO DALAGO 8-F
SILGRANIT® PuraDur®

Linhas claras e capacidade máxima
•	Bacia extraordinariamente grande oferece um 

grande espaço para lavar louça e preparar 
alimentos

•	Grande rebordo para a misturadora e outros 
elementos funcionais do lava-louça

•	Design moderno de linhas claras

Acessórios

Escorredor de canto de 
plástico antracite

Escorredor de louça em 
aço inox.

Escorredor de plástico preto CapFlow™ Tampo para 
escoamento

235 866 507 829 230 734 517 666

BLANCO DALAGO 8-F
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO ALTA-S Compact

antracite 516 639 antracite/cromado
com válvula automática 515 333

cinzento-pedra 518 853 cinzento-pedra/cromado
com válvula automática 518 809

alumetalic 516 640 alumetalic/cromado
com válvula automática 515 326

branco 516 644 branco/cromado
com válvula automática 515 327

jasmim 517 656 jasmim/cromado
com válvula automática 515 328

café 516 645 café/cromado
com válvula automática 515 334

80 cm
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Sugerimos rever medidas de encaixe com 
o modelo correspondente.

Incluído

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½“ e 
comando de válvula automática.

= orifício pré-marcado

NOVO
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Módulos
Destaques especiais na cozinha.

Módulos de cerâmica como BLANCO PANOR 60 
são a escolha perfeita para uma cozinha rústica 
moderna.

A bacia BLANCO CRONOS está disponível nas
versões para instalação IF e U.

Lava-louças inovadores e galardoados como o 
modelo BLANCO MODEX-M 60, com as suas 
linhas retas e design cúbico, são uma afirmação 
clara na cozinha. 
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BLANCO Módulos 

Módulos de cerâmica

Cerâmica
600 x 630 mm Pág. 209

BLANCO PANOR 60

Módulos de SILGRANIT®  PuraDur®

Módulos SteelArt

BLANCO MODEX-M 60

BLANCO CRONOS XL 8-IF BLANCO CRONOS XL 8-U

SILGRANIT® PuraDur®

1200 x 605 mm Pág. 211

Aço inoxidável
795 x 468 mm Pág. 213

Aço inoxidável
795 x 468 mm Pág. 213

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

€  91 

Acessórios

BLANCO TORRE, dispensador 
cromado. Capacidade 250 ml

512 593

BLANCO PANOR 60
Cerâmica
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Módulos de cerâmica

PuraDur®

Módulos SteelArt

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

€ 383 

€ 590 

€ 301 €  19 €  91 

BLANCO PANOR 60
Cerâmica

Elegância clássica
•	Solução atrativa para ambientes tradicionales
•	Grande capacidade da bacia
•	Elegante branco cristal
•	Acessórios opcionais de madeira maciça
•	Para armário de 60 cm

Acessórios Sistema de resíduos

BLANCO TORRE, dispensador 
cromado. Capacidade 250 ml

CapFlow™ Tampo para 
escoamento

BLANCO SELECT 60/3

512 593 517 666 518 724

BLANCO PANOR 60
Cerâmica

Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO TRADON

branco cristal brilhante 514 486 cromado
sem válvula automática 515 990

60 cm 
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Nota:
Dois orifícios pré-marcados por baixo.
Só deve ser instalado numa superfície 
reta e plana.

32
6

400

Incluído

Filltro de 3 ½‘‘.

= orifício pré-marcado
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

BLANCO MODEX-M 60
O módulo moderno e exclusivo.

O módulo BLANCO MODEX M-60 de

SILGRANIT® impressiona por sua forma

original, cúbica e com formas suaves e

fluidas.

Um conjunto criativo com diferentes altu-

ras, que permite liberdade de criação

graças aos dois tipos de instalação.

Tábua de corte de madeira de faia, que
desliza sobre toda a superfície do lava-louça.
Incorpora pontos anti-deslize para garantir a
estabilidade dentro e fora do lava-louça.

Possibilidade de instalação entre
dois tampos, poupando trabalho 
na montagem.

Posição exaltada do lava-louça
com a instalação sobre tampo.

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Incluído

Tábua de corte de freixo

BLANCO MODEX-M 60
SILGRANIT
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO MODEX-M 60
SILGRANIT® PuraDur®

O módulo moderno e exclusivo
•	Design cúbico e de linhas retas
•	Elegante área para instalar a misturadora
•	Ralo C-overflow® de alta qualidade
•	Incorpora o novo sistema de escoamento 

InFino® de alta qualidade, elegante, integrado e 
extremamente higiénico

•	Exclusiva tábua de corte de materiais inovadores
•	Combinável com todo o tipo de tampo

Incluído Acessórios Sistema de resíduos

Tábua de corte de freixo Bacia multifuncional 
perfurada em aço inox.

Escorredor de aço inox. BLANCO SELECT 60/3 Orga

227 689 223 297 518 726

BLANCO MODEX-M 60
SILGRANIT® PuraDur®

Cor Escorredor
esquerda

PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCO LINEE-S

antracite 523 646 antracite/cromado
com válvula automática, 
com acessório

518 438

cinzento-pedra 523 647 cinzento-pedra/cromado
com válvula automática, 
com acessório

518 804

alumetalic 523 648 alumetalic/cromado
com válvula automática, 
com acessório

518 439

cinzento-pérola 523 649 cinzento-pérola/cromado
com válvula automática, 
com acessório

520 745

branco 523 650 branco/cromado
com válvula automática, 
com acessório

518 441

jasmim 523 651 jasmim/cromado
com válvula automática, 
com acessório

518 442

champanhe 523 652 champanhe/cromado
com válvula automática, 
com acessório

518 443

tartufo 523 653 tartufo/cromado
com válvula automática, 
com acessório

518 446

noz-moscada 523 654 noz-moscada/cromado
com válvula automática, 
com acessório

521 705

café 523 655 café/cromado
com válvula automática, 
com acessório

518 445

60 cm
armário

Incluído

Tábua de corte de madeira de
nogueira, conjunto de válvulas InFino®

automático com filtro de
3 ½“, tubos salva-espaço e material de 
fixação.

= orifício pré-marcado

Profundidade da bacia: 200 mm

Para instalar por cima do 
tampo, consultar página
web

25
7

Para instalar entre 
dois tampos

aspeto „X“ aspeto „Y“ aspeto „Z“

€ 1.092 

€ 1.092 

€ 1.092 

€ 1.092 

€ 1.092 

€ 1.092 

€ 1.092 

€ 1.092 

€ 1.092 

€ 1.092 
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BLANCO CRONOS XL 8
Atrativo. Elegante. Sofisticado.

BLANCO CRONOS é uma interpretação 

moderna do módulo tradicional.

Do seu design minimalista destaca-se o 

painel frontal de aço inoxidável escova-

do, que combina perfeitamente com o 

acabmento mate dos electrodomésticos 

do resto da cozinha.

Graças ao seu design, BLANCO 

CRONOS combina perfeitamente tanto 

com o estilo de vida urbano como com 

as cozinhas mais tradicionais.

A sua bacia grande proporciona espaço para 
trabalhar com elementos de grande volume.

A altura do frontal de BLANCO CRONOS pode 
ser ajustada segundo as diferentes necessidades 
de cada projeto.

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Altura do frontal: 200 mm. *

* A altura do frontal pode ser ajustada segundo projeto: mínimo 201 mm, máximo 291 mm.
Quando realize o pedido deverá tratar-se como um pedido especial, indicando “frontal com medida especial de XX mm.”

Acessórios

Calhas Top

235 906

BLANCO CRONOS XL 8-IF

BLANCO CRONOS XL 8-U
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ser ajustada segundo as diferentes necessidades 

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO CRONOS XL 8-IF
BLANCO CRONOS XL 8-U
Aço inoxidável

Atrativo. Sofisticado. Elegante.
•	Exclusivo lava-louça de design minimalista em 

aço inoxidável
•	Estilo atrativo com frontal muito característico em 

aço inox. escovado
•	A altura frontal pode ser adaptada a diferentes 

possibilidades*
•	Módulo com uma única bacia grande integrada 

CLARON XL
•	Sistema de escoamento InFino®: integrado e de 

fácil manutenção
•	Para instalação superior, sob tampo e perfil liso

Altura do frontal: 200 mm. *

* A altura do frontal pode ser ajustada segundo projeto: mínimo 201 mm, máximo 291 mm.
Quando realize o pedido deverá tratar-se como um pedido especial, indicando “frontal com medida especial de XX mm.”

Acessórios

Calhas Top Tabla de madera nogal con asa lateral 
en acero inox., apilable en escurridor

235 906 223 074

BLANCO CRONOS XL 8-IF Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCOCULINA-S Duo

Aço inoxidável 523 381 Aço inox. mate
sem válvula automática 519 784

Não está incluído o kit comando válvula automática (cabo + comando)*

80 cm 
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® manual com 
tubos compactos, filtro de 3 ½‘‘ e material 
de fixação.

BLANCO CRONOS XL 8-U Cor Referência PVP
(sem IVA)

Misturadora sugerida
BLANCOCULINA-S Duo

Aço inoxidável 523 380 Aço inox. mate
sem válvula automática 519 784

Não está incluído o kit comando válvula automática (cabo + comando)*

80 cm 
armário

Profundidade da bacia: 190 mm

Incluído

Conjunto de válvulas InFino® manual com 
tubos compactos, filtro de 3 ½‘‘ e material 
de fixação.

NOVO
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Misturadoras de cozinha BLANCO 
Estética e funcionalidade em todas as suas faces.

Qualidade certificada

As misturadoras BLANCO foram inspe-

cionadas e certificadas. Oferecem um 

dos mais elevados padrões presentes no 

mercado atualmente.

Uma combinação perfeita

A cor do lava-louça e da misturadora for-

mam uma harmonia perfeita. A execução

da misturadora adapta perfeitamente ao

aspecto de todas as superfícies dos lava-

louças BLANCO.

Design distinto

A sensibilidade para a forma ideal faz 

com que as misturadoras BLANCO sejam 

consideradas um clássico do design con-

temporâneo. O design premiado várias 

vezes atrai todas as atenções na cozinha.

Componentes de grande qualidade

Todos os componentes das misturadoras

BLANCO são fabricados tendo em conta

os últimos desenvolvimentos de materiais

e as tecnologias mais modernas, assim

como materiais de grande qualidade.

Uso confortável

A mecânica simples e precisa oferece

uma comodidade adicional no uso coti-

diano, para uma utilização simples e uma

longa vida útil.

Componentes comprovados

As misturadoras BLANCO passam por

controlos rigorosos e oferecem a máxima

segurança, relativamente à saúde. Os 

componentes condutores de água são 

inspecionados e certificados.

Obturação cerâmica e cartucho

As obturações cerâmicas de grande 

qualidade no cartucho de BLANCO têm 

uma longa vida útil e convencem graças à 

grande suavidade na hora de abrir e

fechar as válvulas.

Dispositivo para impedir o retorno do

jato de água

Graças ao dispositivo integrado para 

evitar o retorno do jato de água, a água 

utilizada não retorna à bica.

Filtros anti-sujidade

O filtro anti-sujidade da BLANCO protege

a misturadora da sujidade e de possíveis

danos. Garante um funcionamento sem

avarias e uma longa vida útil da mistura-

dora.

A confiança na qualidade BLANCO
Misturadoras com certificado para proteger a saúde.

As misturadoras da BLANCO estão 
comprovadas e certificadas. Assim, 
proporcionam a máxima segurança em 
termos de saúde e higiene.

Para mais informações consulte
www.blanco.de
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A cor do lava-louça e da misturadora for-

mam uma harmonia perfeita. A execução

da misturadora adapta perfeitamente ao

aspecto de todas as superfícies dos lava-

-

diano, para uma utilização simples e uma

Dispositivo para impedir o retorno do

evitar o retorno do jato de água, a água 

A confiança na qualidade BLANCO
Misturadoras com certificado para proteger a saúde.

Medidas de higiene para proteger a saúde 

dos consumidores. A BLANCO prova 

voluntariamente a higiene da misturadora 

de acordo com o establecido por CERT 

DVGW GmbH de água potável (organismo 

de certificação alemão de ciência e técnica

de Gás e Água).

Com este certificado, a BLANCO possui 

uma das mais altas qualificações existen-

tes atualmente no mercado alemão.

As misturadoras não testadas podem 

exceder significativamente os valores 

máximos permitidos por lei de substâncias 

nocivas à saúde. A BLANCO só utiliza 

materiais aprovados para os componentes 

que estão em contato com a água.

As misturadoras da BLANCO estão 
comprovadas e certificadas. Assim, 
proporcionam a máxima segurança em 
termos de saúde e higiene.

Para mais informações consulte
www.blanco.de
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Misturadoras BLANCO

PROFESSIONAL

INDIVIDUAL

PROFESSIONAL
Adaptado aos requisitos profissionais
Modelos para aqueles que procuram uma misturadora que ofereça a mais alta funcionalidade e 
flexibilidade.

INDIVIDUAL Formas individuais e designs galardoados, frequentemente combinados com um 
comando inovador. Conceitos que satisfazem desejos individuais.

MODERN Soluções modernas para qalquer gosto
A gama contemporânea surpreende com a sua infinita variedade.

CLASSIC
Modelos clássicos, populares e provados, sejam retos ou com 
estilo redondo. Designs populares que combinarão perfeitamente com qualquer cozinha.

Funções especiais e soluções de instalação: Este segmento oferece 
uma enorme seleção de soluções para janela e diversos designs para usos especiais.

SPECIAL

BLANCOCULINA

Pág. 271-272, 
279

S

BLANCO MASTER

Pág. 277

S S

BLANCO CATRIS

Pág. 255

S

BLANCO LINEE

Pág. 273, 278

S
R

BLANCO LIVIA

Pág. 270

S

BLANCO PANERA

Pág. 275

S

BLANCO AVONA

Pág. 259-260

S
R

BLANCO ELOS One

Pág. 274

R

BLANCO FELISA

Pág. 249-250

S
R

BLANCO LEVOS

Pág. 281

S

BLANCO QUADRIS

Pág. 280

S

Misturadoras BLANCO

INDIVIDUAL

MODERN

BLANCO SAGA

BLANCO CANDOR

BLANCO LANORA

BLANCO MILA

BLANCO ALTA Compact

BLANCO TIVO

BLANCO SOLENTA-S 

Pág. 286

NOVO

NOVO

NOVO

Variedade
de modelos

Solução para janelaVárias opçõesV

Com válvula automáticaC

Com chuveiro
extraível

S

Bica sólidaR

F Variedade
de modelos
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Modelos para aqueles que procuram uma misturadora que ofereça a mais alta funcionalidade e 

Modelos clássicos, populares e provados, sejam retos ou com 
Designs populares que combinarão perfeitamente com qualquer cozinha.

 Este segmento oferece 

Misturadoras BLANCO

INDIVIDUAL

MODERN

BLANCO SAGA

Pág. 276

R

BLANCO SEDA

Pág. 232

R

BLANCO YOVIS

Pág. 253-254

S
R

BLANCO VONDA

Pág. 251

R

V

BLANCO CARENA

Pág. 237-239

S
R

BLANCO FILO

Pág. 228-229

S
R

BLANCO CANDOR

BLANCO LANORA

Pág. 264

Pág. 263

S

S

R

R

BLANCO LOMIS

Pág. 256

S
R

BLANCO MIDA

Pág. 222-223

S
R

BLANCO RODALIS

Pág. 269

R

BLANCO FINESS

Pág. 227

R

BLANCO JURENA

Pág. 240

S
R

BLANCO MILA

Pág. 226

S
R

BLANCO ALTA Compact

Pág. 265-267

VS
R

F

BLANCO ANTAS

Pág. 252

S

BLANCO AMBIS

Pág. 261-262

S
R

BLANCO LINUS

Pág. 241-246

VS
R

F

BLANCO NEA

Pág. 233-234

S
R

BLANCO MILI

Pág. 225

R

BLANCO ZENOS

Pág. 235-236

S
R

BLANCO TIVO

Pág. 247-248

S
R

F

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

Variedade
de modelos

Solução para janelaVárias opçõesV

Com válvula automáticaC

Com chuveiro
extraível

S

Bica sólidaR

F
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Variedade
de modelos

Solução para janelaVárias opçõesV

Com válvula automáticaC

Com chuveiro
extraível

S

Bica sólidaR

F

Misturadoras BLANCO

CLASSIC

BLANCOWEGA

Pág. 230-231

S
R

BLANCO TRADON

Pág. 268

R

BLANCO BRAVON

Pág. 224

S
R

BLANCO DARAS

Pág. 221

BLANCO NOTIS

Pág. 257-258

SS
R R

SPECIAL – Modelos com funções especiais

BLANCO TRIMA

Pág. 288

R

BLANCO FONTAS II

BLANCO SOLENTA-S Senso

Pág. 289

Pág. 284-285

R

S

BLANCO ALTA Compact

Pág. 294

BLANCO TIVO

Pág. 293

S
R

F

BLANCO CORESSA

Pág. 292

R
F

BLANCO ELOSCOPE

Pág.  298

R
F

BLANCO PERISCOPE

Pág. 297

S
F

BLANCO LINUS

Pág. 295

BLANCO LARESSA

Pág. 291

R
F

NOVO

NOVO

Filtro Sensor

F

S
R

S
F

Misturadoras BLANCO 
Inovação em todos os sentidos.

NOVO

Com a amplitude equilibrada e a variedade 

de opções, a coleção de misturadoras 

BLANCO cumpre os desejos de qualquer 

cliente. A grande variedade de designs com 

novas linhas garante uma escolha acerta

da. Tanto a escolha de materiais como a 

inovação tecnológica estão de acordo com 

a sofisticada cultura da cozinha atual. A 

vasta gama de modelos da BLANCO, tanto 

em aço inoxidável e nos seus diferentes 

acabamentos, como em Silgranit e a sua 

gama de 10 cores e como em cerâmica ou 

outros acabamentos inovadores centram o 

protagonismo na cozinha. 

Além disso, algumas funções como o raio 

de ação ou o chuveiro extraível propor

cionam comodidade e ergonomia no 

lava-louça. A grande novidade de este 

ano, BLANCO SOLENTA-S Senso mostra 

o avanço tecnológico da marca ao serviço 

da funcionalidade.
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BLANCO SOLENTA-S Senso

Pág. 284-285

Misturadoras BLANCO 
Inovação em todos os sentidos.

Com a amplitude equilibrada e a variedade 

de opções, a coleção de misturadoras 

BLANCO cumpre os desejos de qualquer 

cliente. A grande variedade de designs com 

novas linhas garante uma escolha acerta-

da. Tanto a escolha de materiais como a 

inovação tecnológica estão de acordo com 

a sofisticada cultura da cozinha atual. A 

vasta gama de modelos da BLANCO, tanto 

em aço inoxidável e nos seus diferentes 

acabamentos, como em Silgranit e a sua 

gama de 10 cores e como em cerâmica ou 

outros acabamentos inovadores centram o 

protagonismo na cozinha. 

Além disso, algumas funções como o raio 

de ação ou o chuveiro extraível propor-

cionam comodidade e ergonomia no 

lava-louça. A grande novidade de este 

ano, BLANCO SOLENTA-S Senso mostra 

o avanço tecnológico da marca ao serviço 

da funcionalidade.
BLANCO NOTIS-S, branco/cromado

BLANCO LANORA-S, aço inox. escovadoBLANCO CANDOR-S, aço inox. escovado

BLANCO AMBIS-S, aço inox. escovado

BLANCO SOLENTA-S Senso 
Manípulo esquerda, aço finish UltraResist
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O programa desenhado para cada necessidade
Atrativas superfícies para combinar com diferentes tipos de lava-louças.

O acabamento aço inoxidável UltraResist é o resultado de cozinhar a vácuo com partículas de aço inoxidável de alta 

qualidade (tecnologia de PVC), um recobrimento extremadamente resistente à oxidação e, portanto, duradouro. Além do 

mais, este tratamento conservará a elegância do aço inoxidável e evitará o desgaste. Com o acabamento aço inoxidável UltraResist 

poderá combinar na perfeição a misturadora com os lava-louças.

O escudo protetor para uma elegância permanente - acabamento aço inoxidável UltraResist

Lava-louças SILGRANIT®

Misturadoras

SILGRANIT®-Look

Lava-louças

SILGRANIT®

Misturadoras

Latão

Lava-louças

SILGRANIT®

Misturadoras

Manganésio

Lava-louças

SILGRANIT®

Lava-louças aço inoxidável
Misturadoras

Aço inox. mate

Lava-louças

Aço inox. mate

Misturadoras

Aço inox. escovado

Lava-louças

Aço inox. Durinox®

Misturadoras

Aço inox. brilho

Lava-louças

Aço inox. brilho

Lava-louças Cerâmica
Misturadoras

Cerâmica-Look

Lava-louças

Cerâmica

Misturadoras

Manganésio

Lava-louças

Cerâmica

Misturadoras

Latão

Lava-louças

Cerâmica

Lava-louças aço inoxidável - aço inoxidável mate / aço inoxidável semibrilho
Lava-louças Misturadoras

Cromado

Misturadoras

Aço finishAço inoxidável

Misturadoras

Acabamento aço inox.
UltraResist

Misturadoras

Aço inox. escovado

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO DARAS

BLANCO DARAS-S
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mais, este tratamento conservará a elegância do aço inoxidável e evitará o desgaste. Com o acabamento aço inoxidável UltraResist 

O escudo protetor para uma elegância permanente - acabamento aço inoxidável UltraResist

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

*

BLANCO DARAS
Superfície metálica

Forma popular
•	Misturadora clássica intemporal
•	Bica alta e comprida
•	Ideal para combinar com lava-louças pequenos
•	Com um raio de ação de 360º

- Bica giratória 360°
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de 

comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 
montagem fácil e segura

- Certificado por LGA (classe sonora I)

BLANCO DARAS Superfície metálica

Modelo não compatível com lava-
louças cerâmicos.

CLASSIC

cromado
517 720

BLANCO DARAS-S
Superfície metálica

Forma popular
•	Misturadora clássica intemporal
•	Chuveiro extraível, alto e comprido
•	Ideal para combinar com lava-louças pequenos
•	Com um raio de ação de 360º

- Bica giratória 90°
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de 

comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 
montagem fácil e segura

- Com válvula antirretorno segundo norma
EN 1717

- Certificado por LGA (classe sonora I)

BLANCO DARAS-S Superfície metálica

Modelo não compatível com lava-
louças cerâmicos.

CLASSIC

cromado
517 731
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

* * *

*

*

*

*

*

BLANCO MIDA
Superfície metálica e Look SILGRANIT®

Forma elegante
•	Cuerpo delgado e redondo
•	Bica alta e giratória a 360º para facilitar o uso de 

utensílios volumosos

- Bica giratória 360°
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Certificado por LGA (classe sonora I)

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO MIDA Superfície metálica Look SILGRANIT® Look SILGRANIT®

MODERN

cromado
517 742

antracite
519 415

cinzento-pedra
519 424

alumetalic
519 416

cinzento-pérola
520 748

branco
519 418

jasmim
519 419

champanhe
519 420

tartufo
519 422

noz-moscada
521 729

café
519 423

Maçaneta curta cromada (35 mm) 121 161 € 8

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO MIDA-S
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

* *

*

Bica alta e giratória a 360º para facilitar o uso de 

- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

BLANCO MIDA-S
Superfície metálica e Look SILGRANIT®

Forma elegante
•	Chuveiro extraível redondo e delgado
•	Corpo alto e arqueado para facilitar o uso de 

grandes recipientes
•	Grande zona de trabalho graças à bica giratória 

de 360º

- Bica giratória 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Mangueira revestida de nylon
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

Proteção de mangueira para chuveiro extraível

128 434 511 920

BLANCO MIDA-S Superfície metálica Look SILGRANIT® Look SILGRANIT®

MODERN

cromado
521 454

antracite
521 455

cinzento-pedra
521 462

alumetalic
521 456

cinzento-pérola
521 463

branco
521 457

jasmim
521 458

champanhe
521 459

tartufo
521 460

noz-moscada
521 730

café
521 461
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

*

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO BRAVON
Superfície metálica

Clássico e intemporal
•	Bica alta em forma de arco para trabalhar sem 

barreiras no lava-louça
•	Comando para controlar o jato de água de forma 

ergonómica
•	Maior raio de ação graças à bica giratória de 

360º
•	Recomendado para bacias pequenas e 

compactas

- Bica giratória 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de 

comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 
montagem fácil e segura

- Regulador de jato de água patenteado para redução 
de calcário

- Placa de estabilização para misturadoras instaladas 
em lava-louças de aço inox.

- Certificado por LGA (classe sonora I)

BLANCO BRAVON Superfície metálica

CLASSIC

cromado
518 818

BLANCO BRAVON-S
Superfície metálica

Clássico e intemporal
•	Bica alta em forma de arco para trabalhar sem 

barreiras no lava-louça
•	Comando para controlar o jato de água de forma 

ergonómica
•	Recomendado para bacias pequenas e 

compactas

- Bica giratória 100º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e 

com rosca de 3/8“ para uma montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de 

calcário
- Placa de estabilização para misturadoras instaladas em 

lava-louças de aço inox.
- Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717
- Certificado por LGA (classe sonora I)

BLANCO BRAVON-S Superfície metálica

CLASSIC

cromado
520 282 Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO MILI

Maçaneta curta cromada 
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Comando para controlar o jato de água de forma 

Comando para controlar o jato de água de forma 

BLANCO MILI
Superfície metálica

Máximo conforto
•	Bica delgada e ponta simulando a forma de “J“
•	Bica alta e linear para facilitar o uso de grandes 

utensílios 
•	Maior raio de trabalho graças à bica giratória de 

360º
•	Perfeita combinação de cores com lava-louças 

de SILGRANIT®

- Bica giratória 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartucho com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO MILI Superfície metálica Look SILGRANIT® Look SILGRANIT®

MODERN

cromado
519 413

antracite
523 103

cinzento-pedra
523 104

alumetalic
523 105

cinzento-pérola
523 106

branco
523 107

jasmim
523 108

champanhe
523 109

tartufo
523 110

noz-moscada
523 112

café
523 111

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

Maçaneta curta cromada (35 mm) 121 161 € 8
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

*

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO MILA
Superfície metálica

Linhas claras e clássicas
•	Corpo fino de linhas retas
•	Bica alta e giratória a 360º para facilitar o uso de 

utensílios volumosos 

- Bica giratória 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartucho com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de 

comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 
montagem fácil e segura

BLANCO MILA Superfície metálica

MODERN

cromado
519 414

BLANCO MILA-S
Superfície metálica

Linhas claras e clássicas
•	Corpo fino de linhas retas
•	Chuveiro extraível para facilitar o trabalho no lava-

louça
•	Bica alta e giratória a 360º para facilitar o uso de 

utensílios volumosos

- Bica giratória 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartucho com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de 

comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 
montagem fácil e segura

- Com válvula antirretorno segundo norma
EN 1717

BLANCO MILA-S Superfície metálica

MODERN

cromado
519 810 Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO FINESS

Maçaneta curta cromada 

Maçaneta curta aço inox. escovado 
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

€ 40

€ 43

*

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Bica alta e giratória a 360º para facilitar o uso de 

Bica alta e giratória a 360º para facilitar o uso de 

BLANCO FINESS
Superfície metálica

Fina e simétrica
•	Bica alta para trabalhar com utensílios volumosos
•	Especialmente para combinar com lava-louças 

pequenos
•	Com um raio de 360º

Modelo não compatível com
lava-louças cerâmicos.

- Bica giratória 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Certificado por LGA (classe sonora I)

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO FINESS Superfície metálica

MODERN

cromado
512 322

aço inox. escovado
517 179

Maçaneta curta cromada (30 mm) 120 977

Maçaneta curta aço inox. escovado (30 mm) 121 815
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

€ 40

€ 43

*

BLANCO FILO
Superfície metálica

Fina e elegante
•	Bica alta para trabalhar com utensílios volumosos
•	Especialmente para combinar com lava-louças 

pequenos
•	Com um raio de 360º

Modelo não compatível com
lava-louças cerâmicos.

- Bica giratória 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Certificado por LGA (classe sonora I)

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO FILO Superfície metálica

MODERN

cromado
512 324

aço inox. escovado
517 178

Maçaneta curta cromada (30 mm) 120 977

Maçaneta curta aço inox. escovado (30 mm) 121 815

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO FILO-S

Maçaneta curta cromada 

Maçaneta curta aço inox. escovado 
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

€ 40

€ 43

*

Bica alta para trabalhar com utensílios volumosos

- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

BLANCO FILO-S
Superfície metálica

Fina e elegante
•	Bica alta para trabalhar com utensílios volumosos
•	Chuveiro extraível
•	Especialmente para combinar com lava-louças 

pequenos

Modelo não compatível com
lava-louças cerâmicos.

- Bica giratória 160º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717
- Certificado por LGA (classe sonora I)

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

Proteção de mangueira para chuveiro extraível

128 434 511 920

BLANCO FILO-S Superfície metálica

MODERN

cromado
512 405

aço inox. escovado
517 180

Maçaneta curta cromada (30 mm) 120 977

Maçaneta curta aço inox. escovado (30 mm) 121 815
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCOWEGA
Superfície metálica e Look SILGRANIT®

Qualidade a preços mínimos
•	Bica alta e comprida
•	Perfeito para os lava-louças pequenos
•	Disponível em cromado e todas as cores de 

SILGRANIT® para combinar com o lava-louça

Modelo não compatível com
lava-louças cerâmicos.

- Bica giratória 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCOWEGA Superfície metálica Look SILGRANIT® Look SILGRANIT®

CLASSIC

cromado
137 228

antracite
511 113

cinzento-pedra
518 806

alumetalic
511 880

cinzento-pérola
520 762

branco
511 110

jasmim
511 116

champanhe
513 995

tartufo
517 641

noz-moscada
521 733

café
514 950

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCOWEGA-S
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*

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

BLANCOWEGA-S
Superfície metálica e Look SILGRANIT®

Qualidade a preços mínimos
•	Com chuveiro extraível
•	Com 2 tipos de jato
•	Perfeito para os lava-louças pequenos
•	Disponível em cromado e todas as cores de 

SILGRANIT® para combinar com o lava-louça

Modelo não compatível com
lava-louças cerâmicos.

- Bica giratória 140º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

Proteção de mangueira para chuveiro extraível

128 434 511 920

BLANCOWEGA-S Superfície metálica Look SILGRANIT® Look SILGRANIT®

CLASSIC

cromado
512 035

antracite
512 047

cinzento-pedra
518 805

alumetalic
512 038

cinzento-pérola
520 763

branco
512 039

jasmim
512 041

champanhe
513 996

tartufo
517 642

noz-moscada
521 734

café
514 949
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*

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO SEDA
Superfície metálica

Pequena mas impressionante
•	Um conceito de design excecional com ângulo 

reto
•	A bica move-se suavemente para cima e para baixo 

para facilitar o uso de artigos volumosos no lava-
louça

•	A sua forma básica e compacta torna-o ideal 
para as bacias mais pequenas

•	Disponível em cromado e numa atrativa mistura 
de cromado/preto mate

- Bica giratória 140º
- Altura do manípulo pode variar entre 180 e 230 mm
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Mangueira com revestimento metálico
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Placa de estabilização para misturadoras instaladas em lava-louças de aço inox.
- Certificado por LGA (classe sonora I)

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO SEDA Superfície metálica

INDIVIDUAL

cromado
519 062

cromado/preto mate
519 063

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO NEA
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

A bica move-se suavemente para cima e para baixo 

Disponível em cromado e numa atrativa mistura 

- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

BLANCO NEA
Superfície metálica e Look SILGRANIT®

Modelo compacto com bica curvada
•	Design compacto cheio de contrastes
•	Bica arqueada para facilitar o uso de grandes 

utensílios
•	Bica giratória de 360º aumenta o raio de ação
•	Disponível em cromado e nas dez cores da gama 

SILGRANIT® para poder combinar com qualquer 
lava-louça

- Bica giratória 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Certificado por LGA (classe sonora I)

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO NEA Superfície metálica Look SILGRANIT® Look SILGRANIT®

MODERN

cromado
519 402

antracite
519 403

cinzento-pedra
519 412

alumetalic
519 404

cinzento-pérola
520 749

branco
519 406

jasmim
519 407

champanhe
519 408

tartufo
519 410

noz-moscada
521 731

café
519 411

Dimensões versão look SILGRANIT®

Dimensões versão look SILGRANIT®
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO NEA-S
Superfície metálica e Look SILGRANIT®

Modelo compacto com bica curvada
•	Design compacto cheio de contrastes
•	Bica arqueada e chuveiro extraível para facilitar o 

uso de grandes utensílios
•	Bica giratória de 145º aumenta o raio de ação
•	Disponível em cromado e nas dez cores da gama 

SILGRANIT® para poder combinar com qualquer 
lava-louça

- Bica giratória 145º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717
- Certificado por LGA (classe sonora I)

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

Proteção de mangueira para chuveiro extraível

128 434 511 920

BLANCO NEA-S Superfície metálica Look SILGRANIT® Look SILGRANIT®

MODERN

cromado
520 296

antracite
520 298

cinzento-pedra
520 306

alumetalic
520 299

cinzento-pérola
520 307

branco
520 300

jasmim
520 301

champanhe
520 302

tartufo
520 304

noz-moscada
521 735

café
520 305

Dimensões versão look SILGRANIT®

Dimensões versão look SILGRANIT®

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO ZENOS
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Bica arqueada e chuveiro extraível para facilitar o 

Disponível em cromado e nas dez cores da gama 
 para poder combinar com qualquer 

- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

BLANCO ZENOS
Superfície metálica e Look SILGRANIT® bicolor

Design marcante e compacto
•	Desenhado para as cozinhas mais atuais
•	Para combinar especialmente com lava-louças 

pequenos e médios
•	Maior raio de ação graças à bica giratória de 

360º
•	Disponível em cromado e em acabamento bicolor 

de SILGRANIT® e cromado para combinar com a 
gama de cores dos lava-louças SILGRANIT®

- Bica giratória 360°
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO ZENOS Superfície metálica Look SILGRANIT® bicolor Look SILGRANIT® bicolor

MODERN

cromado
517 801

antracite/cromado
517 805

cinzento-pedra/cromado
518 783

alumetalic/cromado
517 806

cinzento-pérola/cromado
520 759

branco/cromado
517 808

jasmim/cromado
517 809

champanhe/cromado
517 810

tartufo/cromado
517 814

noz-moscada/cromado
521 722

café/cromado
517 813
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO ZENOS-S
Superfície metálica e Look SILGRANIT® bicolor

Design marcante e compacto
•	Desenhado para as cozinhas mais atuais
•	Para combinar especialmente com lava-louças 

pequenos e médios
•	Chuveiro extraível
•	Disponível em cromado e em acabamento bicolor 

de SILGRANIT® e cromado para combinar com a 
gama de cores dos lava-louças SILGRANIT®

- Bica giratória 140º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

Proteção de mangueira para chuveiro extraível

128 434 511 920

BLANCO ZENOS-S Superfície metálica Look SILGRANIT® bicolor Look SILGRANIT® bicolor

MODERN

cromado
517 815

antracite/cromado
517 819

cinzento-pedra/cromado
518 784

alumetalic/cromado
517 820

cinzento-pérola/cromado
520 760

branco/cromado
517 822

jasmim/cromado
517 823

champanhe/cromado
517 824

tartufo/cromado
517 828

noz-moscada/cromado
521 723

café/cromado
517 827

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO CARENA
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

 bicolor

Disponível em cromado e em acabamento bicolor 
 e cromado para combinar com a 

- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

BLANCO CARENA
Superfície metálica e Look SILGRANIT® bicolor

Estético e funcional
•	Design clássico com funções modernas
•	Corpo alto e arqueado para facilitar o uso de 

grandes utensílios
•	Manípulo ergonómico
•	Disponível em cromado e em acabamento bicolor 

de SILGRANIT® e cromado para combinar com a 
gama de cores dos lava-louças SILGRANIT®

- Bica giratória 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Classe sonora I (LGA) solicitada

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO CARENA Superfície metálica Look SILGRANIT® bicolor Look SILGRANIT® bicolor

MODERN

cromado
520 766

antracite/cromado
520 971

cinzento-pedra/cromado
520 972

alumetalic/cromado
520 973

cinzento-pérola/cromado
520 974

branco/cromado
520 975

jasmim/cromado
520 976

champanhe/cromado
520 977

tartufo/cromado
520 978

noz-moscada/cromado
521 712

café/cromado
520 979
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO CARENA-S
Superfície metálica e Look SILGRANIT® bicolor

Estético e funcional
•	Design clássico com funções modernas
•	Chuveiro extraível e manípulo ergonómico
•	Corpo alto e arqueado para facilitar o uso de 

grandes utensílios
•	Disponível em cromado e em acabamento bicolor 

de SILGRANIT® e cromado para combinar com a 
gama de cores dos lava-louças SILGRANIT®

- Bica giratória 190º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Chuveiro extraível revestido de nylon
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com 2 válvulas antirretorno segundo norma EN 1717
- Classe sonora I (LGA) solicitada

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

Proteção de mangueira para chuveiro extraível

128 434 511 920

BLANCO
CARENA-S

Superfície metálica Look SILGRANIT® bicolor Look SILGRANIT® bicolor

MODERN

cromado
520 767

antracite/cromado
520 980

cinzento-pedra/cromado
520 981

alumetalic/cromado
520 982

cinzento-pérola/cromado
520 983

branco/cromado
520 984

jasmim/cromado
520 985

champanhe/cromado
520 986

tartufo/cromado
520 987

noz-moscada/cromado
521 713

café/cromado
520 988

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO 
CARENA-S Vario
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

 bicolor

Disponível em cromado e em acabamento bicolor 
 e cromado para combinar com a 

- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

BLANCO CARENA-S Vario
Superfície metálica e Look SILGRANIT® bicolor

Estético e funcional
•	Design clássico com funções modernas
•	Chuveiro extraível com dois tipos de jato
•	Corpo alto e arqueado para facilitar o uso de 

grandes utensílios
•	Manípulo ergonómico
•	Disponível em cromado e em acabamento bicolor 

de SILGRANIT® e cromado para combinar com a 
gama de cores dos lava-louças SILGRANIT®

Inclui difusor de água com dois tipos de 
jato

- Bica giratória 190º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Chuveiro extraível revestido de nylon
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com 2 válvulas antirretorno segundo norma EN 1717
- Classe sonora I (LGA) solicitada

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

Proteção de mangueira para chuveiro extraível

128 434 511 920

BLANCO 
CARENA-S Vario

Superfície metálica Look SILGRANIT® bicolor Look SILGRANIT® bicolor

MODERN

cromado
521 356

antracite/cromado
521 358

cinzento-pedra/cromado
521 359

alumetalic/cromado
521 360

cinzento-pérola/cromado
521 367

branco/cromado
521 368

jasmim/cromado
521 372

champanhe/cromado
521 373

tartufo/cromado
521 376

noz-moscada/cromado
521 714

café/cromado
521 378
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

BLANCO JURENA
Superfície metálica

Design elegante e distinto
•	Corpo alto para facilitar o uso de grandes 

utensílios
•	Manípulo ergonómico e de grandes dimensões 

para uma maior comodidade

- Bica giratória 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de 

comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 
montagem fácil e segura

- Regulador de jato de água patenteado para redução 
de calcário

- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Classe sonora I (LGA) solicitada

BLANCO JURENA Superfície metálica

MODERN

cromado
520 764

BLANCO JURENA-S
Superfície metálica

Design elegante e distinto
•	Conceito inovador com chuveiro extraível oculto
•	Corpo alto para facilitar o uso de grandes 

utensílios
•	Manípulo ergonómico e de grande tamanho para 

uma maior comodidade

- Bica giratória 190º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Mangueira revestida
- Chuveiro extraível oculto
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de 

comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 
montagem fácil e segura

- Regulador de jato de água patenteado para redução 
de calcário

- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com 2 válvulas antirretorno segundo norma EN 1717
- Classe sonora I (LGA) solicitada

BLANCO JURENA-S Superfície metálica

MODERN

cromado
520 765 Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO LINUS

Maçaneta curta em aço finish 

Maçaneta curta cromada 

Maçaneta curta em aço inox. escovado 
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317. Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

€ 40

€ 40

€ 40

*

*Conceito inovador com chuveiro extraível oculto

Manípulo ergonómico e de grande tamanho para 

BLANCO LINUS
Superfície metálica e Look SILGRANIT®

Formas práticas e funcionais
•	Design minimalista
•	Misturadora alta para encher panelas e vasos 

facilmente
•	Maior raio de ação graças à bica giratória de 

360º
•	Disponível nas dez cores da gama SILGRANIT®  para 

combinar com qualquer bacia e lava-louça

- Bica giratória 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Placa de estabilização para misturadoras instaladas em lava-louças de aço inox.

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO LINUS Superfície metálica Look SILGRANIT® Look SILGRANIT®

MODERN

cromado
514 019

aço finish
514 021

aço inox. escovado
517 183

antracite
516 698

cinzento-pedra
518 814

alumetalic
516 699

cinzento-pérola
520 746

branco
516 702

jasmim
516 703

champanhe
516 704

tartufo
517 622

noz-moscada
521 742

café
516 707

Maçaneta curta em aço finish (30 mm) 120 362

Maçaneta curta cromada (30 mm) 120 361

Maçaneta curta em aço inox. escovado (30 mm) 121 363
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

€ 40

€ 40

€ 40

€ 40

* *

*

*

*

*

BLANCO LINUS-S
Superfície metálica e Look SILGRANIT®

Formas práticas e funcionais
•	Design minimalista
•	Chuveiro extraível e de metal de alta qualidade
•	Bica alta para trabalhar com utensílios volumosos
•	Disponível nas dez cores da gama SILGRANIT®  e 

para combinar com qualquer bacia e lava-louça

14
0°

- Bica giratória 140º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Chuveiro com revestimento metálico
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Placa de estabilização para misturadoras instaladas em lava-louças de aço inox.
- Equipado de série com dispositivo antirretorno segundo norma EN 1717
- Certificado por LGA (classe sonora I)

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

Proteção de mangueira para chuveiro extraível

128 434 511 920

BLANCO LINUS-S Superfície metálica Look SILGRANIT® Look SILGRANIT®

MODERN

cromado
512 402

cromado mate
512 403

aço finish
512 404

aço inox. escovado
517 184

antracite
516 688

cinzento-pedra
518 813

alumetalic
516 689

cinzento-pérola
520 747

branco
516 692

jasmim
516 693

champanhe
516 694

tartufo
517 621

noz-moscada
521 743

café
516 697

Maçaneta curta em aço finish (30 mm) 120 362

Maçaneta curta cromada mate (30 mm) 120 364

Maçaneta curta cromada (30 mm) 120 361

Maçaneta curta em aço inox. escovado (30 mm) 121 363

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO LINUS-S 
Manípulo à esquerda

Maçaneta curta cromada 

Maçaneta curta em aço finish 
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

€ 40

€ 40

*

Bica alta para trabalhar com utensílios volumosos

para combinar com qualquer bacia e lava-louça

- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

BLANCO LINUS-S 
Manípulo esquerda
Superfície metálica

Design minimalista
•	Ideal para pessoas canhotas ou quando o 

projeto requer o manípulo à esquerda 
•	Formas práticas e funcionais
•	Chuveiro extraível e de metal de alta qualidade
•	Bica alta para trabalhar com utensílios volumosos

- Bica giratória 140º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Chuveiro com revestimento metálico
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Placa de estabilização para misturadoras instaladas em lava-louças de aço inox.
- Equipado de série com dispositivo antirretorno segundo norma EN 1717
- Certificado por LGA (classe sonora I)

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

Proteção de mangueira para chuveiro extraível

128 434 511 920

BLANCO LINUS-S 
Manípulo à esquerda

Superfície metálica

14
0°

MODERN

cromado
514 016

aço finish
514 017

Maçaneta curta cromada (30 mm) 120 361

Maçaneta curta em aço finish (30 mm) 121 362
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*

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO LINUS-S Vario
Superfície metálica

Design minimalista
•	Formas práticas e funcionais
•	Chuveiro extraível
•	Bica alta para trabalhar com utensílios volumosos
•	Dois tipos de jato de água

Inclui difusor de água com dois tipos de 
jatoes

- Bica giratória 140º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Chuveiro com revestimento metálico
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Placa de estabilização para misturadoras instaladas em lava-louças de aço inox.
- Equipado de série com dispositivo antirretorno segundo norma EN 1717

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

Proteção de mangueira para chuveiro extraível

128 434 511 920

BLANCO LINUS-S 
Vario

Superfície metálica

14
0°

MODERN

cromado
518 406

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO LINUS-S 
Edition
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Bica alta para trabalhar com utensílios volumosos

- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

BLANCO LINUS-S 
Black & White Edition
Edição especial

O poder dos contrastes
•	Branco e preto: preto mate (RAL 9005) e branco 

(RAL 9003)
•	Design minimalista e funcional para trabalhar com 

utensílios volumosos
•	Para combinar com o seu projeto de cozinha
•	Chuveiro extraível e de metal de alta qualidade

14
0°

- Bica giratória 140º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Chuveiro com revestimento metálico
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Placa de estabilização para misturadoras instaladas em lava-louças de aço inox.
- Equipado de série com dispositivo antirretorno segundo norma EN 1717
- Certificado por LGA (classe sonora I)

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

Proteção de mangueira para chuveiro extraível

128 434 511 920

BLANCO LINUS-S 
Edition

Edição especial

MODERN

preto mate
523 116

branco mate
523 117
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO LINUS-S
Look grés porcelânico

Formas práticas e funcionais
•	Design minimalista
•	Chuveiro extraível
•	Misturadora alta para encher panelas e vasos 

facilmente
•	Em 3 cores cerâmicas de máxima qualidade e na 

moda
•	Harmonia de cores com os lava-louças de 

cerâmica

- Bica giratória 140º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Chuveiro com revestimento metálico
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Placa de estabilização para misturadoras instaladas em lava-louças de aço inox.
- Equipado de série com dispositivo antirretorno segundo norma EN 1717
- Certificado por LGA (classe sonora I)

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

Proteção de mangueira para chuveiro extraível

128 434 511 920

BLANCO LINUS-S Look grés porcelânico

14
0°

MODERN

preto
516 708

branco cristal brilhante
516 710

branco cristal mate
516 711

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO TIVO
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Em 3 cores cerâmicas de máxima qualidade e na 

- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

BLANCO TIVO
Superfície metálica e Look SILGRANIT® bicolor

Conforto com a melhor forma
•	Bica alta para facilitar o trabalho no lava-louça
•	Maior raio de trabalho graças à bica giratória de 

360º
•	Disponível em cromado e em todas as cores 

SILGRANIT®  para combinar com qualquer bacia 
e lava-louça

- Bica giratória 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Certificado por LGA (classe sonora I)
- Certificado DVGW

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO TIVO Superfície metálica Look SILGRANIT® bicolor Look SILGRANIT® bicolor

MODERN

cromado
517 599

antracite/cromado
517 600

cinzento-pedra/cromado
518 800

alumetalic/cromado
517 601

cinzento-pérola/cromado
520 753

branco/cromado
517 603

jasmim/cromado
517 604

champanhe/cromado
517 605

tartufo/cromado
517 609

noz-moscada/cromado
521 707

café/cromado
517 608
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

*

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO TIVO-S
Superfície metálica e Look SILGRANIT® bicolor

Conforto com a melhor forma
•	Bica alta para facilitar o trabalho no lava-louça
•	Chuveiro extraível com dois tipos de jato
•	Disponível em cromado e em todas as cores 

SILGRANIT®  para combinar com qualquer bacia 
e lava-louça

- Bica giratória 120°
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Chuveiro com revestimento metálico
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717
- Certificado por LGA (classe sonora I)
- Certificado DVGW

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

Proteção de mangueira para chuveiro extraível

128 434 511 920

BLANCO TIVO-S Superfície metálica Look SILGRANIT® bicolor Look SILGRANIT® bicolor

MODERN

cromado
517 648

antracite/cromado
517 610

cinzento-pedra/cromado
518 798

alumetalic/cromado
517 611

cinzento-pérola/cromado
520 755

branco/cromado
517 613

jasmim/cromado
517 614

champanhe/cromado
517 615

tartufo/cromado
517 619

noz-moscada/cromado
521 709

café/cromado
517 618

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO FELISA
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

 bicolor

para combinar com qualquer bacia 

- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

BLANCO FELISA
Superfície metálica e Look SILGRANIT®

A fina arte de combinar
•	Misturadora de bica alta com interação 

harmoniosa
•	A sua forma facilita o uso de grandes utensílios
•	Disponível em cromado e em todas as cores 

SILGRANIT®  para combinar com qualquer bacia 
e lava-louça

- Bica giratória 140º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Certificado por LGA (classe sonora I)

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO FELISA Superfície metálica Look SILGRANIT® Look SILGRANIT®

INDIVIDUAL

cromado
520 324

aço finish
520 325

antracite
520 326

cinzento-pedra
520 334

alumetalic
520 327

cinzento-pérola
520 335

branco
520 328

jasmim
520 329

champanhe
520 330

tartufo
520 332

noz-moscada
521 724

café
520 333
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO FELISA-S
Superfície metálica e Look SILGRANIT®

A fina arte de combinar
•	Misturadora de bica alta com interação 

harmoniosa
•	A sua forma facilita o uso de grandes utensílios
•	Disponível em todas as cores SILGRANIT® para 

combinar com qualquer bacia e lava-louça
•	Bica extraível com acabamento de metal de alta 

qualidade

- Bica giratória 115º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Chuveiro extraível revestido de nylon
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com 2 válvulas antirretorno segundo norma EN 1717
- Certificado por LGA (classe sonora I)

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

Proteção de mangueira para chuveiro extraível

128 434 511 920

BLANCO FELISA-S Superfície metálica Look SILGRANIT® Look SILGRANIT®

INDIVIDUAL

cromado
520 336

aço finish
520 337

antracite
520 338

cinzento-pedra
520 346

alumetalic
520 339

cinzento-pérola
520 347

branco
520 340

jasmim
520 341

champanhe
520 342

tartufo
520 344

noz-moscada
521 725

café
520 345

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO VONDA

214-256_Kuechenarmaturen_Portugal_2018.indd   250 20.02.18   15:02REG_12teil_220x297_352S.indd   248 16.02.18   15:17



€ 427 

€ 242 

€  23 

251

M
ist

ur
ad

or
as

,
Di

sp
en

sa
do

re
s

*

*

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Disponível em todas as cores SILGRANIT® para 

Bica extraível com acabamento de metal de alta 

- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

BLANCO VONDA
Superfície metálica

Máximo conforto para o utilizador
•	Manípulo ergonómico para uso frontal
•	Design consistente
•	Detalhes em preto
•	Bica alta e arqueada para facilitar o uso de 

grandes recipientes
•	Combina perfeitamente com bacias de instalação 

sob tampo

- Bica giratória 200º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Certificado DVGW

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO VONDA Superfície metálica

INDIVIDUAL

cromado
518 434

aço inox. escovado
518 435
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*

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO ANTAS-S
Superfície metálica

Pequena e compacta
•	Design de linhas retas e compacto
•	Combina especialmente com lava-louças 

pequenos
•	Com chuveiro extraível

- Bica giratória 140º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Mangueira revestida de nylon
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717
- Certificado por LGA (classe sonora I)

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

Proteção de mangueira para chuveiro extraível

128 434 511 920

BLANCO ANTAS-S Superfície metálica

140°

MODERN

cromado
515 348

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO YOVIS
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

BLANCO YOVIS
Superfície metálica

Design inspirado na natureza
•	Aparência muito elegante
•	Design ergonómico e de fácil utilização
•	Bica alta para facilitar o uso de grandes 

recipientes

- Bica giratória 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Certificado DVGW

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO YOVIS Superfície metálica

INDIVIDUAL

cromado
518 290
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*

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO YOVIS-S
Superfície metálica e Look SILGRANIT® bicolor

Design inspirado na natureza
•	Aparência muito elegante
•	Design ergonómico e de fácil utilização
•	Disponível em dez cores diferentes para 

poder combinar com qualquer lava-louça de 
SILGRANIT®

•	Bica alta e arqueada para facilitar o uso de 
grandes recipientes

•	Chuveiro extraível de metal de alta qualidade

- Bica giratória 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717
- Certificado DVGW

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

Proteção de mangueira para chuveiro extraível

128 434 511 920

BLANCO YOVIS-S Superfície metálica Look SILGRANIT® bicolor Look SILGRANIT® bicolor

INDIVIDUAL

cromado
518 291

antracite/cromado
518 292

cinzento-pedra/cromado
518 807

alumetalic/cromado
518 293

cinzento-pérola/cromado
520 758

branco/cromado
518 295

jasmim/cromado
518 296

champanhe/cromado
518 297

tartufo/cromado
518 300

noz-moscada/cromado
521 732

café/cromado
518 299

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO CATRIS-S
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*

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

 bicolor

- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

BLANCO CATRIS-S
Superfície metálica

•	Design clássico semi-profissional
•	Bica flexível de aço inox.
•	Chuveiro extraível com suporte confortável
•	Dois tipos de jato

- Bica giratória 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO CATRIS-S Superfície metálica

PROFESSIONAL

cromado
521 476
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

BLANCO LOMIS
Superfície metálica

Modelo elegante e atual em aço inoxidável
•	Design claro de linhas retas
•	Bica alta para facilitar o uso de grandes utensílios
•	Acabamento em aço inox. mate

- Bica giratória 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de 

comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 
montagem fácil e segura

- Regulador de jato de água patenteado para redução 
de calcário

- Disco estabilizador que garante uma posição fixa

BLANCO LOMIS Superfície metálica

MODERN

aço inox. escovado
518 718

BLANCO LOMIS-S
Superfície metálica

Modelo elegante e atual em aço inoxidável
•	Design claro de linhas retas
•	Chuveiro extraível para facilitar o uso de grandes 

utensílios
•	Acabamento em aço inox. mate

- Bica giratória 140º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Chuveiro com revestimento metálico
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de 

comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 
montagem fácil e segura

- Regulador de jato de água patenteado para redução 
de calcário

- Placa de estabilização para misturadoras instaladas em 
lava-louças de aço inox.

- Equipado de série com dispositivo antirretorno 
segundo norma EN 1717

BLANCO LOMIS-S Superfície metálica

MODERN

aço inox. escovado
518 716
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

CLASSIC

BLANCO NOTIS
Superfície metálica e Look SILGRANIT® bicolor

Design elegante
•	Modelo moderno e elegante com manípulo na 

parte de cima
•	Cómodo e funcional
•	Bica comprida
•	O seu design interior evita qualquer tipo de 

contacto da água com o metal
•	Temperatura e jato regulável
•	Versão em cromado e em todas as cores para 

combinar com qualquer lava-louça

- Bica giratória 140º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO NOTIS Superfície metálica Look SILGRANIT® bicolor Look SILGRANIT® bicolor

cromado
523 241

antracite/cromado
523 242

cinzento-pedra/cromado
523 249

alumetalic/cromado
523 243

cinzento-pérola/cromado
523 250

branco/cromado
523 246

jasmim/cromado
523 244

champanhe/cromado
523 245

tartufo/cromado
523 248

noz-moscada/cromado
523 251

café/cromado
523 247

O sistema de cartucho pode ser ajustado para limitar a quantidade 
e a temperatura da água.
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

CLASSIC

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO AVONA

BLANCO NOTIS-S
Superfície metálica e Look SILGRANIT® bicolor

Design elegante
•	Modelo moderno e elegante com manípulo na 

parte de cima
•	Cómodo e funcional
•	Bica comprida e extraível
•	O seu design interior evita qualquer tipo de 

contacto da água com o metal
•	Temperatura e jato regulável
•	Versão em cromado e em todas as cores para 

combinar com qualquer lava-louça

- Bica giratória 140º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Mangueira revestida
- Chuveiro extraível oculto
- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com 2 válvulas antirretorno segundo norma EN 1717

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

Proteção de mangueira para chuveiro extraível

128 434 511 920

BLANCO NOTIS-S Superfície metálica Look SILGRANIT® bicolor Look SILGRANIT® bicolor

cromado
523 252

antracite/cromado
523 253

cinzento-pedra/cromado
523 260

alumetalic/cromado
523 254

cinzento-pérola/cromado
523 261

branco/cromado
523 257

jasmim/cromado
523 255

champanhe/cromado
523 256

tartufo/cromado
523 259

noz-moscada/cromado
523 262

café/cromado
523 258

O sistema de cartucho pode ser ajustado para limitar a quantidade 
e a temperatura da água.
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO AVONA
Superfície metálica e Look SILGRANIT®

Fusão de formas
•	Interação entre formas redondas e retangulares
•	Corpo alto e elegante
•	Disponível em cromado e em toda as cores para 

combinar com lava-louças SILGRANIT®

- Bica giratória 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Certificado por LGA (classe sonora I)

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO AVONA Superfície metálica Look SILGRANIT® Look SILGRANIT®

INDIVIDUAL

cromado
521 267

antracite
521 268

cinzento-pedra
521 275

alumetalic
521 269

cinzento-pérola
521 276

branco
521 270

jasmim
521 271

champanhe
521 272

tartufo
521 273

noz-moscada
521 715

café
521 274

 bicolor

- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO AMBIS

BLANCO AVONA-S
Superfície metálica e Look SILGRANIT®

Fusão de formas
•	Interação entre formas redondas e retangulares
•	Corpo alto e elegante com chuveiro extraível
•	Disponível em cromado e em toda as cores para 

combinar com lava-louças SILGRANIT®

- Bica giratória 190º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Chuveiro extraível revestido de nylon
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com 2 válvulas antirretorno segundo norma EN 1717
- Certificado por LGA (classe sonora I)

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

Proteção de mangueira para chuveiro extraível

128 434 511 920

BLANCO AVONA-S Superfície metálica Look SILGRANIT® Look SILGRANIT®

INDIVIDUAL

cromado
521 277

antracite
521 278

cinzento-pedra
521 285

alumetalic
521 279

cinzento-pérola
521 286

branco
521 280

jasmim
521 281

champanhe
521 282

tartufo
521 283

noz-moscada
521 716

café
521 284
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

MODERN

BLANCO AMBIS
Superfície metálica

Design claro e elegante
•	Design ideal para cozinhas modernas
•	Fabricado com elementos de alta qualidade em 

aço inoxidável sólido escovado
•	A bica alta facilita o trabalho na cozinha
•	Disponível também na versão com chuveiro 

extraível e com dois tipos de jato

- Bica giratória 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO AMBIS Superfície metálica

aço inox. escovado
523 118

Interação entre formas redondas e retangulares

Disponível em cromado e em toda as cores para 

- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

*
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias
Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

MODERN

BLANCO LANORA

BLANCO LANORA-S

BLANCO AMBIS-S
Superfície metálica

Design claro e elegante
•	Design ideal para cozinhas modernas
•	Fabricado com elementos de alta qualidade em 

aço inoxidável sólido escovado
•	A bica alta facilita o trabalho na cozinha
•	Chuveiro extraível com dois tipos de jato

- Bica giratória 130º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Mangueira revestida de nylon
- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com 2 válvulas antirretorno segundo norma EN 1717

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

Proteção de mangueira para chuveiro extraível

128 434 511 920

BLANCO AMBIS-S Superfície metálica

aço inox. escovado
523 119*
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias
Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

MODERN

MODERN

BLANCO LANORA
Superfície metálica

Design claro e elegante
•	Design ideal para cozinhas modernas
•	Fabricado com elementos de alta qualidade em 

aço inoxidável sólido escovado
•	A bica alta facilita o trabalho na cozinha
•	Disponível também na versão com chuveiro 

extraível e com dois tipos de jato

- Bica giratória 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de 

comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 
montagem fácil e segura

- Regulador de jato de água patenteado para redução 
de calcário

- Disco estabilizador que garante uma posição fixa

BLANCO LANORA Superfície metálica

aço inox. escovado
523 122

BLANCO LANORA-S
Superfície metálica

Design claro e elegante
•	Design ideal para cozinhas modernas
•	Fabricado com elementos de alta qualidade em 

aço inoxidável sólido escovado
•	A bica alta facilita o trabalho na cozinha
•	Chuveiro extraível com dois tipos de jato

- Bica giratória 190º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Mangueira revestida de nylon
- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de 

comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 
montagem fácil e segura

- Regulador de jato de água patenteado para redução 
de calcário

- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com 2 válvulas antirretorno segundo norma EN 1717

BLANCO LANORA-S Superfície metálica

aço inox. escovado
523 123

Fabricado com elementos de alta qualidade em 

- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

*

*

257-302_KMIB_2_Portugal_2018.indd   263 20.02.18   15:11REG_12teil_220x297_352S.indd   261 16.02.18   15:17



€ 268 

€ 168 

€  23 

264 Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

M
ist

ur
ad

or
as

,
Di

sp
en

sa
do

re
s

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias
Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

MODERN

MODERN

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO ALTA 
Compact

BLANCO CANDOR
Superfície metálica

Design claro e elegante
•	Design ideal para cozinhas modernas
•	Fabricado com elementos de alta qualidade em 

aço inoxidável sólido escovado
•	A bica alta facilita o trabalho na cozinha
•	Disponível também na versão com chuveiro 

extraível e com dois tipos de jato

- Bica giratória 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de 

comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 
montagem fácil e segura

- Regulador de jato de água patenteado para redução 
de calcário

- Disco estabilizador que garante uma posição fixa

BLANCO CANDOR Superfície metálica

aço inox. escovado
523 120

BLANCO CANDOR-S
Superfície metálica

Design claro e elegante
•	Design ideal para cozinhas modernas
•	Fabricado com elementos de alta qualidade em 

aço inoxidável sólido escovado
•	A bica alta facilita o trabalho na cozinha
•	Chuveiro extraível com dois tipos de jato

- Bica giratória 190º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Mangueira revestida de nylon
- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de 

comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 
montagem fácil e segura

- Regulador de jato de água patenteado para redução 
de calcário

- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com 2 válvulas antirretorno segundo norma EN 1717

BLANCO CANDOR-SSuperfície metálica

aço inox. escovado
523 121

*

*
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO ALTA Compact
Superfície metálica e Look SILGRANIT® bicolor

Estética de forma compacta
•	Misturadora fina de design atrativo
•	Especialmente para combinar com lava-louças 

pequenos
•	Bica giratória, perfeita para encher garrafas
•	Com um raio de ação de 360º

200

- Bica giratória 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Certificado por LGA (classe sonora I)
- Certificado DVGW

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO ALTA 
Compact

Superfície metálica Look SILGRANIT® bicolor Look SILGRANIT® bicolor

MODERN

cromado
515 120

aço finish
515 121

aço inox. escovado
517 181

antracite/cromado
515 323

cinzento-pedra/cromado
518 810

alumetalic/cromado
515 316

cinzento-pérola/cromado
520 729

branco/cromado
515 317

jasmim/cromado
515 318

champanhe/cromado
515 319

tartufo/cromado
517 633

noz-moscada/cromado
521 738

café/cromado
515 324

Fabricado com elementos de alta qualidade em 

Fabricado com elementos de alta qualidade em 
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO ALTA-S 
Compact Vario

BLANCO ALTA-S Compact
Superfície metálica e Look SILGRANIT® bicolor

Design compacto
•	Misturadora fina com design elegante
•	Especialmente para combinar com lava-louças 

pequenos
•	Ampliação do modelo BLANCO ALTA
•	Chuveiro extraível com acabamento de alta 

qualidade

200

128

- Bica giratória 128°
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717
- Certificado por LGA (classe sonora I)
- Certificado DVGW

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

Proteção de mangueira para chuveiro extraível

128 434 511 920

BLANCO ALTA-S 
Compact

Superfície metálica Look SILGRANIT® bicolor Look SILGRANIT® bicolor

MODERN

cromado
515 122

aço finish
515 123

aço inox. escovado
517 182

antracite/cromado
515 333

cinzento-pedra/cromado
518 809

alumetalic/cromado
515 326

cinzento-pérola/cromado
520 730

branco/cromado
515 327

jasmim/cromado
515 328

champanhe/cromado
515 329

tartufo/cromado
517 634

noz-moscada/cromado
521 739

café/cromado
515 334
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO ALTA-S Compact 
Vario
Superfície metálica

Design compacto
•	Modelo com design elegante
•	Especialmente para combinar com lava-louças 

pequenos
•	Chuveiro extraível com acabamento de alta 

qualidade e dois tipos de jato

- Bica giratória 128°
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717
- Certificado DVGW

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

Proteção de mangueira para chuveiro extraível

128 434 511 920

BLANCO ALTA-S 
Compact Vario

Superfície metálica

200

128

MODERN

cromado
518 407

BLANCO ALTA-S Compact
 bicolor

- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO RODALIS

BLANCO TRADON
Superfície metálica

Funcionamento contemporâneo de modo 
tradicional
•	Design clássico
•	Utiliza-se com apenas uma mão
•	Combina perfeitamente com cozinhas rústicas

- Bica giratória 360°
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Certificado por LGA (classe sonora I)

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO TRADON Superfície metálica

CLASSIC

cromado
515 990

latão
520 787
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

MODERN

BLANCO RODALIS
Superfície metálica

Linhas claras, retas ecurvas
•	Geometria de design audaz para uma aparência 

pura
•	Design claro do corpo e do manípulo lateral
•	Bica alta para facilitar o uso de utensílios 

volumosos
•	Grande raio de ação graças à bica giratória de 

360°

- Bica giratória 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Placa de estabilização para misturadoras instaladas em lava-louças de aço inox.

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO RODALIS Superfície metálica

cromado
523 125

- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCOCULINA-S 
Mini

BLANCO LIVIA-S
Superfície metálica

Design elegante para cozinhas rústicas
•	Design moderno
•	Disponível toda a coleção nos diferentes 

acabamentos: misturadora, dispensador de 
detergente e comando para válvula

•	3 acabamentos originais: cromado, manganésio 
e latão

•	Bica alta em forma de J com chuveiro extraível
•	Particularmente recomendado para bacia de 

instalação sob tampo

- Bica giratória 190º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Chuveiro extraível revestido de nylon
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com 2 válvulas antirretorno segundo norma EN 1717

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

Proteção de mangueira para chuveiro extraível

128 434 511 920

BLANCO LIVIA-S Superfície metálica

INDIVIDUAL

cromado
521 288

manganésio
521 290

latão
521 289
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

*

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCOCULINA-S Mini
Superfície metálica

Pura paixão
•	Fascinante design com especial foco visual
•	Delicada mola de aço inoxidável que permite 

liberdade de movimento no lava-louça
•	Cómodo bloqueio da bica com um suporte 

magnético
•	Bica fácil e rápida de remover
•	Ideal para instalar em composições em frente de 

uma parede

- Bica giratória 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717
- Certificado por LGA (classe sonora I)

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCOCULINA-S 
Mini

Superfície metálica

PROFESSIONAL

cromado
519 843

aço finish
519 844

3 acabamentos originais: cromado, manganésio 

- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 
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*

*

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO LINEE-S

BLANCOCULINA-S
Superfície metálica

Pura paixão
•	Design fantástico
•	Bica alta que permite liberdade de movimento no 

lava-louça
•	Cómodo bloqueio da bica com um suporte 

magnético
•	Dois tipos de jato, com efeito spray e função de 

descalcificação

- Bica giratória 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Chuveiro com revestimento metálico
- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717
- Certificado por LGA (classe sonora I)
- Certificado DVGW

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCOCULINA-S Superfície metálica

PROFESSIONAL

cromado
517 597

aço finish
517 598
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO LINEE-S
Look SILGRANIT® bicolor

Linhas retas de grande consistência
•	Chuveiro extraível com acabamento de metal de 

alta qualidade
•	Disponível nas dez cores da gama SILGRANIT®

para combinar com as bacias e lava-louças 
SILGRANIT®

- Bica giratória de 130º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717
- Certificado por LGA (classe sonora I)
- Certificado DVGW

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

Proteção de mangueira para chuveiro extraível

128 434 511 920

BLANCO LINEE-S Look SILGRANIT® bicolor Look SILGRANIT® bicolor

INDIVIDUAL

antracite/cromado
518 438

cinzento-pedra/cromado
518 804

alumetalic/cromado
518 439

cinzento-pérola/cromado
520 745

branco/cromado
518 441

jasmim/cromado
518 442

champanhe/cromado
518 443

tartufo/cromado
518 446

noz-moscada/cromado
521 705

café/cromado
518 445

Bica alta que permite liberdade de movimento no 

Dois tipos de jato, com efeito spray e função de 

- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

257-302_KMIB_2_Portugal_2018.indd   273 20.02.18   15:11REG_12teil_220x297_352S.indd   271 16.02.18   15:17



€ 501 

€  23 €  23 

274

M
ist

ur
ad

or
as

,
Di

sp
en

sa
do

re
s

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO PANERA-S

BLANCO ELOS One
Superfície metálica

Design claro e único
•	Design claro, sem compromissos
•	Design moderno com detalhes elegantes
•	Para poupar espaço - requer apenas um orifício
•	Bica alta para facilitar o uso de panelas e louça
•	Maior raio de trabalho graças à bica giratória de 

360º
•	Combina perfeitamente com os lava-louças para 

instalação de perfil liso

- Bica giratória 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Certificado por LGA (classe sonora I)
- Certificado DVGW

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO ELOS One Superfície metálica

INDIVIDUAL

cromado
517 557
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO PANERA-S
Superfície metálica

Precisão em aço inoxidável
•	Misturadora de design elegante e estética 

surpreendente
•	Manípulo inovador 
•	Chuveiro extraível
•	O tipo de jato muda ao acionar o botão na parte 

de cima da misturadora
•	Poupança de energia: o manípulo permite 

graduar o jato de água

- Bica giratória 160º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Chuveiro extraível com revestimento metálico
- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

Proteção de mangueira para chuveiro extraível

128 434 511 920

BLANCO PANERA-S Superfície metálica

INDIVIDUAL

aço inox. escovado
521 547

Para poupar espaço - requer apenas um orifício

Maior raio de trabalho graças à bica giratória de 

Combina perfeitamente com os lava-louças para 

- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO MASTER-S 
Semi-Profi

BLANCO SAGA
Superfície metálica

Combinação perfeita entre beleza e 
funcionalidade
•	Formas claras com novo conceito de comando
•	Original sistema de graduação do volume e 

temperatura da água
•	Ponta preta que contrasta com o resto do corpo 

da misturadora

- Bica giratória 180º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Mangueira com revestimento metálico
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Placa de estabilização para misturadoras instaladas em lava-louças de aço inox.
- LGA (classe sonora I) certificado solicitado

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO SAGA Superfície metálica

INDIVIDUAL

aço inox. escovado
519 446
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*

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO MASTER-S 
Semi-Profi
Superfície metálica

Misturadora professional
•	Precisão de design arquitetónico
•	Chuveiro flexível graças à espiral de aço 

inoxidável
•	Mangueira móvel com suporte para apoiar
•	Uso muito cómodo
•	Com um raio de ação de 360°
•	O suporte da mangueira pode ser posicionado 

livremente (esquerda, direita ou centrado)

- Bica giratória 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Certificado DVGW

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO MASTER-S 
Semi-Profi

Superfície metálica

36
0°

PROFESSIONAL

cromado
514 246

aço finish
514 247

Formas claras com novo conceito de comando

Ponta preta que contrasta com o resto do corpo 

- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCOCULINA-S 
Duo

BLANCO LINEE
Superfície metálica

Claro, intransigente, consistente
•	Exclusivo System Design
•	Perfeita coordenação com os produtos de 

SteelArt
•	Em aço inox. brilho para FLOW-IF e todos os 

modelos CLARON sem rebordo para misturadora
•	Em aço inox. mate para CLARON-IF e ZEROX-IF
•	Maior raio de trabalho graças à bica giratória de 

360º

- Bica giratória 360°
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Mangueira com revestimento metálico
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de 

comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 
montagem fácil e segura

- Regulador de jato de água patenteado para redução 
de calcário

- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717
- Certificado por LGA (classe sonora I)
- Certificado DVGW

BLANCO LINEE Superfície metálica

INDIVIDUAL

cromado
517 594

aço inox. brilho
517 595

BLANCO LINEE-S
Superfície metálica

Claro, intransigente, consistente
•	Exclusivo System Design
•	Perfeita coordenação com os produtos de 

SteelArt
•	Em aço inox. brilho para FLOW-IF e todos os 

modelos CLARON sem rebordo para misturadora
•	Em aço inox. mate para CLARON-IF e ZEROX-IF
•	Chuveiro extraível de metal de alta qualidade

- Bica giratória 130°
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Chuveiro com revestimento metálico
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de 

comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 
montagem fácil e segura

- Regulador de jato de água patenteado para redução 
de calcário

- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717
- Certificado por LGA (classe sonora I)
- Certificado DVGW

BLANCO LINEE-S Superfície metálica

INDIVIDUAL

cromado
517 591

aço inox. brilho
517 592
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCOCULINA-S Duo
Superfície metálica

System design a nível profissional
•	Misturadora com design exclusivo
•	Combina perfeitamente com as bacias SteelArt 

sem rebordo para misturadora
•	Manípulo individual para colocar livremente
•	Colocação confortável da bica com suporte 

magnético
•	Chuveiro de metal de alta qualidade

- Bica giratória 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Chuveiro com revestimento metálico
- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717
- Certificado por LGA (classe sonora I)

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCOCULINA-S 
Duo

Superfície metálica

PROFESSIONAL

cromado
519 782

aço inox. brilho
519 783

aço inox. mate
519 784

modelos CLARON sem rebordo para misturadora
Em aço inox. mate para CLARON-IF e ZEROX-IF
Maior raio de trabalho graças à bica giratória de 

modelos CLARON sem rebordo para misturadora
Em aço inox. mate para CLARON-IF e ZEROX-IF
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO LEVOS-S

BLANCO QUADRIS-S
Superfície metálica

Design de linhas retas
•	Design exclusivo
•	Para combinar com toda a gama SteelArt 

especialmente com BLANCO ZEROX
•	Aço inoxidável brilho ou mate, perfeita 

combinação com superfícies de SteelArt
•	Com chuveiro extraível de alta qualidade

- Bica giratória 120°
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Chuveiro com revestimento metálico
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717
- Certificado por LGA (classe sonora I)

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

Proteção de mangueira para chuveiro extraível

128 434 511 920

BLANCO 
QUADRIS-S

Superfície metálica

INDIVIDUAL

cromado
514 606

aço inox. brilho
514 607

aço inox. mate
514 608
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO LEVOS-S
Superfície metálica

Design puro e elegante
•	Design exclusivo
•	Para combinar com toda a gama SteelArt 

especialmente com BLANCO CLARON
•	Aço inoxidável brilho ou mate, perfeita 

combinação com superfícies de SteelArt
•	Com bica alta para encher confortavelmente 

recipientes grandes
•	Com chuveiro extraível de alta qualidade

- Bica giratória 360°
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Chuveiro com revestimento metálico
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717
- Certificado por LGA (classe sonora I)

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

Proteção de mangueira para chuveiro extraível

128 434 511 920

BLANCO LEVOS-S Superfície metálica

INDIVIDUAL

cromado
514 917

aço inox. brilho
514 918

aço inox. mate
514 919

- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 
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Modelo de misturadora inovador com

tecnologia de sensores. 

vista, BLANCO SOLENTA-S chama

à atenção pelo seu design e alta

qualidade. Inspirado em modelos de

misturadoras profissionais, a bica flexível

oferece um alto nível de comodidade

e um raio de trabalho confortável. Além

do mais, o seu sistema interior protege

o circuito da água, evitando que esta

entre em contacto com o metal ou com

qualquer outro agente externo.

SOLENTA-S também tem a opção de

duplo tipo de jato, pressionando um

cómodo botão situado na parte 

superior da misturadora, assim 

como um manípulo ergonómico

lateral, a meia altura do corpo da

misturadora. 

A BLANCO apresenta as suas três 

versões para o mesmo modelo,

SOLENTA-S Senso com sensor de

movimento com manípulo à esquerda

ou à direita e SOLENTA-S, com o

mesmo design, mas sem a tecnologia

de sensor de movimento. 

SOLENTA-S Senso e a sua tecnologia de 

sensor única possui uma funcionalidade

completamente nova. A água pode ser

ativada sem qualquer contacto com a

misturadora, de forma incomparável.

Os 6 cm de alcance do sensor previnem

que se ative involuntariamente. Graças

à possibilidade de ligar e desligar a água

com apenas um movimento, terá as

duas mãos sempre livres.
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Tecnologia de sensores  
BLANCO SOLENTA-S Senso com sensores de movimento.

Os sensores que incorpora permitem ativar 
a água sem tocar na misturadora. SOLENTA-S 
Senso é um modelo único na sua classe.

O sensor está situado no braço da misturadora 
para maior liberdade de movimento, 
proporcionando um grande raio de ação.

A área de deteção do sensor está configurada a
6 cm de distância. Desta forma, previne que se
ative involuntariamente.
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Ligar e desligar a água! Ative a misturadora com
um simples movimento e mantenha as duas
mãos livres.

A água desativa-se automaticamente depois de 90 
segundos por razões de eficiência e segurança.

Modelo de misturadora inovador com

tecnologia de sensores. À primeira

vista, BLANCO SOLENTA-S chama

à atenção pelo seu design e alta

qualidade. Inspirado em modelos de

misturadoras profissionais, a bica flexível

oferece um alto nível de comodidade

e um raio de trabalho confortável. Além

do mais, o seu sistema interior protege

o circuito da água, evitando que esta

entre em contacto com o metal ou com

qualquer outro agente externo.

SOLENTA-S também tem a opção de

duplo tipo de jato, pressionando um

cómodo botão situado na parte 

superior da misturadora, assim 

como um manípulo ergonómico

lateral, a meia altura do corpo da

misturadora. 

A BLANCO apresenta as suas três 

versões para o mesmo modelo,

SOLENTA-S Senso com sensor de

movimento com manípulo à esquerda

ou à direita e SOLENTA-S, com o

mesmo design, mas sem a tecnologia

de sensor de movimento. 

SOLENTA-S Senso e a sua tecnologia de 

sensor única possui uma funcionalidade

completamente nova. A água pode ser

ativada sem qualquer contacto com a

misturadora, de forma incomparável.

Os 6 cm de alcance do sensor previnem

que se ative involuntariamente. Graças

à possibilidade de ligar e desligar a água

com apenas um movimento, terá as

duas mãos sempre livres.

SOLENTA-S Senso com manípulo à esquerda: Recomendado para zonas de água com a bacia à 
direita, para um maior conforto.

A localização do sensor evita aque a misturadora
se ative de forma involuntária enquanto trabalha
no lava-louça.

Graças ao sensor e à função de desconexão
automática, a misturadora não fica em
funcionamento por descuido.
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

SPECIAL

BLANCO SOLENTA-S 
Senso Manípulo à 
esquerda
Superfície metálica

Tecnologia de sensores: Start-Stop
•	Design semi-profissional de alta qualidade
•	Ligue e desligue a água com o manípulo ou 

automaticamente mediante o sistema de 
sensores

•	A precisão do sensor evita a ativação involuntária
•	Versão com manípulo à esquerda para maior 

conforto segundo o projeto
•	Chuveiro flexível e extensível de aço inoxidável 

para maior higiene e facilidade de limpeza
•	Dois tipos de jato de água

- Preparado para conexão elétrica de 230 V
- Bica giratória 140º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Chuveiro com revestimento metálico
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO 
SOLENTA-S Senso

Superfície metálica

cromado
523 126

aço finish UltraResist
523 127

Recomendado:
A versão com manípulo à esquerda é perfeitamente
recomendada para lava-louças com bacia à direita.

Não recomendado:
A versão com manípulo à direita é perfeitamente
recomendada para lava-louças com bacia à esquerda.

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO 
SOLENTA-S Senso

Recomendado:
A versão com manípulo à esquerda é perfeitamente
recomendada para lava-louças com bacia à direita.

257-302_KMIB_2_Portugal_2018.indd   284 20.02.18   15:13REG_12teil_220x297_352S.indd   282 16.02.18   15:17



€ 825 

€ 738 

€  23 

285Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317. Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

M
ist

ur
ad

or
as

,
Di

sp
en

sa
do

re
s

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

SPECIAL

A precisão do sensor evita a ativação involuntária

- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

BLANCO SOLENTA-S 
Senso Manípulo à direita
Superfície metálica

Tecnologia de sensores: Start-Stop
•	Design semi-profissional de alta qualidade
•	Ligue e desligue a água com o manípulo ou 

automaticamente mediante o sistema de 
sensores

•	A precisão do sensor evita a ativação involuntária
•	Versão com manípulo à direita para maior 

conforto segundo o projeto
•	Chuveiro flexível e extensível de aço inoxidável 

para maior higiene e facilidade de limpeza
•	Dois tipos de jato de água

- Preparado para conexão elétrica de 230 V
- Bica giratória 140º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Chuveiro com revestimento metálico
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO 
SOLENTA-S Senso

Superfície metálica

cromado
522 406

aço finish UltraResist
522 407

Recomendado:
A versão com manípulo à esquerda é perfeitamente
recomendada para lava-louças com bacia à direita.

Não recomendado:
A versão com manípulo à direita é perfeitamente
recomendada para lava-louças com bacia à esquerda.
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2 em 1: misturadora standard e dispensador
de água potável numa única misturadora
Segurança e funcionalidade

BLANCO TRIMA

A água filtrada adequada para o consu

mo é essencial no nosso dia a dia. Por 

este motivo, a BLANCO oferece modelos 

com duplo manípulo para por à dispo

sição do cliente água filtrada e misturado

ra standard numa única peça.

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

PROFESSIONAL

BLANCO SOLENTA-S
Superfície metálica

Design, qualidade e funcionalidade
•	Design semi-profissional de alta qualidade
•	Ligue e desligue a água com o manípulo A 

precisão do sensor evita a ativação involuntária
•	Chuveiro flexível e extensível de aço inoxidável 

para maior higiene e facilidade de limpeza
•	Dois tipos de jato de água 

- Bica giratória 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Chuveiro com revestimento metálico
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO 
SOLENTA-S

Superfície metálica

cromado
522 404

aço finish UltraResist
522 405
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2 em 1: misturadora standard e dispensador
de água potável numa única misturadora
Segurança e funcionalidade

BLANCO FONTAS IIBLANCO TRIMA

A água filtrada adequada para o consu-

mo é essencial no nosso dia a dia. Por 

este motivo, a BLANCO oferece modelos 

com duplo manípulo para por à dispo-

sição do cliente água filtrada e misturado-

ra standard numa única peça.

El agua filtrada apta para el consumo es 

esencial en nuestro día a día.

Por éste motivo BLANCO ofrece modelos 

con doble mando para poner a dispo

sición del cliente agua filtrada y grifería 

estándar en una única pieza.

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias
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precisão do sensor evita a ativação involuntária

- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO FONTAS II

BLANCO TRIMA
Superfície metálica

2 em 1: água da torneira e água potável
•	Água potável diretamente da misturadora
•	Misturadora confortável 2 em 1 com água quente 

e fria no lado direito e água potável no lado 
esquerdo

•	Prática e poupa espaço: a misturadora 2 em 1 
não requer um orifício adicional para fornecer 
água potável

•	Bica giratória de 360º

Para o seu funcionamento é imprescindível 
que o purificador de água disponha de 
uma bomba de pressão (não incluída).

Apenas para instalação osmose.

- Bica giratória 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Certificado por LGA (classe sonora I)

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO TRIMA Superfície metálica

SPECIAL

cromado
520 840
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

SPECIAL

BLANCO FONTAS II
Superfície metálica e Look SILGRANIT®

2 em 1: água da torneira e água potável 
diretamente da mesma misturadora
•	Água potável diretamente da misturadora
•	Misturadora confortável 2 em 1 com água quente 

e fria no lado direito e água potável no lado 
esquerdo

•	Higiénica: circuito de água separado com saída 
individual para água potável; não se mistura com 
a água não potável

•	Prática e poupa espaço: a misturadora 2 em 1 
não requer um orifício adicional para fornecer 
água potável

•	Amplo jato de água potável para maior 
comodidade

- Bica giratória 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- 3 tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO FONTAS II Superfície metálica Look SILGRANIT® Look SILGRANIT®

cromado
523 128

aço finish UltraResist
523 129

antracite
523 130

cinzento-pedra
523 137

alumetalic
523 131

cinzento-pérola
523 138

branco
523 134

jasmim
523 132

champanhe
523 133

tartufo
523 136

noz-moscada
523 139

café
523 135

Misturadora confortável 2 em 1 com água quente 

Para o seu funcionamento é imprescindível 

- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.290

As soluções de BLANCO para instalar na 
frente de uma janela

Frequentemente, a localização 

ideal para instalar o lava-louça é na 

frente de uma janela.

A BLANCO oferece três tipos 

diferentes de soluções para poder 

eliminar as barreiras ao fechar e 

abria a janela.

BLANCO LINUS-F/-S-F Pág. 295

BLANCO ALTA-F/-S-F Compact Pág. 294

BLANCO TIVO-F/-S-F Pág. 293 

Modelos desmontáveis

BLANCO LARESSA-F, Manípulo à direita Pág. 291

BLANCO LARESSA-F, Manípulo à esquerda Pág. 291

BLANCO CORESSA-F, Manípulo à direita Pág. 292

BLANCO CORESSA-F, Manípulo à esqueda Pág. 292

Modelos rebatíveis

BLANCO ELOSCOPE-F II Pág. 298

BLANCO PERISCOPE-S-F II Pág. 297

Modelos escamoteáveis

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias
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BLANCO 
LARESSA-F 

BLANCO 
LARESSA-F 
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ideal para instalar o lava-louça é na 

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

BLANCO LARESSA-F
Manípulo à esquerda
Superfície metálica

Janelas livres com um único movimento
•	Moderno modelo rebatível para instalar na frente 

de uma janela
•	A misturadora fica abatida até abaixo de forma 

segura
•	Manípulo lateral com possibilidade de direita ou 

esquerda
•	Bica alta em forma de “L“ para facilitar o uso de 

grandes utensílios

- Bica giratória de 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 500 mm de 

comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 
montagem fácil e segura

- Regulador de jato de água patenteado para redução 
de calcário

- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Certificado por LGA (classe sonora I)

BLANCO 
LARESSA-F 

Superfície metálica

Distância mínima entre o lava-louça 
ou tampo e a janela de 6,5 cm

SPECIAL

cromado
521 546

BLANCO LARESSA-F
Manípulo à direita
Superfície metálica

Janelas livres com um único movimento
•	Moderno modelo rebatível para instalar na frente 

de uma janela
•	A misturadora fica abatida até abaixo de forma 

segura
•	Manípulo lateral com possibilidade de direita ou 

esquerda
•	Bica alta em forma de “L“ para facilitar o uso de 

grandes utensílios

- Bica giratória de 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 500 mm de 

comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 
montagem fácil e segura

- Regulador de jato de água patenteado para redução 
de calcário

- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Certificado por LGA (classe sonora I)

BLANCO 
LARESSA-F 

Superfície metálica

Distância mínima entre o lava-louça 
ou tampo e a janela de 6,5 cm

SPECIAL

cromado
521 545
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO TIVO-F

BLANCO TIVO-S-F

BLANCO CORESSA-F 
Manípulo à esquerda
Superfície metálica

Janelas livres com um único movimento
•	Moderno modelo rebatível para instalar na frente 

de uma janela
•	A misturadora fica abatida até abaixo de forma 

segura
•	Manípulo lateral com possibilidade de direita ou 

esquerda
•	Bica alta em forma de “C“ para facilitar o uso de 

grandes utensílios

- Bica giratória de 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de 

comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 
montagem fácil e segura

- Regulador de jato de água patenteado para redução 
de calcário

- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Certificado por LGA (classe sonora I)

BLANCO 
CORESSA-F 

Superfície metálica

Distância mínima entre o lava-louça 
ou tampo e a janela de 6,5 cm

SPECIAL

cromado
521 544

BLANCO CORESSA-F 
Manípulo à direita
Superfície metálica

Janelas livres com um único movimento
•	Moderno modelo rebatível para instalar na frente 

de uma janela
•	A misturadora fica abatida até abaixo de forma 

segura
•	Manípulo lateral com possibilidade de direita ou 

esquerda
•	Bica alta em forma de “C“ para facilitar o uso de 

grandes utensílios

- Bica giratória de 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de 

comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 
montagem fácil e segura

- Regulador de jato de água patenteado para redução 
de calcário

- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Certificado por LGA (classe sonora I)

BLANCO 
CORESSA-F 

Superfície metálica

Distância mínima entre o lava-louça 
ou tampo e a janela de 6,5 cm

SPECIAL

cromado
521 543
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

BLANCO TIVO-F
Superfície metálica

Conforto com a melhor forma
•	Apropriado para instalar na frente de uma janela
•	De uso fácil: levantar e apoiar lateral
•	Bica alta para facilitar o trabalho no lava-louça

- Bica giratória de 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de 

comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 
montagem fácil e segura

- Regulador de jato de água patenteado para redução 
de calcário

- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Certificado DVGW

BLANCO TIVO-F Superfície metálica

Distância mínima entre o
lava-louça ou tampo e a 
janela de 4,5 cm

SPECIAL

cromado
518 408

BLANCO TIVO-S-F
Superfície metálica

Conforto com a melhor forma
•	Apropriado para instalar na frente de uma janela
•	De uso fácil: levantar e apoiar lateral
•	Bica alta para facilitar o trabalho no lava-louça
•	Chuveiro extraível de metal de alta qualidade

- Bica giratória de 120º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de 

comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 
montagem fácil e segura

- Regulador de jato de água patenteado para redução 
de calcário

- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717
- Certificado DVGW

BLANCO TIVO-S-F Superfície metálica

Distância mínima entre o
lava-louça ou tampo e a 
janela de 5,5 cm

SPECIAL

cromado
518 410

Moderno modelo rebatível para instalar na frente 

Manípulo lateral com possibilidade de direita ou 

Bica alta em forma de “C“ para facilitar o uso de 

Moderno modelo rebatível para instalar na frente 

Manípulo lateral com possibilidade de direita ou 

Bica alta em forma de “C“ para facilitar o uso de 
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias
Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO LINUS-S-F

BLANCO LINUS-S-F Remover

BLANCO ALTA-F Compact
Superfície metálica

Estética de forma compacta
•	Apropriado para instalar na frente de uma janela
•	De uso fácil: levantar e apoiar lateral 
•	Design de corpo elegante 
•	Bica giratória de 360º para um maior raio de 

ação

- Bica giratória de 360º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de 

comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 
montagem fácil e segura

- Regulador de jato de água patenteado para redução 
de calcário

- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Certificado DVGW

BLANCO ALTA-F 
Compact

Superfície metálica

200

Distância mínima entre o
lava-louça ou tampo e a 
janela de 4,5 cm

SPECIAL

cromado
518 412

BLANCO ALTA-S-F 
Compact
Superfície metálica

Estética de forma compacta
•	Apropriado para instalar na frente de uma janela
•	De uso fácil: levantar e apoiar lateral
•	Chuveiro extraível de metal de alta qualidade

- Bica giratória de 128º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de 

comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 
montagem fácil e segura

- Regulador de jato de água patenteado para redução 
de calcário

- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717
- Certificado DVGW

BLANCO ALTA-S-F 
Compact

Superfície metálica

200

128

Distância mínima entre o
lava-louça ou tampo e a 
janela de 4,5 cm

SPECIAL

cromado
518 413
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO LINUS-S-F
Superfície metálica

Design minimalista para instalar na frente de 
uma janela
•	De uso fácil: levantar e apoiar lateral
•	Formas práticas e funcionais
•	Com chuveiro extraível de alta qualidade
•	Com bica alta para trabalhar comodamente com 

utensílios volumosos

Distância mínima entre o lava-louça ou 
tampo e a janela de 4,5 cm

- Bica giratória 140º
- Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717
- Certificado por LGA (classe sonora I)

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

Proteção de mangueira para chuveiro extraível

128 434 511 920

BLANCO LINUS-S-F Superfície metálica

14
0°

SPECIAL

cromado
514 023

aço finish
514 024

BLANCO LINUS-S-F Remover BLANCO LINUS-S-F Apoiar

BLANCO ALTA-F Compact

Apropriado para instalar na frente de uma janela

Apropriado para instalar na frente de uma janela
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Tipo de lava-louça

BLANCO ADON XL 6 S – – – –

BLANCO ALAROS 6 S – – – •

BLANCO ANDANO 400- / 500- / 700-IF/A – – – –

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A / 400-400-IF/A – – – –

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF / XL 6 S-IF Compact – – – –

BLANCO ARTAGO 6 – – • •

BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame • • – –

BLANCO AXIA III 45 S / 5 S – – – –

BLANCO AXIA III 6 S / XL 6 S – – – –

BLANCO AXIS III 45 S-IF / 5 S-IF – – – –

BLANCO AXIS III 6 S-IF / 6 S-IF Edition – – – –

BLANCO CLASSIC Neo 45 S / XL 6 S – – – –

BLANCO CLASSIC Neo 6 S – – • •

BLANCO COLLECTIS 6 S – – – –

BLANCO DALAGO 45 / 5 / 6 / 8 – – – • 

BLANCODANA-IF – • – –

BLANCO DIVON II 45 S-IF / 5 S-IF / 6 S-IF – – – –

BLANCO DIVON II 8-IF / 8 S-IF – – – –

BLANCO ELON 45 S, XL 6 S, XL 8 S – – – –

BLANCO ETAGON 500-IF/A – – – –

BLANCO LANTOS 45 S-IF / 5 S-IF – •60 – –

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact – – – –

BLANCO LANTOS 6 S / 6 S-IF / 6-IF • • – –

BLANCO LANTOS 8-IF / 8 S-IF – – – –

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF – •80 – –

SILGRANIT®/
Cerâmica 

Perfurar marca de 
orifício para mis-

turadora (durante 
montagem)

Unidade de comando
frente        atrás

Aço inoxidável 
Realização de orifí-
cio pertinente com 

punção 35 mm 
(durante monta-

gem)

Unidade de comando
frente        atrás

Tipo de lava-louça

Os modelos de misturadoras mencionados acima não podem ser instalados com os 
modelos CLARON-IF,  FLOW-IF e ZEROX-IF.

Nota:
O uso de acessórios pode ser limitado.

BLANCO PERISCOPE-S-F II / BLANCO ELOSCOPE-F II
Combinações com lava-louças BLANCO
Para montar a misturadora no lava-louça é necessário realizar dois orifícios no mesmo, um para a misturadora e outro para 

a unidade de comando. Para realizar o segundo orifício, existem diferentes opções, indicadas na seguinte tabela.

– = não é possível
	 = realização de orifício de 35 mm para unidade de comando possível


60 = apenas possível com uma largura mín. de 60 cm do armário


80 = apenas possível com uma largura mín. de 80 cm do armário


* = apenas possível se a válvula não for um acessório opcional

SILGRANIT®/
Cerâmica 

Perfurar marca de 
orifício para mis-

turadora (durante 
montagem)

Unidade de comando
frente        atrás

Aço inoxidável 
Realização de orifí-
cio pertinente com 

punção 35 mm 
(durante monta-

gem)

Unidade de comando
frente        atrás

BLANCO LIVIT 45 / 45 S / XL 6 S – – – –

BLANCO LIVIT 6 S / 6 S Compact • – – –

BLANCO MAGNAT • – – –

BLANCO MEDIAN 9 – • – –

BLANCO MEDIAN 45 S / XL 6 S •80 •80 – –

BLANCO METRA 45 S / 45 S Compact / 5 S – – – –

BLANCO METRA 6 / 6 S / 6 S Compact – – • •

BLANCO METRA 8 S – – • –

BLANCO METRA 9 / 9 E – – – •

BLANCO METRA XL 6 S – – – –

BLANCO MODEX-M 60 – – – •

BLANCO PLENTA 9 – – – •

BLANCO PLEON 5, 6, 6 Split – – – •

BLANCO PLUS 8 Compact • – – –

BLANCO RONDOVAL – • – –

BLANCO SONA 45 S / 5 S / XL 6 S / 8 S – – • –

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame • • – –

BLANCO TIPO XL 6 S • – – –

BLANCO YOVA XL 6 S – – – –

BLANCO ZENAR 45 S / 5 S / XL 6 S – – – •

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact – – – •

BLANCO ZIA 6 S – – • •

BLANCO ZIA 40 S / 45 S – – • –

BLANCO ZIA 5 S / XL 6 S / 8 S / 9 – – – –

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias
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Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO 
PERISCOPE-S-F II
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Para montar a misturadora no lava-louça é necessário realizar dois orifícios no mesmo, um para a misturadora e outro para 

SILGRANIT®/
Cerâmica 

Perfurar marca de 
orifício para mis-

(durante 
montagem)

Unidade de comando
frente        atrás

–

–

–

–

–

–

•

–

•

–

•

•

•

–

–

–

–

–

–

•

•

•

–

–

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

BLANCO PERISCOPE-S-F II
Superfície metálica

Misturadora escamoteável para instalar na 
frente de uma janela com chuveiro extraível
•	A solução moderna para instalar na frente de 

uma janela
•	Mistura de bica alta que permite encher panelas 

e vasos mais facilmente
•	Único: pode abater-se em todas as posições e 

com capacidade de funcionar sempre
•	Modelo metálico, bica de alta qualidade
•	Perfurações homogéneas (2 x 35 mm) para 

misturadora e comando (independentemente do 
meio de montagem)

•	Especialmente 
recomendado para 
combinar com bacias de 
instalação sob tampo

Ver compatibilidades e incompatibilidades 
deste modelo com os diferentes lava-louças 
BLANCO na pág. 296 

Nota:
Distância requerida entre o centro do 
orifício da misturadora e o centro do 
orifício do comando:
Mín. 70 mm.
Máx. 500 mm.

Este modelo requer uma distância de 
45 cm por debaixo do tampo para poder 
baixar-se totalmente

Distância mínima entre o lava-louça ou 
tampo e a janela de 5 cm

- Requer dois orifícios de Ø 35 mm para misturadora
- Misturadora extraível e giratória
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717
- Certificado DVGW

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

Proteção de mangueira para chuveiro extraível

128 434 511 920

BLANCO 
PERISCOPE-S-F II

Superfície metálica

360°

SPECIAL

cromado
516 671
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

BLANCO YANO

É necessário fazer orifício de 35 mm
Capacidade: 300 ml

BLANCO TIGA

É necessário fazer orifício de 35 mm
Capacidade: 250 ml

BLANCO ELOSCOPE-F II
Superfície metálica

Misturadora rebatível para instalar na frente de 
uma janela
•	Mistura de bica alta que permite encher panelas 

e vasos mais facilmente
•	Apropriado para instalar na frente de uma janela
•	Bica alta para facilitar o trabalho no lava-louça
•	Pode abater-se em todas as posições e com 

capacidade de funcionar sempre
•	Apenas se requer 3 cm de distância mínima entre 

o lava-louça e o batente da janela
•	Perfurações homogéneas (2 x 35 mm) 

para misturadora e comando 
(independentemente do meio de 
montagem)

Ver compatibilidades e incompatibilidades 
deste modelo com os diferentes lava-louças 
BLANCO na pág. 296 

Nota:
Distância requerida entre o centro do 
orifício da misturadora e o centro do 
orifício do comando:
Mín. 70 mm.
Máx. 500 mm.

Este modelo requer uma distância de 
47 cm por debaixo do tampo para poder 
baixar-se totalmente

Distância mínima entre o lava-louça ou 
tampo e a janela de 3 cm

- Requer dois orifícios de Ø 35 mm para misturadora
- Misturadora extraível e giratória
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Certificado por LGA (classe sonora I)

Acessórios

Filtro de sujidade para misturadoras 
(1 unidade)

128 434

BLANCO 
ELOSCOPE-F II

Superfície metálica

360°

SPECIAL

cromado
516 672

BLANCO ELOSCOPE-F II para instalar delante de 
una ventana
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

*

BLANCO YANO
Superfície metálica

•	Design moderno para combinar com diferentes 
modelos de misturadora

•	Prático acessório para maior comodidade no seu 
dia a dia 

•	Fácilmente recarregável desde a parte de cima

cromado
524 256

CorBLANCO YANO

É necessário fazer orifício de 35 mm
Capacidade: 300 ml

BLANCO TIGA
Superfície metálica

•	Pode encher-se desde a parte de cima, sem 
dificuldade

•	Acessórios muito práticos

cromado
510 769

CorBLANCO TIGA

É necessário fazer orifício de 35 mm
Capacidade: 250 ml

Misturadora rebatível para instalar na frente de 

Mistura de bica alta que permite encher panelas 

Apropriado para instalar na frente de uma janela

Apenas se requer 3 cm de distância mínima entre 

Ver compatibilidades e incompatibilidades 
deste modelo com os diferentes lava-louças 

- Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca de 3/8“ para uma 

257-302_KMIB_2_Portugal_2018.indd   299 20.02.18   15:14REG_12teil_220x297_352S.indd   297 16.02.18   15:17



€ 173 €  89 €  91 

€  74 

300 Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317. Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

M
ist

ur
ad

or
as

,
Di

sp
en

sa
do

re
s

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

* *

BLANCO LIVIA

É necessário fazer orifício de 35 mm
Capacidade: 500 ml

BLANCO PIONA

É necessário fazer orifício de 35 mm
Capacidade: 500 ml

BLANCO TANGO
Superfície metálica

•	Pode encher-se desde a parte de cima, sem 
dificuldade

•	Acessórios muito práticos

cromado
511 266

CorBLANCO TANGO

É necessário fazer orifício de 35 mm
Capacidade: 300 ml

BLANCO TORRE
Superfície metálica

•	Pode encher-se desde a parte de cima, sem 
dificuldade

•	Acessórios muito práticos

cromado
512 593

aço inox. escovado
521 541

aço finish
512 594

Cor Cor CorBLANCO TORRE

É necessário fazer orifício de 35 mm
Capacidade: 300 ml
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* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias * Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

**

*

*

BLANCO LIVIA
Superfície metálica

•	Pode encher-se desde a parte de cima, sem 
dificuldade

•	Acessórios novos e práticos

cromado
521 291

latão
521 292

manganésio
521 293

Cor Cor CorBLANCO LIVIA

É necessário fazer orifício de 35 mm
Capacidade: 500 ml

BLANCO PIONA
Superfície metálica

•	Pode encher-se desde a parte de cima, sem 
dificuldade

•	Acessórios novos e práticos

cromado
517 667

aço inox. escovado
517 537

Cor CorBLANCO PIONA

aço inox. mate
515 992

aço inox. brilho
515 991

É necessário fazer orifício de 35 mm
Capacidade: 500 ml
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO LEVOS
Superfície metálica

•	Pode encher-se desde a parte de cima, sem 
dificuldade

•	Acessórios novos e práticos

cromado
517 585

aço inox. brilho
517 586

aço inox. mate
517 587

Cor Cor CorBLANCO LEVOS

É necessário fazer orifício de 35 mm
Capacidade: 500 ml

BLANCO QUADRIS
Superfície metálica

•	Pode encher-se desde a parte de cima, sem 
dificuldade

•	Acessórios novos e práticos

cromado
517 588

aço inox. brilho
517 589

aço inox. mate
517 590

Cor Cor CorBLANCO QUADRIS

É necessário fazer orifício de 35 mm
Capacidade: 500 ml
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Separadores BLANCO
Sistemas inteligentes de separação de desperdícios para armários.

BLANCO SELECT: fácil de montar e desmontar.

BLANCO BOTTON: sistema de instalação em 
portas.

BLANCO FLEXON II: sistema de gaveta com 
abertura standard.

Integrado entre o lava-louça, misturado-

ra e os acessórios, os separadores da 

BLANCO ajudam a otimizar os proces-

sos de trabalho na zona de lavagem.

Otimizando espaço e proporcionando 

ergonomia à cozinha moderna, os 

diferentes modelos oferecem uma vasta 

gama de possibilidades. 

Seja com uma porta abatível ou frontal, 

de extração manual o automática, com 

um ou vários recipientes de resíduos.

BLANCO SELECT Orga: a gaveta organizadora oferece espaço de armazenamento adicional.
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BLANCO SINGOLO

  45

  30

BLANCO SELECT 45/2

Sistema de separação de desperdícios BLANCO

BLANCO FLEXON II 30/1

X  = Capacidade de baldes

  50
BLANCO SINGOLO

BLANCO SELECT 
Sistemas de separação de desperdícios e de organização. 

Profundidade de montagem otimizada

Com somente 40 cm de profundidade de

montagem, BLANCO SELECT pode

integrar-se perfeitamente em todos os

armários inferiores de lava-louças.

Mais comodidade

As pegas integradas, assim como as bor-

das contínuas tipo funil com as esquinas 

lisas são especialmente fáceis de limpar.

Distribuição flexível

Podem ser combinados em diferentes 

tamanhos de baldes de acordo com as

necessidades. Por exemplo, os baldes 

pequenos com tampa são os mais ade-

quados para os resíduos orgânicos.

Mais limpeza

Fácil limpeza: ambas as caixas universais

e a caixa transversal apresentam bordas 

inclinadas para o interior, aptas para

a máquina de lavar louça.

Sistema suave de fecho automático

BLANCO SELECT pode ser instalado em 

todas as portas de armários convencio-

nais e dispõe de um sistema de fecho 

automático de grande qualidade e de 

amortização.

Perfeita organização

A estável tampa metálica do sistema é

totalmente removível e serve também

como uma prática prateleira. A gaveta de

organização opcional oferece espaço de

armazenamento adicional.

Controlo confortável

Graças a BLANCO MOVEX, as portas 

dos armários podem ser abertas facil-

mente com o pé, sem fazer esforço. Este 

engenhoso acessório pode ser usado em 

todas as portas.

Grande estabilidade

Inclusive se o sistema está totalmente 

cheio, o movimento é suave; os baldes 

e as gavetas são estáveis e resistentes. 

O sistema está testado para suportar até 

38 kg.

Montagem rápida

O sistema é muito fácil e simples de

montar.
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2

BLANCO SINGOLO

Pág. 307

1

  45cm Armário

  30cm Armário

BLANCO SELECT 45/2

Pág. 312

2

Pág. 311

2

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automático

Pág. 311

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

Sistema de separação de desperdícios BLANCO

Pág. 308

1

BLANCO FLEXON II 30/1

Pág. 308

2

BLANCO FLEXON II 30/2

Pág. 308

2

BLANCO FLEXON II 45/2

X  = Capacidade de baldes

  50cm Armário

BLANCO SINGOLO

Pág. 307

1

BLANCO SELECT 50/2

Pág. 312

2

Pág. 309

2

BLANCO FLEXON II 50/2

Pág. 309

3

BLANCO FLEXON II 50/3

As pegas integradas, assim como as bor-

das contínuas tipo funil com as esquinas 

lisas são especialmente fáceis de limpar.

BLANCO SELECT pode ser instalado em 

-

O sistema está testado para suportar até 
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  60cm Armário

BLANCO SELECT 60/2

Pág. 313

2

BLANCO SELECT 60/3

Pág. 313

3

BLANCO SELECT XL 60/3

Pág. 313

4

BLANCO SELECT 60/4

Pág. 313

4

BLANCO SELECT 60/2 Orga

Pág. 314

2

BLANCO SELECT 60/3 Orga

Pág. 314

3

BLANCO SELECT XL 60/3 Orga

Pág. 314

4

BLANCO SINGOLO

Pág. 307

1

Pág. 311

3

BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automático

Pág. 311

3

BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

90cm Armário

X  = Capacidade de baldes

Pág. 310

2

BLANCO FLEXON II 60/2

Pág. 310

3

BLANCO FLEXON II XL 60/3

Pág. 310

3

BLANCO FLEXON II 60/3

Pág. 310

4

BLANCO FLEXON II 60/4

Pág. 309

4

BLANCO FLEXON II 90/4

  50cm Armário

BLANCO SELECT 50/3

Pág. 312

3

BLANCO SELECT 60/4 Orga

Pág. 314

4

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO SINGOLO

BLANCO SINGOLO-S
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*

*

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO SINGOLO
BLANCO SINGOLO-S
Prático separador de desperdícios na porta do 
armário
•	Balde de 14 litros de fácil acesso, abrindo a porta 

do armário
•	Com tampa muito prática para guardar utensílios
•	Para instalar em armário de 45, 50 ou 60 cm
•	Disponível também com separador para dividir o 

balde em dois

BLANCO SINGOLO Descrição Referência PVP
(sem IVA)

BLANCO SINGOLO 512 880

Modelo fabricado em plástico. Inclui: estrutura suporte, tampa, balde de 14 l e material para a instalação.

45 cm
armário

14 l

BLANCO SINGOLO-S Descrição Referência PVP
(sem IVA)

BLANCO SINGOLO-S 512 881

Modelo fabricado em plástico. Inclui: estrutura suporte, tampa, balde de 14 l com separador e material para a 
instalação.

45 cm
armário

14 l
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

*

*

Acessórios

BLANCO SELECT Clip

521 300

Requer um armário base com frontal e extração.
- Altura instalada: 370 mm sobre a base da gaveta e profundidade instalada 400 mm.
- Altura máxima da estrutura: 265 mm por cima da base da gaveta.
- Também apto para montagem em armários de base com portas de 90 mm.
- Ao planificar, observe: a altura instalada do sistema de resíduos, a altura da base da gaveta, a profundidade instalada do lava-louça com a conexão do escoamento e o valor mínimo 

para o armário base.
- Altura mínima recomendada para a instalação de MOVEX: 100 mm.

BLANCO FLEXON II

BLANCO FLEXON II
A estrutura perfeita para uma grande 
flexibilidade
•	Design moderno, harmónico e funcional
•	Sistema de gavetas de alta qualidade para todas 

as extrações standard
•	Fácil acesso e limpeza
•	Insuperavelmente rápido e fácil de instalar
•	Modelos com compartimentos pequenos e 

tampas, ideais para a recolha de resíduos 
orgânicos

Acessórios

BLANCO SELECT Clip Controlo de pé BLANCO 
MOVEX 

Caixa universal para baldes 
de 15 e 19 l

521 300 519 357 229 342

Requer um armário base com frontal e extração.
- Altura instalada: 370 mm sobre a base da gaveta e profundidade instalada 400 mm.
- Altura máxima da estrutura: 265 mm por cima da base da gaveta.
- Também apto para montagem em armários de base com portas de 90 mm.
- Ao planificar, observe: a altura instalada do sistema de resíduos, a altura da base da gaveta, a profundidade instalada do lava-louça com a conexão do escoamento e o valor mínimo 

para o armário base.
- Altura mínima recomendada para a instalação de MOVEX: 100 mm.

30 cm
armário

19 l

19 l

BLANCO FLEXON II Descrição Referência PVP
(sem IVA)

BLANCO FLEXON II 30/1 521 542

Incluído

1 balde de 19 l com tampa

BLANCO FLEXON II 30/2 521 467

Incluído

2 baldes de 8 l com tampa

30 cm
armário

16 l

8 l 8 l

BLANCO FLEXON II 45/2 521 468

Incluído

2 baldes de 16 l com tampa

45 cm
armário

32 l

303-317_Abfallsystem_Portugal_2018.indd   308 20.02.18   15:39REG_12teil_220x297_352S.indd   306 16.02.18   15:17



€ 210 

€ 165 

€ 150 

€  39 €  24 €  28 

309

Si
st

em
as

 d
e 

se
pa

ra
çã

o

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

*

*

BLANCO FLEXON II
A estrutura perfeita para uma grande 
flexibilidade
•	Design moderno, harmónico e funcional
•	Sistema de gavetas de alta qualidade para todas 

as extrações standard
•	Fácil acesso e limpeza
•	Insuperavelmente rápido e fácil de instalar
•	Modelos com compartimentos pequenos e 

tampas, ideais para a recolha de resíduos 
orgânicos

Acessórios

BLANCO SELECT Clip Controlo de pé BLANCO 
MOVEX 

Caixa universal para baldes 
de 15 e 19 l

521 300 519 357 229 342

Requer um armário base com frontal e extração.
- Altura instalada: 370 mm sobre a base da gaveta e profundidade instalada 400 mm.
- Altura máxima da estrutura: 265 mm por cima da base da gaveta.
- Também apto para montagem em armários de base com portas de 90 mm.
- Ao planificar, observe: a altura instalada do sistema de resíduos, a altura da base da gaveta, a profundidade instalada do lava-louça com a conexão do escoamento e o valor mínimo 

para o armário base.
- Altura mínima recomendada para a instalação de MOVEX: 100 mm.

50 cm
armário

38 l

BLANCO FLEXON II Descrição Referência PVP
(sem IVA)

BLANCO FLEXON II 50/2 521 469

Incluído

2 baldes de 19 l com tampa

BLANCO FLEXON II 50/3 521 470

Incluído

1 balde de 19 l e  2 baldes de 8 l com tampa

50 cm
armário

35 l

BLANCO FLEXON II 90/4 521 475

Incluído

3 baldes de 19 l e  1 balde de 16 l.

90 cm
armário

73 l
19 l 19 l 19 l 16 l

Sistema de gavetas de alta qualidade para todas 
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO BOTTON Pro Automático
- Requer portas com um ângulo de abertura mínimo de 100º e dobradiças de porta de armário de máximo 35 mm.
- Profundidade de montagem de 400 mm.
- Altura de montagem de 350 mm.

BLANCO BOTTON Pro Manual
- Requer dobradiças de porta de armário de máximo 30 mm.
- Profundidade de montagem de 400 mm.
- Altura de montagem de 350 mm.

BLANCO BOTTON Pro

BLANCO FLEXON II
A estrutura perfeita para uma grande 
flexibilidade
•	Design moderno, harmónico e funcional
•	Sistema de gavetas de alta qualidade para todas 

as extrações standard
•	Fácil acesso e limpeza
•	Insuperavelmente rápido e fácil de instalar
•	Modelos com compartimentos pequenos e 

tampas, ideais para a recolha de resíduos 
orgânicos

Acessórios

BLANCO SELECT Clip Controlo de pé BLANCO 
MOVEX 

Caixa universal para baldes 
de 15 e 19 l

521 300 519 357 229 342

Requer um armário base com frontal e extração.
- Altura instalada: 370 mm sobre a base da gaveta e profundidade instalada 400 mm.
- Altura máxima da estrutura: 265 mm por cima da base da gaveta.
- Também apto para montagem em armários de base com portas de 90 mm.
- Ao planificar, observe: a altura instalada do sistema de resíduos, a altura da base da gaveta, a profundidade instalada do lava-louça com a conexão do escoamento e o valor mínimo 

para o armário base.
- Altura mínima recomendada para a instalação de MOVEX: 100 mm.

60 cm
armário

49 l

BLANCO FLEXON II Descrição Referência PVP
(sem IVA)

BLANCO FLEXON II 60/2 521 471

Incluído

1 balde de 30 l e  1 balde de 19 l com tampa

BLANCO FLEXON II 60/3 521 472

Incluído

3 baldes de 15 l com tampa

60 cm
armário

45 l

BLANCO FLEXON II 60/4 521 474

Incluído

2 baldes de 15 l e  2 baldes de 6 l com tampa

60 cm
armário

42 l

BLANCO FLEXON II XL 60/3 521 473

Incluído

1 balde de 30 l e  2 baldes de 8 l com tampa

60 cm
armário

46 l
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO BOTTON Pro
Montagem fácil e cómoda
•	Instruções para uma montagem fácil e rápida
•	Sistema estável com design atrativo
•	Otimização do espaço para armários de 45 e 60 cm
•	Baldes com pegas fácil de remover para uma 

boa manutenção e limpeza
•	Grande capacidade dos baldes de 26 a 39 litros
•	Melhor relação qualidade/preço

30

BLANCO BOTTON Pro Automático
- Requer portas com um ângulo de abertura mínimo de 100º e dobradiças de porta de armário de máximo 35 mm.
- Profundidade de montagem de 400 mm.
- Altura de montagem de 350 mm.

BLANCO BOTTON Pro Manual
- Requer dobradiças de porta de armário de máximo 30 mm.
- Profundidade de montagem de 400 mm.
- Altura de montagem de 350 mm.

45 cm
armário

26 l

13 l 13 l

BLANCO BOTTON Pro Descrição Referência PVP
(sem IVA)

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

517 467

Incluído

Modelo fabricado em plástico. Inclui: estrutura, tampa, dois baldes de 13 l e materi-
al para a instalação.

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automático

517 468

Incluído

Modelo fabricado em plástico. Inclui: estrutura, tampa, dois baldes de 13 l, sistema 
de abertura automática e material para a instalação.

45 cm
armário

26 l

13 l 13 l

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Manual

517 469

Incluído

Modelo fabricado em plástico. Inclui: estrutura, tampa, três baldes de 13 l e 
material para a instalação.

60 cm
armário

39 l

13 l 13 l 13 l

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Automático

517 470

Incluído

Modelo fabricado em plástico. Inclui: estrutura, tampa, três baldes de 13 l, sistema 
de abertura automática e material para a instalação

60 cm
armário

39 l

13 l 13 l 13 l

Sistema de gavetas de alta qualidade para todas 
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Acessórios

BLANCO SELECT Orga 
gaveta organizadora

518 727

Altura de instalação 473 mm (as caixas universais podem mover-se para não tocarem no escoamento), profundidade de instalação 400 mm, medida interior do armário 450 mm.
• Requer portas frontais sem dobradiças ou orifícios. Ter em conta a posição do puxador.
• Também podem ser instaladas em armários com portas com borda de 40 mm.
• Ter em conta para a sua planificação a altura de instalação do sistema de desperdícios, a profundidade do lava-louça e o espaço disponível no armário.

BLANCO SELECT

BLANCO SELECT
O melhor SELECT da BLANCO: sistemas de 
separação de desperdícios
•	Design moderno, harmonioso e funcional
•	Estrutura integrada previne a acumulação de 

sujidade
•	Todas as peças são fáceis de limpar
•	Prática tampa para balde de 15 l
•	Tampa de alta qualidade e facilmente extraível
•	Montagem rápida e fácil
•	Controlo de pé BLANCO MOVEX para BLANCO 

SELECT e todos os modelos de frontal extraível
•	Balde funcional com pegas integradas

Acessórios

BLANCO SELECT Clip BLANCO SELECT AutoMove Controlo de pé BLANCO 
MOVEX  

521 300 521 301 519 357

Altura de instalação 473 mm (as caixas universais podem mover-se para não tocarem no escoamento), profundidade de instalação 400 mm, medida interior do armário 450 mm.
• Requer portas frontais sem dobradiças ou orifícios. Ter em conta a posição do puxador.
• Também podem ser instaladas em armários com portas com borda de 40 mm.
• Ter em conta para a sua planificação a altura de instalação do sistema de desperdícios, a profundidade do lava-louça e o espaço disponível no armário.

45 cm
armário

32 l

BLANCO SELECT Descrição Referência PVP
(sem IVA)

BLANCO SELECT 45/2 518 721

Incluído

2 baldes de 16 l.

BLANCO SELECT 50/2 518 722

Incluído

2 baldes de 19 l.

50 cm
armário

38 l

BLANCO SELECT 50/3 520 779

Incluído

1 balde de 19 l e 2 baldes de 8 l.

50 cm
armário

35 l
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO SELECT
O melhor SELECT da BLANCO: sistemas de 
separação de desperdícios e de organização de 
armário
•	Design moderno, harmonioso e funcional
•	Estrutura integrada previne a acumulação de 

sujidade
•	Todas as peças são fáceis de limpar
•	Prática tampa para balde de 15 l
•	Tampa de alta qualidade e facilmente extraível
•	Montagem rápida e fácil
•	Controlo de pé BLANCO MOVEX para BLANCO 

SELECT e todos os modelos de frontal extraível
•	Opcional: práticos acessórios como o suporte 

para baldes SELECT CLIP, o sistema de abertura 
elétrica BLANCO SELECT AutoMove ou o pedal 
BLANCO MOVEX para BLANCO SELECT e 
todos os modelos de frontal extraível

Acessórios

BLANCO SELECT Orga 
gaveta organizadora

BLANCO SELECT Clip BLANCO SELECT AutoMove Controlo de pé BLANCO 
MOVEX  

518 727 521 300 521 301 519 357

Altura de instalação 473 mm (as caixas universais podem mover-se para não tocarem no escoamento), profundidade de instalação 400 mm, medida interior do armário 450 mm.
• Requer portas frontais sem dobradiças ou orifícios. Ter em conta a posição do puxador.
• Também podem ser instaladas em armários com portas com borda de 40 mm.
• Ter em conta para a sua planificação a altura de instalação do sistema de desperdícios, a profundidade do lava-louça e o espaço disponível no armário.

60 cm
armário

49 l

BLANCO SELECT Descrição Referência PVP
(sem IVA)

BLANCO SELECT 60/2 518 723

Incluído

1 balde de 30 l e 1 balde de 19 l.

BLANCO SELECT 60/3 518 724

Incluído

3 baldes de 15 l.

60 cm
armário

45 l

BLANCO SELECT 60/4 520 781

Incluído

2 baldes de 15 l e 2 baldes de 6 l.

60 cm
armário

42 l

BLANCO SELECT XL 60/3 520 780

Incluído

1 balde de 30 l e 2 baldes de 8 l.

60 cm
armário

46 l

Controlo de pé BLANCO MOVEX para BLANCO 
SELECT e todos os modelos de frontal extraível
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

*

*

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

BLANCO SELECT
O melhor SELECT da BLANCO: sistemas de 
separação de desperdícios e de organização de 
armário
•	Ótimo aproveitamento do espaço
•	Design moderno, harmonioso e funcional
•	Estrutura integrada previne a acumulação de 

sujidade
•	Gaveta de organização de grande qualidade 

incluída
•	Caixas de uso flexível e caixa universal para 

balde de 15 e 19 litros opcional
•	Montagem rápida e fácil
•	Balde funcional y asas integradas ópticamente
•	Opcional: práticos acessórios como o suporte 

para baldes SELECT CLIP, o sistema de abertura 
elétrica BLANCO SELECT AutoMove ou o pedal 
BLANCO MOVEX para BLANCO SELECT e 
todos os modelos de frontal extraível

•	Todas as peças são fáceis de limpar

Acessórios

BLANCO SELECT Clip BLANCO SELECT AutoMove Controlo de pé BLANCO 
MOVEX  

Caixa universal para baldes 
de 15 e 19 l

521 300 521 301 519 357 229 342

Altura de instalação 473 mm (as caixas universais podem mover-se para não tocarem no escoamento), profundidade de instalação 400 mm, medida interior do armário 450 mm.
• Requer portas frontais sem dobradiças ou orifícios. Ter em conta a posição do puxador.
• Também podem ser instaladas em armários com portas com borda de 40 mm.
• Ter em conta para a sua planificação a altura de instalação do sistema de desperdícios, a profundidade do lava-louça e o espaço disponível no armário.

60 cm
armário

49 l

BLANCO SELECT Descrição Referência PVP
(sem IVA)

BLANCO SELECT 60/2 Orga 518 725

Incluído

Gaveta organizadora, 1 balde de 30 l e 1 balde de 19 l.

BLANCO SELECT 60/3 Orga 518 726

Incluído

Gaveta organizadora e 3 baldes de 15 l.

60 cm
armário

45 l

BLANCO SELECT 60/4 Orga 520 783

Incluído

Gaveta organizadora, 2 baldes de 15 l e 2 baldes de 6 l.

60 cm
armário

42 l

BLANCO SELECT XL 60/3 Orga 520 782

Incluído

Gaveta organizadora, 1 balde de 30 l e 2 baldes de 8 l.

60 cm
armário

46 l
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Acessórios para BLANCO SELECT

Prático suporte para saco de lixo para BLANCO SELECT e FLEXON II.
•	Clip para segurar os sacos
•	Apto para qualquer tamanho BLANCO SELECT e FLEXON II
•	Acessórios para utilização otimizada dos baldes SELECT e FLEXON II

BLANCO SELECT Clip 521 300

BLANCO SELECT Clip

Medidas em mm

Sistema de abertura eléctrico para BLANCO SELECT.
•	Acessório para abertura automática de qualquer tipo de porta
•	Muito útil para portas sem puxador
•	Sistema de proteção para evitar abertura involuntária de porta
•	Rápido e fácil de instalar

BLANCO SELECT AutoMove 521 301

BLANCO SELECT AutoMove

Acessório para uma fácil abertura de portas
•	Pedal para parte frontal inferior do armário da cozinha
•	Fácil controlo com o pé
•	Montagem simples graças ao modelo incorporad
•	Acabamento exclusivo em aço inoxidável
•	Altura mínima recomendada para instalação de MOVEX: 100 mm

BLANCO MOVEX 519 357

BLANCO MOVEX

Medidas em mm

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

€  24 

€ 358 

€  28 *

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

separação de desperdícios e de organização de 

para baldes SELECT CLIP, o sistema de abertura 
elétrica BLANCO SELECT AutoMove ou o pedal 
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Acessórios para BLANCO SELECT

Solução eficiente
•	Gaveta organizadora para parte superior de BLANCO SELECT
•	Compatível com armários de 60 cm de largura
•	Incluída nos modelos BLANCO SLECT Orga

Gaveta organizadora 518 727

Gaveta organizadora

Medidas em mm

•	Caixa universal para colocar nos baldes de 15 e 19 litros
•	Ideal para depositar resíduos de tamanho pequeno, como pilhas ou baterias
•	Apto para máquina de lavar-louça
•	Incluída nos modelos BLANCO SELECT Orga

Caixa universal para baldes de 15 e 19 l 229 342

Caixa universal

Medidas em mm

•	Tampa para baldes BLANCO SELECT e FLEXON II
•	Serve também como bandeja organizadora para pequenos utensílios
•	Tampa tipo bandeja de 6 litros incluída nos modelos BLANCO SELECT e FLEXON II 

60/4 e 60/4 Orga
•	Tampa tipo bandeja de 8 litros incluída nos modelos BLANCO SELECT e FLEXON II 

50/3, XL 60/3 e XL 60/3 Orga
•	Tampa tipo bandeja de 15 litros incluída nos modelos BLANCO SELECT e FLEXON II 

60/3 e 60/4

Tampa para balde SELECT de 15 l 229 338

Tampa para balde SELECT de 8 l 231 975

Tampa para balde SELECT de 6 l 231 974

Tampa tipo bandeja

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

€  76 

€  39 

€  29 

€  26 

€  13 

*

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias
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Acessórios para BLANCO SELECT

•	A combinação do filtro de carvão ativo com o disco de aço inoxidável 
reduz significativamente os odores desagradáveis do balde de resíduos 
orgânicos.

•	Disponível para baldes de SELECT e FLEXON II de 6 l e 8 l.

Tampa AktivBio para balde de 6 l 524 219

Tampa AktivBio para balde de 8 l 524 220

Tampa AktivBio

•	Contém 4 unidades
•	É recomendado mudar o filtro a cada 3 meses
•	Conteúdo para 1 ano

Filtro para tampa AktivBio de 6 l 524 225

Filtro para tampa AktivBio de 8 l 524 226

Filtro para tampa AktivBio

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

€  34 

€  8 

€  36 

€  5 

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias
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O que é um 
triturador de 
desperdícios?

Um triturador de desperdícios de 
comida é uma forma cómoda de gerir 
os desagradáveis resíduos de alimentos. 
InSinkErator é o maior fabricante de 
trituradores de desperdícios de comida, 
um líder mundial em soluções para a 
cozinha moderna com mais de 75 anos
de experiência. InSinkErator oferece uma 
gama de trituradores com diferentes 
potências e capacidades a qualquer 
tipo de lar.

Como funciona um triturador 
de desperdícios?

Um triturador de desperdícios pode 
ser instalado facilmente no armário 
inferior do lava-louça. Os desperdícios 
de alimentos depositam-se na bacia e 
introduzem-se no triturador para que este 
triture e elimine os desperdícios através 
do escoamento com a ajuda de água fria.

Uma simples e fácil solução para o 
problema quotidiano de eliminação de 
resíduos de alimentos na cozinha.

+ TRITURADORES  =  -  ATERROS.

Com o uso de um triturador de desperdícios, 
as sobras de comida não são encaminhadas 
para os aterros e sim para as estações de 
tratamento de água. 

Os desperdícios, uma vez nas estações de 
tratamento de água, podem ser reciclados e 
transformados em energia renovável ou em 
produtos biosólidos para uso como fertilizantes.

Siga-nos em: /InSinkEratorEU

SEWER SYSTEM

&

FERTILIZANTES ENERGIA

ESCOAMENTO DE LAVA-LOUÇA STANDARD

TRATAMENTO
DE ÁGUA

Trituradores de desperdícios de matéria orgânica

Trituradores de desperdícios de matéria orgânica

Características
• Design compacto
•  Rotação da câmara de trituração variável em alguns modelos
•  Sistema Quick Lock que facilita a montagem e instalação
•  Relé de proteção
•  Fabricado em aço inoxidável
•  Motor de indução altamente resistente
•  Silenciador de última tecnologia
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Sistema de redução de som

Fases de trituração

Potência

Anos de garantia

Funcionamento com interruptor 
pneumático

Circuito Power Booster para melhorar 
a trituração de alimentos difíceis

Tampo fi ltro em aço inoxidável incluído

Capacidade de câmara para triturar

Câmara de triturar em aço inoxidável

-60%

3X

0.75 CV

8

Sim

Sim

Sim

1180ml

Sim

-40%

2X

0.75 CV

7

Sim

Sim

Sim

1005ml

Sim

-20%

1X

0.75 CV

4

Sim

Não

Sim

980ml

Sim

Básico

1x

0.55 CV

3

Sim

Não

Não

980ml

Sim

Evolution 250 Evolution 150 Modelo 66 Modelo 56
InSinkErator
Suite 10, Building 6 
Hatters Lane 
Croxley Green Business Park 
Watford, Herts WD18 8YH 
United Kingdom 

Sales tel: 01923 297 880   
Service tel: 0800 389 3715 
www.insinkeratorsc.co.uk 

InSinkErator
Emerson Electric Co.
4700 21st Street 
Racine, WI 53406-5093 USA

Sales/Service tel: +1 262-554-5432
www.insinkerator.com/worldmap.html

Specifications

Dimensions (mm)

Continuous Feed

Built-in Air Switch

Single Phase Motor

Time Rating: Intermittent

Permanently Lubricated 
Upper & Lower Bearings

Shipping Weight 
(Approx): 8.7 kg

Overall Height: 318mm

1-Stage Grind 
Technology

Grind Chamber 
Capacity: 980ml

Motor Protection: Manual 
Reset Overload

Average Water Usage: 
Approximately 4.0 L per 
Person Per Day

Drain Connection: 1-1/2” 
(3.81cm)

Average Electrical 
Usage: 3-4 KWH per 
Annum

Dishwasher Drain 
Connection

Dimensions (mm)

168

64

131
185

318

PRODUCT 
SPEC SHEET

Model 66
Food Waste 
Disposer

Volts/Hz HP RPM Average Load

120V, 60Hz

220-240V, 50 Hz

220-240V, 60 Hz

.75

.75

.75

1725

1425

1725

8.1 A

405 W

405 W

InSinkErator
Suite 10, Building 6 
Hatters Lane 
Croxley Green Business Park 
Watford, Herts WD18 8YH 
United Kingdom 

Sales tel: 01923 297 880   
Service tel: 0800 389 3715 
www.insinkeratorsc.co.uk 

InSinkErator
Emerson Electric Co.
4700 21st Street 
Racine, WI 53406-5093 USA

Sales/Service tel: +1 262-554-5432
www.insinkerator.com/worldmap.html

Specifications

Dimensions (mm)

Continuous Feed

Built-in Air Switch

Single Phase Motor

Time Rating: Intermittent

Permanently Lubricated 
Upper & Lower Bearings

Shipping Weight 
(Approx): 8.1 kg

Overall Height: 318mm

1-Stage Grind 
Technology

Grind Chamber 
Capacity: 980ml

Motor Protection: Manual 
Reset Overload

Average Water Usage: 
Approximately 4.0 L per 
Person Per Day

Drain Connection: 1-1/2” 
(3.81cm)

Average Electrical 
Usage: 3-4 KWH per 
Annum

Dishwasher Drain 
Connection

Dimensions (mm)

168

131

64

173

318

PRODUCT 
SPEC SHEET

Model 56
Food Waste 
Disposer

Volts/Hz HP RPM Average Load

120V, 60Hz

220-240V, 50 Hz

220-240V, 60 Hz

.55

.55

.55

1725

1425

1725

7.1 A

380 W

380 W

168

6464

13131
185

318
168

131

6464

17173

318

820 € 685 € 575 € 355 €

Trituradores de desperdícios de matéria orgânica

InSinkErator oferece uma gama de quatro modelos 
cada um com diferentes características, todas elas com 
excelentes níveis de desempenho e fi abilidade.

Graças à introdução do nosso Evolution® 250 e 150, 
a gama é agora mais silenciosa e potente que nunca.

Com duas e três etapas de trituração, estamos perante 
a nova evolução tecnológica. Os modelos InSinkErator 
são os melhores eliminadores de matéria orgânica 

do mercado. Os modelos Evolution 250 e 150 têm 
um funcionamento de até 60% mais silencioso que o 
triturador standard atual.

A nossa gama standard dos modelos 56 e 66 oferece 
um bom desempenho, um processo continuado de 
trituração de desperdicios e a capacidade de manipular 
quantidades variáveis de resíduos de alimentos. Podem 
ser colocados a funcioar uma tomada de parede ou um 
botão de ar instalado sobre a superfície de trabalho.

Trituradores de desperdícios de matéria orgânica

Características
• Design compacto
•  Rotação da câmara de trituração variável em alguns modelos
•  Sistema Quick Lock que facilita a montagem e instalação
•  Relé de proteção
•  Fabricado em aço inoxidável
•  Motor de indução altamente resistente
•  Silenciador de última tecnologia

Vantagens
Os desperdícios de alimentos trituram-se em partículas fi nas e são 
eliminados em segundos
•  Não requer manutenção nem limpeza especial, além de água 

corrente da torneira.
•  Método fácil de gerir os resíduos de alimentos no seu lar, poupando 

tempo e reduzindo as idas aos depósitos de lixo.
•  Solução compacta para o lar, uma vez que se instala debaixo do 

lava-louça, sem ocupar grandes espaços.
•  Compatível com a maioria de lava-louças de qualquer fabricante.
•  Ambientalmente responsável, ajudando a reduzir a quantidade de 

resíduos dos aterros.

Evolution 250 Evolution 150 Modelo 66 Modelo 56Evolution 250 Evolution 150

6464

222
168168

311
171

6464

234
168168

344
185
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Aço inoxidável

SILGRANIT® PuraDur®

Misturadoras e todas as superfícies

BLANCO ANTIKALK
1 x 30 ml frasco

520 523

BLANCO CARE - Produtos de limpeza e manutenção

BLANCO POLISH
• Não marca
• Elimina as manchas e a oxidação
• Elimina as impressões digitais e a 

sujdade
• Proporciona um máximo brilho

Nota: BLANCO POLISH só pode ser 
usado sobre superfícies de aço inoxi-
dável. BLANCO POLISH não pode ser 
usado sobre superfícies cromadas nem 
de SILGRANIT

BLANCO POLISH
1 x 150 ml tubo

511 895

BLANCO ACTIV - 
Atua contra as manchas
• Especial para lava-louças em 

SILGRANIT®

• Elimina qualquer mancha de cor, 
como restos de café, de chá ou de 
frutas

• Não é necessário nenhum produto de 
limpeza

• Dissolve-se na água, deixa-se atuar e 
limpa-se

BLANCO ANTIKALK
• Especialmente para eliminar 

restos de calcário
• Embelezador de superfícies, 

de misturadoras e lava-louças
• Produto biológico

BLANCO ACTIV
12 x 3 x 25 g display

520 785

BLANCO POLISH
12 x 150 ml display

511 894

Cerâmica

BLANCO PuraPlus® Liquid Set:
1 PuraPlus® Liquid 100 ml
1 PuraPlus® Starter 100 ml

512 494

Regenerador de lava-louças de 
CERÂMICA PuraPlus®

• Starter: aplicar na superfície a ser tratada.
• Liquid: aplicar na zona preparada 

para regenerar a superfície.

BLANCO CeraCare
1 x 350 g (inclui esponja)
519 080

BLANCO ACTIV em pó
pack de 3 saquetas

520 784

BLANCO CeraCare
Limpa, protege e dá brilho às superfícies de
Cerâmica em apenas um passo
• Elimina a sujidade e o pó
• Protege do calcário da água
• Dá brilho à superfície

Acessórios para lava-louças BLANCO 
Qualidade e funcionalidade no coração da cozinha.
A ergonomia e a funcionalidade simplesmente 
o lava-louça. As tarefas tornam-se fluidas, evitando ações desnecessárias e facilitando a manipulação dos alimentos e utensílios. Os 
inovadores conceitos dos acessórios BLANCO, fabricados com materiais de alta qualidade, transformam as zonas de água BLANCO
em centros de trabalho modernos e eficientes. 

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais info
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

€  85

€  6

€ 11

€ 7

€  128

€  47

€  17

*

*

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias
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Quando colocadas sobre o lava-louça, formam uma ponte, o que permite

trabalhar em dois níveis.

• Inúmeras possibilidades de utilização sobre o lava-louça e na bancada

• Fabricadas em aço inoxidável de alta qualidade

• Recomendadas para BLANCO SUBLINE e PLEON em SILGRANIT®, e para 

ANDANO, SUPRA, CLARON, FLOW, JARON, ZEROX e CRONOS-IF

Referência 235 906

Calhas Top

Escorredor prático auxiliar para colocar no canto da bacia.

Pode ser utilizado para lavar e escorrer fruta e legumes ou

pequenos utensílios de cozinha, assim como para arrumar.

• Fácil colocação

• Uso flexível e prático

• Recomendada para BLANCO DALAGO, METRA, ADON e PLEON

Referência 235 866

Quando colocada dentro da bacia, cria um nível funcional suplementar para

apoiar pratos, panelas ou para escorrer louça. Colocada na bancada de

trabalho, serve para proteger a superfície da bancada.

• Aumenta a funcionalidade do seu lava-louça com o mesmo espaço

• Fabricada em aço inoxidável de alta qualidade

• Recomendada para BLANCO PLEON e SUBLINE em SILGRANIT® e cerâmica

Referência 234 795

Escorredor de canto de plástico antracite

Grelha de suporte para bacias

Acessórios para lava-louças BLANCO 
Qualidade e funcionalidade no coração da cozinha.
A ergonomia e a funcionalidade simplesmente tornam tudo mais fácil. Os acessórios inteligentes são o acabamento perfeito para 
o lava-louça. As tarefas tornam-se fluidas, evitando ações desnecessárias e facilitando a manipulação dos alimentos e utensílios. Os 
inovadores conceitos dos acessórios BLANCO, fabricados com materiais de alta qualidade, transformam as zonas de água BLANCO
em centros de trabalho modernos e eficientes. 

• Design atrativo que mistura linhas retas e onduladas

• Escorredor prático e funcional

• Complemento ideal para bacias de instalação 

sob tampo, de perfil liso ou à face

Referência 230 734

Escorredor de plástico preto

• Tampo estético para escoamento

• Compatível com qualquier lava-louça com 

escoamento de filtro de 3 ½“

• Não é compatível com o sistema InFino®

Referência 517 666

CapFlow™

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

€  39

€  91

€  81

€  40

€  19

rmação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

*

*
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Acessórios para lava-louças BLANCO 

• Apropriada para máquina de lavar louça a 65 °C

• Proteção perfeita de facas para a sua bancada

• Para uso alimentar e higiénico

Referência 225 469

Fabricada de madeira de nogueira

Combina perfeitamente com lava-louças e acessórios, por 

exemplo com BLANCO CARRIER, que pode deslizar-se  por 

debaixo oferecendo comodidade na zona de trabalho.

Referência 515 914

Tábua de corte flexível

Tábua de corte tipo ponte universal

290290

38
2

• A tábua de corte encaixa na borda exterior do lava-louça

• Disponível em madeira de faia maciça ou plástico

• Apta para lava-louças de largurda de 435 mm, 500 mm e 510 mm.

• Ideal para lava-louças de instalação superior

Para lava-louças de 435 mm.

Tábua de corte de madeira de faia Referência 225 685

Para lava-louças de 500 mm.

Tábua de corte de madeira de faia Referência 218 313

Tábua de corte de polietileno Referência 217 611

Para lava-louças de 510 mm.

Tábua de corte de polietileno Referência 210 521

Tábua de corte universal

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

 = acessório opcional para este modelo       
	= 
	= 




Acessórios
para lava-louças BLANCO -IF e -U

NOVO

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais info

€  11

€  227

€  79

€  88

€  94

€  68

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias
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rmação 214 - 302 e 303 - 317.
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Acero inoxidable SILGRANIT® PuraDur® Cerámica

 = acessório opcional para este modelo       
	= acessório opcional
	= incluído


 = não compatível com ANDANO/ETAGON -IF/A

Acessórios
para lava-louças BLANCO -IF e -U

Tábua de corte de freixo

230 700

	 	 	   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 

Tábua de corte de vidro 
prateada

227 697
	 	 	   	 



	 



	 



	 	 



	 



	 	 	 	 	 	 

Tábua de corte de madeira 
de faia

514 544

  

Tábua de corte de vidro

227 699

  

Bacia multifuncional perfurada 
em aço inox.

227 692

  	 	 	 	 	 	 

Bacia multifuncional perfurada 
em aço inox.

227 689

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 

Bacia adicional de linhas retas 
perfurada

514 542

  

Escorredor de aço inox.

223 297

	     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     

Escorredor de louça em aço 
inox. (removível)

507 829

  	 	 	 	 	 	 	 	 

Escorredor de plástico preto

230 734

	     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     

Escorredor com chapa de aço 
inox.

513 485

   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	    

Grelha de suporte para bacia

234 795

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     

Calhas Top

235 906

Bacia multifuncional perfurada 
em aço inox.

231 396
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Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias
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Peças suplentes para lava-louças BLANCO

Tenha em atenção a seguinte informação importante:
Pode consultar as peças de substituição através da nossa página web www.blanco.de no separador “Catálogo de peças suplentes”.

Recorde que muitas das peças para substituição varian dependendo do modelo de lava-louça ou misturadora, da sua referência e da data de compra.
*Contacte o departamento de atenção ao cliente para mais informação.

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317. Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais info

Kit de readaptação de
comando* com cabo Bow-
den para lava-louças com 
filtro standard de 3 ½" 

Nota: Indicar tipo de lava-
louça no pedido.

Kit de readaptação Referência* PVP
Descrição (sem IVA)

*

Tampa cromada para tapar 
orifício 48 mm Ø

Conexão entre 2 bacias de
1 ½"

Conexão entre 2 bacias de
3 ½"

Conexão de bacias 2 x 3 ½"
ou 1 x 3 ½" - 1 x 1 ½"
Conexão anti-odores de 
50 mm para instalação de 2 
bacias com filtros de 3 ½" e 
escorredor com válvula de 
1 ½"

Conexão de bacias 3 x 3 ½"
ou 2 x 3 ½" - 1 x 1 ½"
Conexão anti-odores de 
40 mm e 50 mm para insta-
lação de 2 ou 3 bacias com 
filtros de 3 ½" ou 1 ou de 2 
bacias com filtros de 3 ½" e 
escorredor com válvula de 
1 ½"

Descrição Referência PVP
(sem IVA)

Dispensadores de detergente
Ver pág. 299 - 302

137 164 224 044

Válvula de ventilação DN 40
para melhorar a descarga

225 616

Conexiones Referência PVP
Descrição (sem IVA)

225 088

225 087

225 089

Sifão anti-odores de 1 ½"
com descarga ajustável e ralo 
de 40 a 50 mm

Sifão anti-odores de 1 ½"
com corpo flexível e ralo de 
40 a 50 mm

Sifão anti-odores especial 
de 1 ½": versão plana 
salva-espaço. Recomendado 
quando se instala um Select.
Ø 50 mm.

Sistema de controlo de 
odor tipo garrafa de 1 ½"
com conexão para máquina 
de lavar louça, saída para 
tubos DN 40.

137 267

137 262

137 287

137 158

Descrição

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

€  17

€  17

€  23

€  14

€  21

€  20

€  31

€  34

€  14

€  20
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Peças suplentes para lava-louças BLANCO

rmação 214 - 302 e 303 - 317. Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.

(sem IVA)

Escorredor de plástico de alta 
qualidade preto

Kit de 4 agrafos para instalar
lava-louças de aço inoxidável
sob tampo em tampos de 
granito.

Kit de 4 agrafos para instalar
lava-louças de aço inoxidável 
sob tampo em tampos de
madeira.

Descrição Referência PVP Descrição Referência PVP
(sem IVA) (sem IVA)

Perfil de conexão à parede 
feito de plástico cinzento, 
para tampos verticais de 
longitude adaptável.

Fita isoladora flexível para 
instalação de misturadoras, 
comandos de válvulas ou 
dispensadores de detergente
em tampos laminados com 
bacias sem rebordo para mis-
turadora ou de cerâmica.
3 x 150 mm incluindo modelo 
de montagem

Perfil de conexão à parede 
feito de plástico cinzento, 
para conexão lateral altura 
de 30 mm Ø e longitude 
adaptável.

Perfil de conexão à parede 
feito de plástico cinzento 
para lava-louças reversíveis.

800 mm

1000 mm

1200 mm

Agrafos para instalar 
lava-louças de Silgranit® sob 
tampo em tampos de madeira.

Kit de 6 unidades

Kit de 4 unidades

212 330

212 331

230 734

137 513

120 055

137 528

137 075

137 077

137 078 212 596

212 332

Agrafos para instalar 
lava-louças Subline Silgranit®

sob tampo em tampos de 
granito.

Kit de 6 unidades

Kit de 4 unidades

218 269

218 268

Agrafos para instalar 
lava-louças Subline Cerâmica 
sob tampo em tampos de 
granito.

Kit de 6 unidades 220 605

122 071

Ferramenta para realizar
orifício de 35 mm em
lava-louças de aço inoxidável

139 181Chave para ajustar anel 
embelecedor

137 001

Chave de cartucho
SW 44

127 433Chave de cartucho
SW 30 e SW 36

127 432

Ferramenta para realizar
orifício de 35 mm em
lava-louças de Silgranit®

Kit instalação lava-louças 
de aço inox.
14 elementos de fixação
(standard)

220 311

Tábua de corte de freixo

Bacia multifuncional perfurada 
em aço inoxidável

Bacia multifuncional perfurada 
em aço inoxidável

Escorredor de louça em aço 
inoxidável

Escorredor de aço inoxidável

230 700

227 692

227 689

507 829

223 297

€  40 €  41

€  108

€  6

€  6

€  9

€  11

€  17

€  17

€  29

€  19

€  29

€  19

€  19

€  159

€  74

€  74

€  139

€  94

€  6

€  7

€  6

€  7

€  7

€  9

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias
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Acessórios para misturadoras

Consultar separador MISTURADORAS e BLANCO SELECT para mais informação 214 - 302 e 303 - 317.
* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias

Descrição Referência PVP
(sem IVA)

Estabilizador adicional para misturadoras:
Para uma maior estabilidade das misturadoras BLANCO em aço 
inoxidável. Compatível com lava-louças de aço inoxidável.
Inclui: conjunto de estabilização com placa angular, placa de fixação, 
4 parafusos de fixação (2 x M5x40, 2 x M5x70), parafusos de 
madeira para fixação na parte inferior do tampo. 
Disponíveis em 2 medidas de comprimento:
60 mm
75 mm

Chave para substituir ou limpar o controlo de jato

Pack para regular jato de água da misturadora
Com filtro protetor, selo e anel de montagem M 24 x 1
O pack inclui 10 unidades.

Difusor de água para misturadoras de baixa pressão
Difusor de água com lacre e anel de montagem, M 24 x 1
O pack inclui 10 unidades.

Set de válvulas de canto
Consta de 2 válvulas de canto
– Selo para teste PA
– classe sonora 1
– DN 15
– latão, cromada

Filtro de sujidade para misturadoras (1 unidade)

Proteção de mangueira para chuveiro extraível

Tubos de conexão flexíveis
com rosca de 3/8“ para conectar ao tubo e porca de 3/8“ para 
conectar à válvula de canto
Inclui 2 unidades
300 mm
500 mm

513 383
513 384

511 324

511 325

511 326

511 327

128 434

511 920

511 320
511 321

Maçaneta curta cromada (30 mm) para LINUS /-S, -F, S-F, Vario, manípulo à esquerda
Maçaneta curta cromada mate (30 mm) para LINUS /-S
Maçaneta curta aço finish (30 mm) para LINUS /-S, -F, S-F, manípulo à esquerda
Maçaneta curta aço inox. escovado (30 mm) para LINUS /-S
Maçaneta curta cromada (30 mm) para FILO /-S, FINESS, FONTAS II
Maçaneta curta aço inox. escovado (30 mm) para FILO /-S, FINESS
Maçaneta curta cromada (35 mm) para MIDA, MILA /-S, MILI

120 361
120 364
120 362
120 363
120 977
121 815
121 161

€  12

€  59

€  53

€  84

€  23

€  20
€  31

€  28

€  22
€  22

€  40
€  40
€  40
€  40
€  40
€  43
€  8
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119293 Comando de válvula automática giratório redondo 16 € 354

120055 Cinta de sellado flexible 7 € 325

120361 Maçaneta curta cromada (30 mm) para LINUS /-S, -F, S-F, Vario, 
manípulo à esquerd 40 € 326

120362 Maçaneta curta aço finish (30 mm) para LINUS /-S, -F, S-F, 
manípulo à esquerda 40 € 326

120363 Maçaneta curta aço inox. escovado (30 mm) para LINUS /-S 40 € 326

120364 Maçaneta curta cromada mate (30 mm) para LINUS /-S 40 € 326

120977 Maçaneta curta cromada (30 mm) para FILO /-S, FINESS, 
FONTAS II 40 € 326

121161 Maçaneta curta cromada (35 mm) para MIDA, MILA /-S, MILI 8 € 326

121815 Maçaneta curta aço inox. escovado (30 mm) para FILO /-S, 
FINESS 43 € 326

122071 Ferramenta para realizar orifício de 35 mm em lava-louças de 
Silgranit® 41 € 325

127432 Chave de cartucho SW44 6 € 325

127433 Chave de cartucho SW 30 e SW 36 6 € 325

128434 Filtro de sujidade para misturadoras (1 unidade) 23 € 326

137001 Ferramenta para realizar orifício de 35 mm em lava-louças de 
aço inoxidável 108 € 325

137075 Perfil de conexão à parede feito de plástico cinzento
para lava-louças reversíveis. 800 mm 6 € 325

137077 Perfil de conexão à parede feito de plástico cinzento
para lava-louças reversíveis. 1000 mm 7 € 325

137078 Perfil de conexão à parede feito de plástico cinzento
para lava-louças reversíveis. 1200 mm 9 € 325

137158 Sistema de controlo de odor tipo garrafa de 1 ½“ com conexão 
para máquina de lavar louça, saída para tubos DN 40 14 € 324

137164 Tampa cromada para tapar orifício 48 mm Ø 14 € 324

137228 BLANCOWEGA, superfície metálica, cromado 157 € 230

137262 Sifão anti-odores de 1 ½“ com corpo flexível e ralo de
40 a 50 mm 17 € 324

137267 Sifão anti-odores de 1 ½“ com descarga ajustável e ralo
de 40 a 50 mm 17 € 324

137287 Sifão anti-odores especial de 1 ½“ 23 € 324

137513 Perfil de conexão à parede feito de plástico cinzento,
para tampos verticais de longitude adaptável 6 € 325

137528 Perfil de conexão à parede feito de plástico cinzento,
para conexão lateral altura de 30 mm Ø e longitude adaptável 7 € 325

139181 Chave para ajustar anel embelecedor 9 € 325

208195 Bacia multifuncional perfurada em aço inox. 79 € 31

210521 Tábua de polietileno ótica mármore para lava-louças de 510 mm 68 € 322

212330 Kit de 4 agrafos para instalar lava-louças de aço inoxidável sob 
tampo em tampos de granito 17 € 325

212331 Kit de 4 agrafos para instalar lava-louças de aço inoxidável sob 
tampo em tampos de madeira 17 € 325

212332 Agrafos para instalar lava-louças de Silgranit® sob
tampo em tampos de madeira. Kit de 4 unidades 19 € 325

212596 Agrafos para instalar lava-louças de Silgranit® sob
tampo em tampos de madeira. Kit de 6 unidades 29 € 325

217610 Tábua com furo para bacia 208195 esquerda 71 € 31

217611 Tábua de polietileno ótica mármore para lava-louças de 500 mm 94 € 322

217796 Bacia multifuncional perfurada em aço inox 94 € 130

218268 Agrafos para instalar lava-louças Subline Silgranit®

sob tampo em tampos de granito. Kit de 4 unidades 19 € 325

218269 Agrafos para instalar lava-louças Subline Silgranit®

sob tampo em tampos de granito. Kit de 6 unidades 29 € 325

218313 Tábua de corte de madeira de faia para lava-louças de 50 mm 88 € 322

218421 Tábua de corte de madeira de faia 85 € 104

219649 Bacia adicional em aço inox. para ZEROX e CLARON 210 € 95

219650 Escorredor adicional em aço inox. para ZEROX e CLARON 207 € 95

219770 Bacia adicional perfurada em aço inoxidável 91 € 58

219772 Bacia adicional em aço inoxidável 114 € 58

219891 Tábua de corte de madeira de faia 94 € 58

220311 Kit instalação lava-louças de aço inox. 14 elementos de fixação 11 € 325

220381 Escorredor de pratos em aço inoxidável 68 € 58

220573 Cesto de louça em aço inoxidável 60 € 30

220574 Cesto de louça em aço inoxidável 60 € 26

220605 Agrafos para instalar lava-louças Subline Cerâmica
sob tampo em tampos de granito. Kit de 6 unidades 19 € 325

220736 Bacia adicional em aço inoxidável 94 € 121

221132 Bacia multifuncional perfurada em aço inoxidável 79 € 43

221256 Bacia multifuncional perfurada em aço inoxidável 48 € 34

221336 Comando válvula automática redondo aço finish 122 € 354

221339 Comando válvula automática redondo cromado 28 € 354

221901 BLANCO LEVOS Comando válvula automática cromado 91 €

221902 BLANCO QUADRIS Comando válvula automática cromado 91 €

221940 BLANCO LEVOS Comando válvula automática  aço inox. brilho 133 €

221941 BLANCO LEVOS  Comando válvula automática aço inox. mate 133 €
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221942 BLANCO QUADRIS Comando válvula automática aço inox. brilho 133 €

221943 BLANCO QUADRIS Comando válvula automática aço inox. mate 133 €

222115 Comando válvula automática redondo aço inox. brilho 133 € 354

222118 Comando válvula automática redondo aço inox. mate 133 € 354

223067 Escorredor de aço inoxidável 303 € 95

223074 Tábua de corte de nogueira com pega lateral em aço inoxidável 278 € 95

223077 Bacia multifuncional perfurada em aço inoxidável 71 € 196

223078 Tábua de corte de vidro preta 241 € 203

223297 Escorredor de aço inoxidável 94 € 211

224044 Conexão entre 2 bacias de 1 ½“ 21 € 324

224629 Tábua de corte de vidro preta 196 € 110

224787 Bacia multifuncional perfurada em aço inoxidável 85 € 33

224789 Bacia multifuncional perfurada em aço inoxidável 116 € 36

224975 Tábua de corte de vidro branca 210 € 50

225087 Conexão de bacias 2 x 3 ½“ ou 1 x 3 ½“ - 1 x 1 ½“ 31 € 324

225088 Conexão entre 2 bacias de 3 ½“ 20 € 324

225089 Conexão de bacias 3 x 3 ½“ ou 2 x 3 ½“ - 1 x 1 ½“ 34 € 324

225112 Comando redondo plástico cromado 17 € 354

225330 BLANCO CARRIER, bandeja em aço inoxidável 107 € 50

225331 Tábua de corte de madeira de nogueira 235 € 50

225333 Tábua de corte de vidro branca acetinada, encaixa
na bacia 224 € 95

225335 Tábua de corte de vidro branca acetinada, encaixa no escorredor 207 € 95

225353 Grade de proteção, em aço inoxidável 238 € 139

225362 Tábua de corte de madeira de faia 96 € 150

225469 Tábua de corte de plástico flexível 11 € 322

225545 Tábua de vidro branca 312 € 139

225546 Tábua de vidro preta 312 € 139

225616 Válvula de ventilação DN 40 para melhorar a descarga 20 € 324

225685 Tábua de corte de madeira de faia 79 € 322

226540 Comando válvula automática redondo aço inox. escovado 130 € 354

227602 Tábua de corte de freixo 208 € 211

227689 Bacia multifuncional perfurada em aço inoxidável 74 € 107

227692 Bacia multifuncional perfurada em aço inoxidável 74 € 184

227697 Tábua de corte de vidro prateada 88 € 178

227699 Tábua de corte de vidro 435 x 240 88 € 175

229234 Escorredor de aço inoxidável para colocar na bacia 74 € 107

229238 Tábua de corte de faia 176 € 95

229338 Tampa para balde SELECT de 15 l 29 € 316

229342 Caixa universal para baldes de 15 e 19 l 39 € 316

229411 Tábua de corte de freixo 164 € 133

229421 Tábua de corte de freixo 162 € 119

230285 Tábua de corte de nogueira 292 € 95

230434 Tábua de corte de freixo 156 € 135

230436 Tábua de corte de freixo 139 € 136

230700 Tábua de corte de freixo 159 € 118

230734 Escorredor de plástico preto 40 € 321

230970 Tábua de corte de vidro prateada 139 € 32

231396 Bacia multifuncional perfurada em aço inoxidável 116 € 171

231696 Cesto de louça em aço inoxidável 51 € 156

231703 Tábua de corte de nogueira 111 € 95

231974 Tampa para balde SELECT de 6 l de plástico preta 13 € 316

231975 Tampa para balde SELECT de 8 l de plástico preta 26 € 316

232180 Bacia para CLASSIC Neo em aço inoxidável 47 € 112

232181 Tábua de corte SmartCut de plástico preta 66 € 131

232459 Kit de readaptação InFino® 27 € 354

232790 Tábua de corte de vidro preta 241 € 138

232817 Tábua de corte de madeira de faia 74 € 108

232846 Tábua de corte de vidro azul noite 132 € 48

233106

233677

233679

233695

233696

233739

234045

234047

234164

234795

235236

235844

235845

235866

235906

236286

507829

510769

511110

511113

511116

511266

511320

511321

511324

511325

511326

511327

511621
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354

211

107

184

178

175

107

95

316

316

133

119

95

135

136

118

321

32

171

156

95

316

316

112

131

354

138

108

48

233106 Tábua de corte de faia 151 € 95

233677 Tábua de corte de vidro preta 124 € 134

233679 Tábua de corte de freixo 151 € 134

233695 BLANCO SensorControl Blue 224 € 354

233696 BLANCO PushControl® 83 € 354

233739 Bacia multifuncional perfurada em aço inoxidável 156 € 120

234045 Tábua de corte de vidro branca 110 € 140

234047 Tábua de corte de vidro branca 120 € 50

234164 Pack 2 calhas ETAGON 71 € 171

234795 Grelha de suporte para bacias 81 € 321

235236 Bacia multifuncional perfurada em aço inoxidável 117 € 45

235844 Tábua de corte de madeira de ácer 104 € 143

235845 Recipiente de plástico com tampa 117 € 143

235866 Escorredor de canto de plástico antracite 39 € 321

235906 Calhas Top 91 € 321

236286 Tábua de corte com escorredor em aço inoxidável 130 € 39

507829 Escorredor de louça em aço inoxidável 139 € 27

510769 BLANCO TIGA Dispensador de detergente Capacidade: 200 ml, 
superfície metálica, cromado 43 € 299

511110 BLANCOWEGA, Look SILGRANIT ®, branco 215 € 230

511113 BLANCOWEGA, Look SILGRANIT ®, antracite 215 € 230

511116 BLANCOWEGA, Look SILGRANIT ®, jasmim 215 € 230

511266 BLANCO TANGO Dispensador de detergente Capacidade: 300 ml, 
superfície metálica, cromado 74 € 300

511320 Tubos de conexão flexíveis 300 mm 20 € 326

511321 Tubos de conexão flexíveis 500 mm 31 € 326

511324 Chave para substituir ou limpar o controlo de jato 12 € 326

511325 Pack para regular jato de água da misturadora 59 € 326

511326 Difusor de água para misturadoras de baixa pressão 53 € 326

511327 Set de válvulas de canto 84 € 326

511621 BLANCORONDO 45, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem válvula 
automática 303 € 105

511623 BLANCORONDO 45, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem válvula 
automática 303 € 105

511629 BLANCORONDO 45, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem 
válvula automática 303 € 105

511704 BLANCORONDO 45, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, sem 
válvula automática 303 € 105

511880 BLANCOWEGA, Look SILGRANIT ®, alumetalic 215 € 230

511894 BLANCO POLISH 12 x 150 ml display 128 € 320

511895 BLANCO POLISH (para aço inox.), 1 x 150 ml tubo 11 € 320

511900 BLANCODANA, aço inox. semibrilho, sem válvula automática 168 € 39

511908 BLANCO TIPO XL 6 S, aço inox. semibrilho, sem válvula automá-
tica, escorredor reversível 201 € 40

511916 BLANCO MAGNAT, aço inox. mate, sem válvula automática, 
escorredor reversível 117 € 37

511920 Proteção de mangueira para chuveiro extraível 28 € 326

511925 BLANCO TIPO 8 S, aço inox. mate, sem válvula automática, 
escorredor reversível 215 € 52

511926 BLANCO TIPO XL 9, aço inox. semibrilho, sem válvula automáti-
ca, escorredor reversível 326 € 57

511929 BLANCO TIPO 6 S, aço inox. mate, sem válvula automática, 
escorredor reversível 250 € 42

511942 BLANCO TIPO 45 S, aço inox. mate, sem válvula automática, 
escorredor reversível 133 € 27

511949 BLANCO TIPO 6, aço inox. mate, sem válvula automática, 
escorredor reversível 183 € 38

512035 BLANCOWEGA-S, superfície metálica, cromado 204 € 231

512038 BLANCOWEGA-S, Look SILGRANIT ®, alumetalic 360 € 231

512039 BLANCOWEGA-S, Look SILGRANIT ®, branco 360 € 231

512041 BLANCOWEGA-S, Look SILGRANIT ®, jasmim 360 € 231

512047 BLANCOWEGA-S, Look SILGRANIT ®, antracite 360 € 231

512303 BLANCO TIPO 6 S Basic, aço inox. mate, sem válvula automática, 
escorredor reversível 193 € 42

512312 BLANCO PLUS 8 Compact, aço inox. semibrilho, sem válvula 
automática, escorredor reversível 233 € 53

512322 BLANCO FINESS, superfície metálica, cromado 154 € 227

512324 BLANCO FILO, superfície metálica, cromado 157 € 228

512402 BLANCO LINUS-S, superfície metálica, cromado 239 € 242

512403 BLANCO LINUS-S, superfície metálica, cromado mate 427 € 242

512404 BLANCO LINUS-S, superfície metálica, aço finish 461 € 242

512405 BLANCO FILO-S, superfície metálica, cromado 245 € 229

512494 BLANCO PuraPlus ® Liquid Set: 1 PuraPlus ® Liquid 100 ml + 1 
PuraPlus ® Starter 100 ml 47 € 320
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512593 BLANCO TORRE, dispensador cromado. Capacidade 250 ml, 
superfície metálica, cromado 91 € 300

512594 BLANCO TORRE, dispensador de detergente aço finish, superfície 
metálica, aço finish 173 € 300

512880 BLANCO SINGOLO, plástico, 63 € 307

512881 BLANCO SINGOLO-S, plástico, 71 € 307

513063 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, sem 
válvula automática, escorredor reversível 465 € 151

513064 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem 
válvula automática, escorredor reversível 465 € 151

513065 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem 
válvula automática, escorredor reversível 465 € 151

513071 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem 
válvula automática, escorredor reversível 465 € 151

513186 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, sem 
válvula automática, escorredor reversível 366 € 109

513187 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem 
válvula automática, escorredor reversível 366 € 109

513188 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem 
válvula automática, escorredor reversível 366 € 109

513194 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem 
válvula automática, escorredor reversível 366 € 109

513204 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, sem 
válvula automática, escorredor reversível 389 € 116

513205 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem 
válvula automática, escorredor reversível 389 € 116

513206 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem 
válvula automática, escorredor reversível 389 € 116

513212 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem 
válvula automática, escorredor reversível 389 € 116

513222 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, sem 
válvula automática, escorredor reversível 434 € 127

513223 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem 
válvula automática, escorredor reversível 434 € 127

513224 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem 
válvula automática, escorredor reversível 434 € 127

513230 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem 
válvula automática, escorredor reversível 434 € 127

513268 BLANCO METRA 9, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, sem 
válvula automática, escorredor direita 689 € 156

513269 BLANCO METRA 9, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem válvula 
automática, escorredor direita 689 € 156

513270 BLANCO METRA 9, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem válvula 
automática, escorredor direita 689 € 156

513273 BLANCO METRA 9, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem 
válvula automática, escorredor direita 689 € 156

513306 BLANCO RONDOSOL, aço inox. semibrilho, sem válvula automáti-
ca 122 € 26

513313 BLANCO RONDOVAL, aço inox. semibrilho, sem válvula 
automática 145 € 29

513383 Estabilizador adicional para misturadoras: 60 mm 22 € 326

513384 Estabilizador adicional para misturadoras: 75 mm 22 € 326

513441 BLANCO TIPO 45 S Compact, aço inox. mate, sem válvula 
automática, escorredor reversível 177 € 27

513459 BLANCO TIPO 8 Compact, aço inox. mate, sem válvula automáti-
ca, escorredor reversível 177 € 52

513485 Escorredor com chapa de aço inoxidável 94 € 323

513922 BLANCORONDO 45, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, sem 
válvula automática 303 € 105

513933 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, sem 
válvula automática, escorredor reversível 366 € 109

513936 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, sem 
válvula automática, escorredor reversível 389 € 116

513941 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, sem 
válvula automática, escorredor reversível 434 € 127

513944 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, sem 
válvula automática, escorredor reversível 465 € 151

513946 BLANCO METRA 9, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, sem 
válvula automática, escorredor direita 689 € 156

513995 BLANCOWEGA, Look SILGRANIT ®, champanhe 215 € 230

513996 BLANCOWEGA-S, Look SILGRANIT ®, champanhe 360 € 231

514016 BLANCO LINUS-S Manípulo esquerda, superfície metálica, 
cromado 243 € 243

514017 BLANCO LINUS-S Manípulo esquerda, superfície metálica, aço 
finish 461 € 243

514019 BLANCO LINUS, superfície metálica, cromado 211 € 241

514021 BLANCO LINUS, superfície metálica, aço finish 382 € 241

514023 BLANCO LINUS-S-F, superfície metálica, cromado 556 € 295

514024 BLANCO LINUS-S-F, superfície metálica, aço finish 730 € 295

514029 BLANCO PLENTA 9, aço inox. semibrilho, sem válvula automática 588 € 58

514187 BLANCO PLENTA, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, sem 
válvula automática, sem acessório 613 € 155

514190 BLANCO PLENTA, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem válvula 
automática, sem acessório 613 € 155

514191 BLANCO PLENTA, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, sem 
válvula automática, sem acessório 613 € 155

514192 BLANCO PLENTA, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem válvula 
automática, sem acessório 613 € 155

514194 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, com 
válvula automática 417 € 124

514197 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, com 
válvula automática 417 € 124

514198 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, com 
válvula automática 417 € 124

514199 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, com válvula 
automática 417 € 124

514232 BLANCO PLENTA, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem válvula 
automática, sem acessório 613 € 155

514238 Cesto de louça em aço inoxidável 79 € 31

514246 BLANCO MASTER-S Semi-Profi, superfície metálica, cromado 781 € 277

514247 BLANCO MASTER-S Semi-Profi, superfície metálica, aço finish 1.008 € 277

514486

514542

514544

514592

514606

514607

514608

514646

514650

514725

514726

514727

514728

514732

514741

514742

514743

514744

514748

514770

514771

514773

514785

514788

514796

514798

514917

514918

514919
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52

323

105

109

116

127

151

156

230

231

243

243

241

241

295

295

58

155

155

155

155

124

124

124

124

155

31

277

277

514486 BLANCO PANOR 60, Cerâmica, branco cristal brilhante, sem 
válvula automática 590 € 209

514542 Cubeta adicional de líneas rectas perforada, aço inoxidable/
plástico, 238 € 323

514544 Tábua de corte de madeira de faia 94 € 175

514592 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, com 
válvula automática 417 € 124

514606 BLANCO QUADRIS-S, superfície metálica, cromado 746 € 280

514607 BLANCO QUADRIS-S, superfície metálica, aço inox. brilho 1.859 € 280

514608 BLANCO QUADRIS-S, superfície metálica, aço inox. mate 1.859 € 280

514646 BLANCODANA-IF, aço inox. semibrilho, sem válvula automática 193 € 39

514650 Tábua de corte de madeira de faia 71 € 43

514725 BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, sem 
válvula automática, escorredor reversível 284 € 103

514726 BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem válvula 
automática, escorredor reversível 284 € 103

514727 BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem válvula 
automática, escorredor reversível 284 € 103

514728 BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, sem 
válvula automática, escorredor reversível 284 € 103

514732 BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem válvula 
automática, escorredor reversível 284 € 103

514741 BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, sem válvula 
automática, escorredor reversível 343 € 121

514742 BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem válvula 
automática, escorredor reversível 343 € 121

514743 BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem válvula 
automática, escorredor reversível 343 € 121

514744 BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, sem 
válvula automática, escorredor reversível 343 € 121

514748 BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem válvula 
automática, escorredor reversível 343 € 121

514770 BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, com 
válvula automática 559 € 202

514771 BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, com 
válvula automática 559 € 202

514773 BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, com 
válvula automática 559 € 202

514785 BLANCO LIVIT 45, aço inox. semibrilho, sem válvula automática, 
escorredor reversível 117 € 25

514788 BLANCO LIVIT 45 S, aço inox. semibrilho, sem válvula automáti-
ca, escorredor reversível 174 € 25

514796 BLANCO LIVIT 6 S, aço inox. semibrilho, sem válvula automática, 
escorredor reversível 259 € 43

514798 BLANCO LIVIT 8 S, aço inox. semibrilho, sem válvula automática, 
escorredor reversível 291 € 54

514917 BLANCO LEVOS-S, superfície metálica, cromado 914 € 281

514918 BLANCO LEVOS-S, superfície metálica, aço inox. brilho 1.396 € 281

514919 BLANCO LEVOS-S, superfície metálica, aço inox. mate 1.396 € 281

514949 BLANCOWEGA-S, Look SILGRANIT ®, café 360 € 231

514950 BLANCOWEGA, Look SILGRANIT ®, café 215 € 230

515028 BLANCORONDO 45, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem válvula 
automática 303 € 105

515039 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem válvula 
automática, escorredor reversível 366 € 109

515042 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem válvula 
automática, escorredor reversível 389 € 116

515046 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem válvula 
automática, escorredor reversível 434 € 127

515048 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem válvula 
automática, escorredor reversível 465 € 151

515050 BLANCO METRA 9, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem válvula 
automática, escorredor direita 689 € 156

515066 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, com válvula 
automática 417 € 124

515067 BLANCO PLENTA, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem válvula 
automática, sem acessório 613 € 155

515070 BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem válvula 
automática, escorredor reversível 284 € 103

515072 BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem válvula 
automática, escorredor reversível 343 € 121

515095 BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, com válvula 
automática 559 € 202

515117 BLANCO LIVIT 6 S Compact, aço inox. semibrilho, sem válvula 
automática, escorredor reversível 240 € 41

515120 BLANCO ALTA Compact, superfície metálica, cromado 319 € 265

515121 BLANCO ALTA Compact, superfície metálica, aço finish 397 € 265

515122 BLANCO ALTA-S Compact, superfície metálica, cromado 449 € 266

515123 BLANCO ALTA-S Compact, superfície metálica, aço finish 520 € 266

515135 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, sem 
válvula automática, escorredor reversível 465 € 129

515136 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem 
válvula automática, escorredor reversível 465 € 129

515137 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem 
válvula automática, escorredor reversível 465 € 129

515138 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, 
sem válvula automática, escorredor reversível 465 € 129

515142 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem 
válvula automática, escorredor reversível 465 € 129

515143 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem 
válvula automática, escorredor reversível 465 € 129

515316 BLANCO ALTA Compact, Look SILGRANIT ® bicolor, alumetalic/
cromado 562 € 265

515317 BLANCO ALTA Compact, Look SILGRANIT ® bicolor, branco/
cromado 562 € 265

515318 BLANCO ALTA Compact, Look SILGRANIT ® bicolor, jasmim/
cromado 562 € 265

515319 BLANCO ALTA Compact, Look SILGRANIT ® bicolor, champanhe/
cromado 562 € 265

515323 BLANCO ALTA Compact, Look SILGRANIT ® bicolor, antracite/
cromado 562 € 265
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515324 BLANCO ALTA Compact, Look SILGRANIT ® bicolor, café/cromado 562 € 265

515326 BLANCO ALTA-S Compact, Look SILGRANIT ® bicolor, alumetalic/
cromado 793 € 266

515327 BLANCO ALTA-S Compact, Look SILGRANIT ® bicolor, branco/
cromado 793 € 266

515328 BLANCO ALTA-S Compact, Look SILGRANIT ® bicolor, jasmim/
cromado 793 € 266

515329 BLANCO ALTA-S Compact, Look SILGRANIT ® bicolor, champan-
he/cromado 793 € 266

515333 BLANCO ALTA-S Compact, Look SILGRANIT ® bicolor, antracite/
cromado 793 € 266

515334 BLANCO ALTA-S Compact, Look SILGRANIT ® bicolor, café/
cromado 793 € 266

515348 BLANCO ANTAS-S, superfície metálica, cromado 242 € 252

515567 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, sem 
válvula automática 465 € 157

515568 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem 
válvula automática 465 € 157

515569 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem 
válvula automática 465 € 157

515570 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, sem 
válvula automática 465 € 157

515573 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem válvula 
automática 465 € 157

515576 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem 
válvula automática 465 € 157

515596 BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, sem válvula 
automática, escorredor reversível 371 € 147

515597 BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem válvula 
automática, escorredor reversível 371 € 147

515598 BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem válvula 
automática, escorredor reversível 371 € 147

515599 BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, sem 
válvula automática, escorredor reversível 371 € 147

515602 BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem válvula 
automática, escorredor reversível 371 € 147

515605 BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem válvula 
automática, escorredor reversível 371 € 147

515670 BLANCO RONDOVAL 45, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, sem 
válvula automática 306 € 104

515671 BLANCO RONDOVAL 45, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem 
válvula automática 306 € 104

515672 BLANCO RONDOVAL 45, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem 
válvula automática 306 € 104

515673 BLANCO RONDOVAL 45, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, 
sem válvula automática 306 € 104

515676 BLANCO RONDOVAL 45, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem 
válvula automática 306 € 104

515679 BLANCO RONDOVAL 45, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem 
válvula automática 306 € 104

515914 Tábua de corte de madeira de nogueira tipo ponte universal 227 € 322

515990 BLANCO TRADON, superfície metálica, cromado 383 € 268

515991 BLANCO PIONA Dispensador de detergente Capacidade: 500 ml, 
superfície metálica, aço inox. brilho 295 € 301

515992 BLANCO PIONA Dispensador de detergente Capacidade: 500 ml, 
superfície metálica, aço inox. mate 295 € 301

516156 BLANCO METRA 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, com 
válvula automática, escorredor reversível 491 € 130

516157 BLANCO METRA 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, com válvula 
automática, escorredor reversível 491 € 130

516158 BLANCO METRA 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, com válvula 
automática, escorredor reversível 491 € 130

516159 BLANCO METRA 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, com 
válvula automática, escorredor reversível 491 € 130

516162 BLANCO METRA 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, com válvula 
automática, escorredor reversível 491 € 130

516165 BLANCO METRA 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, com 
válvula automática, escorredor reversível 491 € 130

516524 BLANCO TIPO 45 S Mini, aço inox. mate, sem válvula automática, 
escorredor reversível 133 € 28

516629 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, com 
válvula automática 454 € 149

516630 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, com 
válvula automática 454 € 149

516633 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, com válvula 
automática 454 € 149

516634 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, com 
válvula automática 454 € 149

516635 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, com 
válvula automática 454 € 149

516638 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, com válvula 
automática 454 € 149

516639 BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, com 
válvula automática 600 € 206

516640 BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, com 
válvula automática 600 € 206

516644 BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, com 
válvula automática 600 € 206

516645 BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, com válvula 
automática 600 € 206

516671 BLANCO PERISCOPE-S-F II, superfície metálica, cromado 617 € 297

516672 BLANCO ELOSCOPE-F II, superfície metálica, cromado 663 € 298

516676 BLANCO LANTOS 6-IF, aço inox. semibrilho, com válvula automá-
tica, com bacia adicional, escorredor reversível 329 € 45

516677 BLANCO ZIA 9, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, sem válvula 
automática 448 € 153

516678 BLANCO ZIA 9, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem válvula 
automática 448 € 153

516679 BLANCO ZIA 9, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem válvula 
automática 448 € 153

516680 BLANCO ZIA 9, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, sem válvula 
automática 448 € 153

516683 BLANCO ZIA 9, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem válvula 
automática 448 € 153

516686 BLANCO ZIA 9, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem válvula 
automática 448 € 153

516688 BLANCO LINUS-S, Look SILGRANIT ®, antracite 497 € 242

516689 BLANCO LINUS-S, Look SILGRANIT ®, alumetalic 497 € 242

516692

516693

516694

516697

516698

516699

516702

516703

516704

516707

516708

516710

516711

516918

516919

516922

516923

516924

516927

517156

517157

517160

517161

517162

517165

517166

517167

517169

517171
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301

130

130

130

130

130

130

28

149

149

149

149

149

149

206

206

206

206

297

298

45

153

153

153

153

153

153

242

242

516692 BLANCO LINUS-S, Look SILGRANIT ®, branco 497 € 242

516693 BLANCO LINUS-S, Look SILGRANIT ®, jasmim 497 € 242

516694 BLANCO LINUS-S, Look SILGRANIT ®, champanhe 497 € 242

516697 BLANCO LINUS-S, Look SILGRANIT ®, café 497 € 242

516698 BLANCO LINUS, Look SILGRANIT ®, antracite 402 € 241

516699 BLANCO LINUS, Look SILGRANIT ®, alumetalic 402 € 241

516702 BLANCO LINUS, Look SILGRANIT ®, branco 402 € 241

516703 BLANCO LINUS, Look SILGRANIT ®, jasmim 402 € 241

516704 BLANCO LINUS, Look SILGRANIT ®, champanhe 402 € 241

516707 BLANCO LINUS, Look SILGRANIT ®, café 402 € 241

516708 BLANCO LINUS-S, Look grés porcelânico, pretp 536 € 246

516710 BLANCO LINUS-S, Look grés porcelânico, branco cristal brilhante 536 € 246

516711 BLANCO LINUS-S, Look grés porcelânico, branco cristal mate 536 € 246

516918 BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem válvula 
automática, escorredor reversível 261 € 101

516919 BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, sem 
válvula automática, escorredor reversível 261 € 101

516922 BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem válvula 
automática, escorredor reversível 261 € 101

516923 BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem válvula 
automática, escorredor reversível 261 € 101

516924 BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, sem 
válvula automática, escorredor reversível 261 € 101

516927 BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem válvula 
automática, escorredor reversível 261 € 101

517156 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, com 
válvula automática 354 € 108

517157 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, com 
válvula automática 354 € 108

517160 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, com 
válvula automática 354 € 108

517161 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, com 
válvula automática 354 € 108

517162 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, com 
válvula automática 354 € 108

517165 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, com válvula 
automática 354 € 108

517166 BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, com 
válvula automática 512 € 195

517167 BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, com 
válvula automática 512 € 195

517169 BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, com 
válvula automática 512 € 195

517171 BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, com 
válvula automática 512 € 195

517178 BLANCO FILO, superfície metálica, aço inox. semibrilho 289 € 228

517179 BLANCO FINESS, superfície metálica, aço inox. semibrilho 319 € 227

517180 BLANCO FILO-S, superfície metálica, aço inox. semibrilho 427 € 229

517181 BLANCO ALTA Compact, superfície metálica, aço inox. semibrilho 487 € 265

517182 BLANCO ALTA-S Compact, superfície metálica, aço inox. 
semibrilho 562 € 266

517183 BLANCO LINUS, superfície metálica, aço inox. semibrilho 592 € 241

517184 BLANCO LINUS-S, superfície metálica, aço inox. semibrilho 668 € 242

517281 BLANCO LANTOS 5 S-IF, aço inox. semibrilho, com válvula 
automática, com bacia adicional, escorredor reversível 298 € 34

517317 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, com 
válvula automática 354 € 108

517320 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, com válvula 
automática 417 € 124

517323 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, com válvula 
automática 454 € 149

517346 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem 
válvula automática, escorredor reversível 366 € 109

517349 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem 
válvula automática, escorredor reversível 389 € 116

517351 BLANCO METRA 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, com válvula 
automática, escorredor reversível 491 € 130

517355 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem 
válvula automática, escorredor reversível 434 € 127

517357 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem 
válvula automática, escorredor reversível 465 € 151

517359 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem 
válvula automática, escorredor reversível 465 € 129

517364 BLANCO METRA 9, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem válvula 
automática, escorredor direita 689 € 156

517367 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem 
válvula automática 465 € 157

517383 BLANCO PLENTA, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem válvula 
automática, sem acessório 613 € 155

517387 BLANCORONDO 45, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem válvula 
automática 303 € 105

517392 BLANCO RONDOVAL 45, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem 
válvula automática 306 € 104

517411 BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem válvula 
automática, escorredor reversível 261 € 101

517416 BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem válvula 
automática, escorredor reversível 284 € 103

517419 BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem válvula 
automática, escorredor reversível 343 € 121

517422 BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem válvula 
automática, escorredor reversível 371 € 147

517424 BLANCO ZIA 9, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem válvula 
automática 448 € 153

517467 BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual, plástico 116 € 311

517468 BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automático, plástico 167 € 311
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517469 BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual, plástico 130 € 311

517470 BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automático, plástico 179 € 311

517537 BLANCO PIONA Dispensador de detergente Capacidade: 500 ml, 
superfície metálica, aço inox. semibrilho 306 € 301

517557 BLANCO ELOS One, superfície metálica, cromado 501 € 274

517568 BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem 
válvula automática, escorredor reversível 357 € 122

517569 BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, sem 
válvula automática, escorredor reversível 357 € 122

517571 BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem válvula 
automática, escorredor reversível 357 € 122

517572 BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem 
válvula automática, escorredor reversível 357 € 122

517573 BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, sem 
válvula automática, escorredor reversível 357 € 122

517576 BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem válvula 
automática, escorredor reversível 357 € 122

517577 BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem válvula 
automática, escorredor reversível 357 € 122

517585 BLANCO LEVOS Dispensador de detergente Capacidade: 500 ml, 
superfície metálica, cromado 207 € 302

517586 BLANCO LEVOS Dispensador de detergente Capacidade: 500 ml, 
superfície metálica, aço inox. brilho 411 € 302

517587 BLANCO LEVOS Dispensador de detergente Capacidade: 500 ml, 
superfície metálica, aço inox. mate 411 € 302

517588 BLANCO QUADRIS Dispensador de detergente Capacidade: 500 
ml, superfície metálica, cromado 187 € 302

517589 BLANCO QUADRIS Dispensador de detergente Capacidade: 500 
ml, superfície metálica, aço inox. brilho 377 € 302

517590 BLANCO QUADRIS Dispensador de detergente Capacidade: 500 
ml, superfície metálica, aço inox. mate 377 € 302

517591 BLANCO LINEE-S, superfície metálica, cromado 501 € 278

517592 BLANCO LINEE-S, superfície metálica, aço inox. brilho 878 € 278

517593 BLANCO LINEE-S, superfície metálica, aço inox. mate 878 € 278

517594 BLANCO LINEE, superfície metálica, cromado 457 € 278

517595 BLANCO LINEE, superfície metálica, aço inox. brilho 768 € 278

517597 BLANCOCULINA-S, superfície metálica, cromado 652 € 272

517598 BLANCOCULINA-S, superfície metálica, aço finish 775 € 272

517599 BLANCO TIVO, superfície metálica, cromado 212 € 247

517600 BLANCO TIVO, Look SILGRANIT ® bicolor, antracite/cromado 273 € 247

517601 BLANCO TIVO, Look SILGRANIT ® bicolor, alumetalic/cromado 273 € 247

517603 BLANCO TIVO, Look SILGRANIT ® bicolor, branco/cromado 273 € 247

517604 BLANCO TIVO, Look SILGRANIT ® bicolor, jasmim/cromado 273 € 247

517605 BLANCO TIVO, Look SILGRANIT ® bicolor, champanhe/cromado 273 € 247

517608 BLANCO TIVO, Look SILGRANIT ® bicolor, café/cromado 273 € 247

517609 BLANCO TIVO, Look SILGRANIT ® bicolor, tartufo/cromado 273 € 247

517610 BLANCO TIVO-S, Look SILGRANIT ® bicolor, antracite/cromado 333 € 248

517611 BLANCO TIVO-S, Look SILGRANIT ® bicolor, alumetalic/cromado 333 € 248

517613 BLANCO TIVO-S, Look SILGRANIT ® bicolor, branco/cromado 333 € 248

517614 BLANCO TIVO-S, Look SILGRANIT ® bicolor, jasmim/cromado 333 € 248

517615 BLANCO TIVO-S, Look SILGRANIT ® bicolor, champanhe/cromado 333 € 248

517618 BLANCO TIVO-S, Look SILGRANIT ® bicolor, café/cromado 333 € 248

517619 BLANCO TIVO-S, Look SILGRANIT ® bicolor, tartufo/cromado 333 € 248

517621 BLANCO LINUS-S, Look SILGRANIT ®, tartufo 497 € 242

517622 BLANCO LINUS, Look SILGRANIT ®, tartufo 402 € 241

517633 BLANCO ALTA Compact, Look SILGRANIT ® bicolor, tartufo/
cromado 562 € 265

517634 BLANCO ALTA-S Compact, Look SILGRANIT ® bicolor, tartufo/
cromado 793 € 266

517641 BLANCOWEGA, Look SILGRANIT ®, tartufo 215 € 230

517642 BLANCOWEGA-S, Look SILGRANIT ®, tartufo 360 € 231

517648 BLANCO TIVO-S, superfície metálica, cromado 273 € 248

517656 BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, com 
válvula automática 600 € 206

517657 BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, com 
válvula automática 559 € 202

517658 BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, com 
válvula automática 512 € 195

517666 Tampo CapFlow™ em aço inoxidável 19 € 321

517667 BLANCO PIONA Dispensador de detergente Capacidade: 500 ml, 
superfície metálica, cromado 137 € 301

517720 BLANCO DARAS, superfície metálica, cromado 73 € 221

517731 BLANCO DARAS-S, superfície metálica, cromado 126 € 221

517742 BLANCO MIDA, superfície metálica, cromado 118 € 222

517801 BLANCO ZENOS, superfície metálica, cromado 201 € 235

517805 BLANCO ZENOS, Look SILGRANIT ® bicolor, antracite/cromado 306 € 235

517806 BLANCO ZENOS, Look SILGRANIT ® bicolor, alumetalic/cromado 306 € 235

517808 BLANCO ZENOS, Look SILGRANIT ® bicolor, branco/cromado 306 € 235

517809

517810

517813

517814

517815

517819

517820

517822

517823

517824

517827

517828

518196

518197

518198

518199

518200

518201

518202

518203

518204

518205

518206

518290

518291

518292

518293

518295

518296
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265

266

230

231

248

206

202

195

321

301

221

221

222

235

235

235

235

517809 BLANCO ZENOS, Look SILGRANIT ® bicolor, jasmim/cromado 306 € 235

517810 BLANCO ZENOS, Look SILGRANIT ® bicolor, champanhe/cromado 306 € 235

517813 BLANCO ZENOS, Look SILGRANIT ® bicolor, café/cromado 306 € 235

517814 BLANCO ZENOS, Look SILGRANIT ® bicolor, tartufo/cromado 306 € 235

517815 BLANCO ZENOS-S, superfície metálica, cromado 331 € 236

517819 BLANCO ZENOS-S, Look SILGRANIT ® bicolor, antracite/cromado 542 € 236

517820 BLANCO ZENOS-S, Look SILGRANIT ® bicolor, alumetalic/
cromado 542 € 236

517822 BLANCO ZENOS-S, Look SILGRANIT ® bicolor, branco/cromado 542 € 236

517823 BLANCO ZENOS-S, Look SILGRANIT ® bicolor, jasmim/cromado 542 € 236

517824 BLANCO ZENOS-S, Look SILGRANIT ® bicolor, champanhe/
cromado 542 € 236

517827 BLANCO ZENOS-S, Look SILGRANIT ® bicolor, café/cromado 542 € 236

517828 BLANCO ZENOS-S, Look SILGRANIT ® bicolor, tartufo/cromado 542 € 236

518196 BLANCO SUPRA 160-U, aço inox. semibrilho, sem válvula 
automática, com bacia adicional 216 € 162

518197 BLANCO SUPRA 180-U, aço inox. semibrilho, sem válvula 
automática, sem acessório 132 € 163

518198 BLANCO SUPRA 180-U, aço inox. semibrilho, sem válvula 
automática, com bacia adicional 223 € 162

518199 BLANCO SUPRA 340-U, aço inox. semibrilho, sem válvula 
automática 135 € 163

518200 BLANCO SUPRA 340-U, aço inox. semibrilho, com válvula 
automática 179 € 162

518201 BLANCO SUPRA 400-U, aço inox. semibrilho, sem válvula 
automática 140 € 163

518202 BLANCO SUPRA 400-U, aço inox. semibrilho, com válvula 
automática 183 € 162

518203 BLANCO SUPRA 450-U, aço inox. semibrilho, sem válvula 
automática 144 € 163

518204 BLANCO SUPRA 450-U, aço inox. semibrilho, com válvula 
automática 190 € 162

518205 BLANCO SUPRA 500-U, aço inox. semibrilho, sem válvula 
automática 176 € 163

518206 BLANCO SUPRA 500-U, aço inox. semibrilho, com válvula 
automática 227 € 162

518290 BLANCO YOVIS, superfície metálica, cromado 251 € 253

518291 BLANCO YOVIS-S, superfície metálica, cromado 289 € 254

518292 BLANCO YOVIS-S, Look SILGRANIT ® bicolor, antracite/cromado 487 € 254

518293 BLANCO YOVIS-S, Look SILGRANIT ® bicolor, alumetalic/cromado 487 € 254

518295 BLANCO YOVIS-S, Look SILGRANIT ® bicolor, branco/cromado 487 € 254

518296 BLANCO YOVIS-S, Look SILGRANIT ® bicolor, jasmim/cromado 487 € 254

518297 BLANCO YOVIS-S, Look SILGRANIT ® bicolor, champanhe/
cromado 487 € 254

518299 BLANCO YOVIS-S, Look SILGRANIT ® bicolor, café/cromado 487 € 254

518300 BLANCO YOVIS-S, Look SILGRANIT ® bicolor, tartufo/cromado 487 € 254

518406 BLANCO LINUS-S Vario, superfície metálica, cromado 292 € 244

518407 BLANCO ALTA-S Compact Vario, superfície metálica, cromado 457 € 267

518408 BLANCO TIVO-F, superfície metálica, cromado 264 € 293

518410 BLANCO TIVO-S-F, superfície metálica, cromado 325 € 293

518412 BLANCO ALTA-F Compact, superfície metálica, cromado 443 € 294

518413 BLANCO ALTA-S-F Compact, superfície metálica, cromado 501 € 294

518434 BLANCO VONDA, superfície metálica, cromado 242 € 251

518435 BLANCO VONDA, superfície metálica, aço inox. semibrilho 427 € 251

518438 BLANCO LINEE-S, Look SILGRANIT ® bicolor, antracite/cromado 606 € 273

518439 BLANCO LINEE-S, Look SILGRANIT ® bicolor, alumetalic/cromado 606 € 273

518441 BLANCO LINEE-S, Look SILGRANIT ® bicolor, branco/cromado 606 € 273

518442 BLANCO LINEE-S, Look SILGRANIT ® bicolor, jasmim/cromado 606 € 273

518443 BLANCO LINEE-S, Look SILGRANIT ® bicolor, champanhe/
cromado 606 € 273

518445 BLANCO LINEE-S, Look SILGRANIT ® bicolor, café/cromado 606 € 273

518446 BLANCO LINEE-S, Look SILGRANIT ® bicolor, tartufo/cromado 606 € 273

518457 BLANCO MEDIAN 9-IF, aço inox. semibrilho, sem válvula automá-
tica, escorredor reversível 442 € 59

518485 BLANCO MEDIAN 45 S-IF, aço inox. semibrilho, sem válvula 
automática, escorredor esquerda 262 € 31

518486 BLANCO MEDIAN 45 S-IF, aço inox. semibrilho, sem válvula 
automática, escorredor direita 262 € 31

518489 BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF, aço inox. semibrilho, sem válvula 
automática, escorredor esquerda 311 € 44

518490 BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF, aço inox. semibrilho, sem válvula 
automática, escorredor direita 311 € 44

518519 BLANCO LIVIT XL 6 S, aço inox. semibrilho, com válvula automá-
tica, escorredor reversível 265 € 43

518521 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, com 
válvula automática 434 € 117

518522 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, com 
válvula automática 434 € 117

518524 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, com válvula 
automática 434 € 117

518525 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, com 
válvula automática 434 € 117

518526 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, com 
válvula automática 434 € 117
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518528 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, com válvula 
automática 434 € 117

518529 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, com válvula 
automática 434 € 117

518530 BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, com 
válvula automática 524 € 198

518531 BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, com 
válvula automática 524 € 198

518532 BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, com 
válvula automática 524 € 198

518533 BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, com 
válvula automática 524 € 198

518536 BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, com válvula 
automática 524 € 198

518716 BLANCO LOMIS-S, superfície metálica, aço inox. semibrilho 297 € 256

518718 BLANCO LOMIS, superfície metálica, aço inox. semibrilho 220 € 256

518721 BLANCO SELECT 45/2, plástico, chapa de aço 266 € 312

518722 BLANCO SELECT 50/2, plástico, chapa de aço 281 € 312

518723 BLANCO SELECT 60/2, plástico, chapa de aço 295 € 313

518724 BLANCO SELECT 60/3, plástico, chapa de aço 301 € 313

518725 BLANCO SELECT 60/2 Orga, plástico, chapa de aço 343 € 314

518726 BLANCO SELECT 60/3 Orga, plástico, chapa de aço 377 € 314

518727 BLANCO SELECT Orga cajón organizador BLANCO SELECT para 
armarios de 60 cm, plástico, 76 € 316

518745 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem 
válvula automática, escorredor reversível 394 € 123

518746 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, 
sem válvula automática, escorredor reversível 394 € 123

518747 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, sem 
válvula automática, escorredor reversível 394 € 123

518749 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem 
válvula automática, escorredor reversível 394 € 123

518750 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem 
válvula automática, escorredor reversível 394 € 123

518751 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, sem 
válvula automática, escorredor reversível 394 € 123

518753 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem 
válvula automática, escorredor reversível 394 € 123

518754 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem válvula 
automática, escorredor reversível 394 € 123

518783 BLANCO ZENOS, Look SILGRANIT ® bicolor, cinzento-pedra/
cromado 306 € 235

518784 BLANCO ZENOS-S, Look SILGRANIT ® bicolor, cinzento-pedra/
cromado 542 € 236

518798 BLANCO TIVO-S, Look SILGRANIT ® bicolor, cinzento-pedra/
cromado 333 € 248

518800 BLANCO TIVO, Look SILGRANIT ® bicolor, cinzento-pedra/
cromado 273 € 247

518804 BLANCO LINEE-S, Look SILGRANIT ® bicolor, cinzento-pedra/
cromado 606 € 273

518805 BLANCOWEGA-S, Look SILGRANIT ®, cinzento-pedra 360 € 231

518806 BLANCOWEGA, Look SILGRANIT ®, cinzento-pedra 215 € 230

518807 BLANCO YOVIS-S, Look SILGRANIT ® bicolor, cinzento-pedra/
cromado 487 € 254

518809 BLANCO ALTA-S Compact, Look SILGRANIT ® bicolor, cinzento-
pedra/cromado 793 € 266

518810 BLANCO ALTA Compact, Look SILGRANIT ® bicolor, cinzento-
pedra/cromado 562 € 265

518813 BLANCO LINUS-S, Look SILGRANIT ®, cinzento-pedra 497 € 242

518814 BLANCO LINUS, Look SILGRANIT ®, cinzento-pedra 402 € 241

518818 BLANCO BRAVON, superfície metálica, cromado 118 € 224

518846 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, 
com válvula automática 354 € 108

518847 BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, 
com válvula automática 512 € 195

518848 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, 
com válvula automática 434 € 117

518849 BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, 
com válvula automática 524 € 198

518850 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, 
com válvula automática 417 € 124

518851 BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, 
com válvula automática 559 € 202

518852 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, 
com válvula automática 454 € 149

518853 BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, 
com válvula automática 600 € 206

518869 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, 
sem válvula automática, escorredor reversível 366 € 109

518872 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, 
sem válvula automática, escorredor reversível 389 € 116

518874 BLANCO METRA 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, com 
válvula automática, escorredor reversível 491 € 130

518878 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, 
sem válvula automática, escorredor reversível 434 € 127

518880 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, 
sem válvula automática, escorredor reversível 465 € 129

518884 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, 
sem válvula automática, escorredor reversível 465 € 151

518886 BLANCO METRA 9, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, sem 
válvula automática, escorredor direita 689 € 156

518888 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, 
sem válvula automática 465 € 157

518906 BLANCO PLENTA, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, sem 
válvula automática, sem acessório 613 € 155

518910 BLANCORONDO 45, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, 
sem válvula automática 303 € 105

518915 BLANCO RONDOVAL 45, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, 
sem válvula automática 306 € 104

518932 BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, sem 
válvula automática, escorredor reversível 261 € 101

518937 BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, sem 
válvula automática, escorredor reversível 284 € 103

518940

518943

518946

518948

519059

519062

519063

519080

519357

519402

519403

519404

519406

519407

519408

519410

519411

519412

519413

519414

519415

519416

519418

519419

519420

519422

519423

519424

519446
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231

230

254

266

265

242
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108

195

117

198

124

202

149

206

109

116

130

127

129

151

156

157

155

105
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101

103

518940 BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, sem 
válvula automática, escorredor reversível 343 € 121

518943 BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, 
sem válvula automática, escorredor reversível 357 € 122

518946 BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, sem 
válvula automática, escorredor reversível 371 € 147

518948 BLANCO ZIA 9, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, sem 
válvula automática 448 € 153

519059 BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact, aço inox. semibrilho, com 
válvula automática, escorredor reversível 217 € 30

519062 BLANCO SEDA, superfície metálica, cromado 173 € 232

519063 BLANCO SEDA, superfície metálica, cromado/preto mate 179 € 232

519080 BLANCO CeraCare 1 x 350 g (inclui esponja) 17 € 320

519357 BLANCO MOVEX para BLANCO SELECT 24 € 315

519402 BLANCO NEA, superfície metálica, cromado 188 € 233

519403 BLANCO NEA, Look SILGRANIT ®, antracite 246 € 233

519404 BLANCO NEA, Look SILGRANIT ®, alumetalic 246 € 233

519406 BLANCO NEA, Look SILGRANIT ®, branco 246 € 233

519407 BLANCO NEA, Look SILGRANIT ®, jasmim 246 € 233

519408 BLANCO NEA, Look SILGRANIT ®, champanhe 246 € 233

519410 BLANCO NEA, Look SILGRANIT ®, tartufo 246 € 233

519411 BLANCO NEA, Look SILGRANIT ®, café 246 € 233

519412 BLANCO NEA, Look SILGRANIT ®, cinzento-pedra 246 € 233

519413 BLANCO MILI, superfície metálica, cromado 124 € 225

519414 BLANCO MILA, superfície metálica, cromado 122 € 226

519415 BLANCO MIDA, Look SILGRANIT ®, antracite 160 € 222

519416 BLANCO MIDA, Look SILGRANIT ®, alumetalic 160 € 222

519418 BLANCO MIDA, Look SILGRANIT ®, branco 160 € 222

519419 BLANCO MIDA, Look SILGRANIT ®, jasmim 160 € 222

519420 BLANCO MIDA, Look SILGRANIT ®, champanhe 160 € 222

519422 BLANCO MIDA, Look SILGRANIT ®, tartufo 160 € 222

519423 BLANCO MIDA, Look SILGRANIT ®, café 160 € 222

519424 BLANCO MIDA, Look SILGRANIT ®, cinzento-pedra 160 € 222

519446 BLANCO SAGA, superfície metálica, aço inox. semibrilho 650 € 276

519561 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT ® PuraDur ®, antraci-
te, sem válvula automática, escorredor reversível 278 € 102

519562 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-
pedra, sem válvula automática, escorredor reversível 278 € 102

519563 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumeta-
lic, sem válvula automática, escorredor reversível 278 € 102

519565 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, 
sem válvula automática, escorredor reversível 278 € 102

519566 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, 
sem válvula automática, escorredor reversível 278 € 102

519567 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT ® PuraDur ®, champan-
he, sem válvula automática, escorredor reversível 278 € 102

519569 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, 
sem válvula automática, escorredor reversível 278 € 102

519570 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, 
sem válvula automática, escorredor reversível 278 € 102

519662 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem 
válvula automática, escorredor reversível 316 € 106

519663 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, 
sem válvula automática, escorredor reversível 316 € 106

519664 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, sem 
válvula automática, escorredor reversível 316 € 106

519665 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem 
válvula automática, escorredor reversível 316 € 106

519666 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem 
válvula automática, escorredor reversível 316 € 106

519667 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, sem 
válvula automática, escorredor reversível 316 € 106

519668 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, 
sem válvula automática, escorredor reversível 316 € 106

519669 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem 
válvula automática, escorredor reversível 316 € 106

519670 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem válvula 
automática, escorredor reversível 316 € 106

519671 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem 
válvula automática, escorredor reversível 348 € 115

519672 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, sem 
válvula automática, escorredor reversível 348 € 115

519673 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, sem 
válvula automática, escorredor reversível 348 € 115

519674 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem válvula 
automática, escorredor reversível 348 € 115

519675 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem válvula 
automática, escorredor reversível 348 € 115

519676 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, sem 
válvula automática, escorredor reversível 348 € 115

519677 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, 
sem válvula automática, escorredor reversível 348 € 115

519678 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem válvula 
automática, escorredor reversível 348 € 115

519679 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem válvula 
automática, escorredor reversível 348 € 115

519689 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem 
válvula automática, escorredor reversível 443 € 128

519690 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, 
sem válvula automática, escorredor reversível 443 € 128

519691 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, sem 
válvula automática, escorredor reversível 443 € 128
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519692 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem 
válvula automática, escorredor reversível 443 € 128

519693 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem 
válvula automática, escorredor reversível 443 € 128

519694 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, sem 
válvula automática, escorredor reversível 443 € 128

519695 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, 
sem válvula automática, escorredor reversível 443 € 128

519696 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem 
válvula automática, escorredor reversível 443 € 128

519697 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem válvula 
automática, escorredor reversível 443 € 128

519698 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem 
válvula automática, escorredor reversível 474 € 152

519699 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, sem 
válvula automática, escorredor reversível 474 € 152

519700 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, sem 
válvula automática, escorredor reversível 474 € 152

519701 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem válvula 
automática, escorredor reversível 474 € 152

519702 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem válvula 
automática, escorredor reversível 474 € 152

519703 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, sem 
válvula automática, escorredor reversível 474 € 152

519704 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, 
sem válvula automática, escorredor reversível 474 € 152

519705 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem válvula 
automática, escorredor reversível 474 € 152

519706 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem válvula 
automática, escorredor reversível 474 € 152

519709 BLANCO LANTOS XL 6 S-IF, aço inox. semibrilho, com válvula 
automática, escorredor reversível 340 € 46

519711 BLANCO LANTOS 8-IF, aço inox. semibrilho, com válvula automá-
tica, escorredor reversível 340 € 55

519713 BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact, aço inox. semibrilho, com 
válvula automática, escorredor reversível 397 € 55

519716 BLANCO SUPRA 340/340-U, aço inox. semibrilho, sem válvula 
automática 268 € 163

519717 BLANCO LANTOS 45 S-IF, aço inox. semibrilho, com válvula 
automática, escorredor reversível 227 € 30

519720 BLANCO LANTOS 6 S-IF, aço inox. semibrilho, com válvula automática, 
com bacia adicional de aço inox, escorredor reversível 340 € 46

519782 BLANCOCULINA-S Duo, superfície metálica, cromado 564 € 279

519783 BLANCOCULINA-S Duo, superfície metálica, aço inox. brilho 840 € 279

519784 BLANCOCULINA-S Duo, superfície metálica, aço inox. mate 840 € 279

519810 BLANCO MILA-S, superfície metálica, cromado 173 € 226

519843 BLANCOCULINA-S Mini, superfície metálica, cromado 427 € 271

519844 BLANCOCULINA-S Mini, superfície metálica, aço finish 592 € 271

520282 BLANCO BRAVON-S, superfície metálica, cromado 188 € 224

520296 BLANCO NEA-S, superfície metálica, cromado 250 € 234

520298 BLANCO NEA-S, Look SILGRANIT ®, antracite 289 € 234

520299 BLANCO NEA-S, Look SILGRANIT ®, alumetalic 289 € 234

520300 BLANCO NEA-S, Look SILGRANIT ®, branco 289 € 234

520301 BLANCO NEA-S, Look SILGRANIT ®, jasmim 289 € 234

520302 BLANCO NEA-S, Look SILGRANIT ®, champanhe 289 € 234

520304 BLANCO NEA-S, Look SILGRANIT ®, tartufo 289 € 234

520305 BLANCO NEA-S, Look SILGRANIT ®, café 289 € 234

520306 BLANCO NEA-S, Look SILGRANIT ®, cinzento-pedra 289 € 234

520307 BLANCO NEA-S, Look SILGRANIT ®, cinzento-pérola 289 € 234

520324 BLANCO FELISA, superfície metálica, cromado 218 € 249

520325 BLANCO FELISA, superfície metálica, aço finish 289 € 249

520326 BLANCO FELISA, Look SILGRANIT ®, antracite 262 € 249

520327 BLANCO FELISA, Look SILGRANIT ®, alumetalic 262 € 249

520328 BLANCO FELISA, Look SILGRANIT ®, branco 262 € 249

520329 BLANCO FELISA, Look SILGRANIT ®, jasmim 262 € 249

520330 BLANCO FELISA, Look SILGRANIT ®, champanhe 262 € 249

520332 BLANCO FELISA, Look SILGRANIT ®, tartufo 262 € 249

520333 BLANCO FELISA, Look SILGRANIT ®, café 262 € 249

520334 BLANCO FELISA, Look SILGRANIT ®, cinzento-pedra 262 € 249

520335 BLANCO FELISA, Look SILGRANIT ®, cinzento-pérola 262 € 249

520336 BLANCO FELISA-S, superfície metálica, cromado 284 € 250

520337 BLANCO FELISA-S, superfície metálica, aço finish 344 € 250

520338 BLANCO FELISA-S, Look SILGRANIT ®, antracite 336 € 250

520339 BLANCO FELISA-S, Look SILGRANIT ®, alumetalic 336 € 250

520340 BLANCO FELISA-S, Look SILGRANIT ®, branco 336 € 250

520341 BLANCO FELISA-S, Look SILGRANIT ®, jasmim 336 € 250

520342 BLANCO FELISA-S, Look SILGRANIT ®, champanhe 336 € 250

520344 BLANCO FELISA-S, Look SILGRANIT ®, tartufo 336 € 250

520345 BLANCO FELISA-S, Look SILGRANIT ®, café 336 € 250

520346

520347

520493

520494

520495

520496

520497

520498

520499

520500

520501

520511

520512

520513

520514

520515

520516

520517

520518

520519

520523

520543

520544

520545

520546

520549

520567

520569

520572
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520346 BLANCO FELISA-S, Look SILGRANIT ®, cinzento-pedra 336 € 250

520347 BLANCO FELISA-S, Look SILGRANIT ®, cinzento-pérola 336 € 250

520493 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem 
válvula automática, escorredor reversível 425 € 148

520494 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, 
sem válvula automática, escorredor reversível 425 € 148

520495 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, sem 
válvula automática, escorredor reversível 425 € 148

520496 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, 
sem válvula automática, escorredor reversível 425 € 148

520497 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem 
válvula automática, escorredor reversível 425 € 148

520498 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem 
válvula automática, escorredor reversível 425 € 148

520499 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, sem 
válvula automática, escorredor reversível 425 € 148

520500 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem 
válvula automática, escorredor reversível 425 € 148

520501 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem válvula 
automática, escorredor reversível 425 € 148

520511 BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem válvula 
automática, escorredor reversível 312 € 114

520512 BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, sem 
válvula automática, escorredor reversível 312 € 114

520513 BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, sem válvula 
automática, escorredor reversível 312 € 114

520514 BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, sem 
válvula automática, escorredor reversível 312 € 114

520515 BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem válvula 
automática, escorredor reversível 312 € 114

520516 BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem válvula 
automática, escorredor reversível 312 € 114

520517 BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, sem 
válvula automática, escorredor reversível 312 € 114

520518 BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem válvula 
automática, escorredor reversível 312 € 114

520519 BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem válvula 
automática, escorredor reversível 312 € 114

520523 BLANCO ANTIKALK 1 x 30 ml frasco 6 € 320

520543 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, 
com válvula automática 354 € 108

520544 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, 
com válvula automática 434 € 117

520545 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, 
com válvula automática 417 € 124

520546 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, 
com válvula automática 454 € 149

520549 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, 
sem válvula automática, escorredor reversível 394 € 123

520567 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, 
sem válvula automática, escorredor reversível 366 € 109

520569 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-
pérola, sem válvula automática, escorredor reversível 278 € 102

520572 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, 
sem válvula automática, escorredor reversível 389 € 116

520574 BLANCO METRA 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, com 
válvula automática, escorredor reversível 491 € 130

520578 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, 
sem válvula automática, escorredor reversível 434 € 127

520580 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, 
sem válvula automática, escorredor reversível 465 € 129

520584 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, 
sem válvula automática, escorredor reversível 465 € 151

520586 BLANCO METRA 9, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, sem 
válvula automática, escorredor direita 689 € 156

520588 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, 
sem válvula automática 465 € 157

520597 BLANCO PLENTA, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, sem 
válvula automática, sem acessório 613 € 155

520601 BLANCORONDO 45, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, 
sem válvula automática 303 € 105

520604 BLANCO RONDOVAL 45, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-
pérola, sem válvula automática 306 € 104

520624 BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, sem 
válvula automática, escorredor reversível 261 € 101

520627 BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, sem 
válvula automática, escorredor reversível 284 € 103

520632 BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, sem 
válvula automática, escorredor reversível 343 € 121

520635 BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, 
sem válvula automática, escorredor reversível 357 € 122

520638 BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, sem 
válvula automática, escorredor reversível 371 € 147

520640 BLANCO ZIA 9, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, sem 
válvula automática 448 € 153

520729 BLANCO ALTA Compact, Look SILGRANIT ® bicolor, cinzento-
pérola/cromado 562 € 265

520730 BLANCO ALTA-S Compact, Look SILGRANIT ® bicolor, cinzento-
pérola/cromado 793 € 266

520745 BLANCO LINEE-S, Look SILGRANIT ® bicolor, cinzento-pérola/
cromado 606 € 273

520746 BLANCO LINUS, Look SILGRANIT ®, cinzento-pérola 402 € 241

520747 BLANCO LINUS-S, Look SILGRANIT ®, cinzento-pérola 497 € 242

520748 BLANCO MIDA, Look SILGRANIT ®, cinzento-pérola 160 € 222

520749 BLANCO NEA, Look SILGRANIT ®, cinzento-pérola 246 € 233

520753 BLANCO TIVO, Look SILGRANIT ® bicolor, cinzento-pérola/
cromado 273 € 247

520755 BLANCO TIVO-S, Look SILGRANIT ® bicolor, cinzento-pérola/
cromado 333 € 248

520758 BLANCO YOVIS-S, Look SILGRANIT ® bicolor, cinzento-pérola/
cromado 487 € 254

520759 BLANCO ZENOS, Look SILGRANIT ® bicolor, cinzento-pérola/
cromado 306 € 235

520760 BLANCO ZENOS-S, Look SILGRANIT ® bicolor, cinzento-pérola/
cromado 542 € 236

520762 BLANCOWEGA, Look SILGRANIT ®, cinzento-pérola 215 € 230

520763 BLANCOWEGA-S, Look SILGRANIT ®, cinzento-pérola 360 € 231
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520764 BLANCO JURENA, superfície metálica, cromado 201 € 240

520765 BLANCO JURENA-S, superfície metálica, cromado 289 € 240

520766 BLANCO CARENA, superfície metálica, cromado 201 € 237

520767 BLANCO CARENA-S, superfície metálica, cromado 289 € 238

520779 BLANCO SELECT 50/3, plástico, chapa de aço 281 € 312

520780 BLANCO SELECT XL 60/3, plástico, chapa de aço 298 € 313

520781 BLANCO SELECT 60/4, plástico, chapa de aço 312 € 313

520782 BLANCO SELECT XL 60/3 Orga, plástico, chapa de aço 383 € 314

520783 BLANCO SELECT 60/4 Orga, plástico, chapa de aço 411 € 314

520784 BLANCO ACTIV em pó pack de 3 saquetas 7 € 320

520785 BLANCO ACTIV 12 x 3 x 25 g display 85 € 320

520787 BLANCO TRADON, superfície metálica, latão 397 € 268

520840 BLANCO TRIMA, superfície metálica, cromado 230 € 288

520971 BLANCO CARENA, Look SILGRANIT ® bicolor, antracite/cromado 226 € 237

520972 BLANCO CARENA, Look SILGRANIT ® bicolor, cinzento-pedra/
cromado 226 € 237

520973 BLANCO CARENA, Look SILGRANIT ® bicolor, alumetalic/cromado 226 € 237

520974 BLANCO CARENA, Look SILGRANIT ® bicolor, cinzento-pérola/
cromado 226 € 237

520975 BLANCO CARENA, Look SILGRANIT ® bicolor, branco/cromado 226 € 237

520976 BLANCO CARENA, Look SILGRANIT ® bicolor, jasmim/cromado 226 € 237

520977 BLANCO CARENA, Look SILGRANIT ® bicolor, champanhe/cro-
mado 226 € 237

520978 BLANCO CARENA, Look SILGRANIT ® bicolor, tartufo/cromado 226 € 237

520979 BLANCO CARENA, Look SILGRANIT ® bicolor, café/cromado 226 € 237

520980 BLANCO CARENA-S, Look SILGRANIT ® bicolor, antracite/
cromado 344 € 238

520981 BLANCO CARENA-S, Look SILGRANIT ® bicolor, cinzento-pedra/
cromado 344 € 238

520982 BLANCO CARENA-S, Look SILGRANIT ® bicolor, alumetalic/
cromado 344 € 238

520983 BLANCO CARENA-S, Look SILGRANIT ® bicolor, cinzento-pérola/
cromado 344 € 238

520984 BLANCO CARENA-S, Look SILGRANIT ® bicolor, branco/cromado 344 € 238

520985 BLANCO CARENA-S, Look SILGRANIT ® bicolor, jasmim/cromado 344 € 238

520986 BLANCO CARENA-S, Look SILGRANIT ® bicolor, champanhe/
cromado 344 € 238

520987 BLANCO CARENA-S, Look SILGRANIT ® bicolor, tartufo/cromado 344 € 238

520988 BLANCO CARENA-S, Look SILGRANIT ® bicolor, café/cromado 344 € 238

520998 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem 
válvula automática, escorredor reversível 328 € 107

520999 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, 
sem válvula automática, escorredor reversível 328 € 107

521000 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, sem 
válvula automática, escorredor reversível 328 € 107

521001 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, 
sem válvula automática, escorredor reversível 328 € 107

521002 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem 
válvula automática, escorredor reversível 328 € 107

521003 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem 
válvula automática, escorredor reversível 328 € 107

521004 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, sem 
válvula automática, escorredor reversível 328 € 107

521005 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem válvula 
automática, escorredor reversível 328 € 107

521006 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem válvula 
automática, escorredor reversível 328 € 107

521267 BLANCO AVONA, superfície metálica, cromado 294 € 259

521268 BLANCO AVONA, Look SILGRANIT ®, antracite 348 € 259

521269 BLANCO AVONA, Look SILGRANIT ®, alumetalic 348 € 259

521270 BLANCO AVONA, Look SILGRANIT ®, branco 348 € 259

521271 BLANCO AVONA, Look SILGRANIT ®, jasmim 348 € 259

521272 BLANCO AVONA, Look SILGRANIT ®, champanhe 348 € 259

521273 BLANCO AVONA, Look SILGRANIT ®, tartufo 348 € 259

521274 BLANCO AVONA, Look SILGRANIT ®, café 348 € 259

521275 BLANCO AVONA, Look SILGRANIT ®, cinzento-pedra 348 € 259

521276 BLANCO AVONA, Look SILGRANIT ®, cinzento-pérola 348 € 259

521277 BLANCO AVONA-S, superfície metálica, cromado 338 € 260

521278 BLANCO AVONA-S, Look SILGRANIT ®, antracite 402 € 260

521279 BLANCO AVONA-S, Look SILGRANIT ®, alumetalic 402 € 260

521280 BLANCO AVONA-S, Look SILGRANIT ®, branco 402 € 260

521281 BLANCO AVONA-S, Look SILGRANIT ®, jasmim 402 € 260

521282 BLANCO AVONA-S, Look SILGRANIT ®, champanhe 402 € 260

521283 BLANCO AVONA-S, Look SILGRANIT ®, tartufo 402 € 260

521284 BLANCO AVONA-S, Look SILGRANIT ®, café 402 € 260

521285

521286

521288

521289

521290

521291

521292

521293

521294

521295

521296

521300

521301

521356

521358

521359

521360

521367

521368

521372

521373

521376

521378

521454

521455

521456

521457

521458

521459
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521285 BLANCO AVONA-S, Look SILGRANIT ®, cinzento-pedra 402 € 260

521286 BLANCO AVONA-S, Look SILGRANIT ®, cinzento-pérola 402 € 260

521288 BLANCO LIVIA-S, superfície metálica, cromado 378 € 270

521289 BLANCO LIVIA-S, superfície metálica, latão 432 € 270

521290 BLANCO LIVIA-S, superfície metálica, manganésio 648 € 270

521291 BLANCO LIVIA Dispensador de detergente Capacidade: 500 ml, 
superfície metálica, cromado 121 € 301

521292 BLANCO LIVIA Dispensador de detergente Capacidade: 500 ml, 
superfície metálica, latão 149 € 301

521293 BLANCO LIVIA Dispensador de detergente Capacidade: 500 ml, 
superfície metálica, manganésio 193 € 301

521294 BLANCO LIVIA, Comando redondo, cromado 47 € 354

521295 BLANCO LIVIA, Comando redondo, latão 66 € 354

521296 BLANCO LIVIA, Comando redondo, manganésio 91 € 354

521300 BLANCO SELECT Clip 28 € 315

521301 BLANCO SELECT AutoMove 358 € 315

521356 BLANCO CARENA-S Vario, superfície metálica, cromado 351 € 239

521358 BLANCO CARENA-S Vario, Look SILGRANIT ® bicolor, antracite/
cromado 392 € 239

521359 BLANCO CARENA-S Vario, Look SILGRANIT ® bicolor, cinzento-
pedra/cromado 392 € 239

521360 BLANCO CARENA-S Vario, Look SILGRANIT ® bicolor, alumetalic/
cromado 392 € 239

521367 BLANCO CARENA-S Vario, Look SILGRANIT ® bicolor, cinzento-
pérola/cromado 392 € 239

521368 BLANCO CARENA-S Vario, Look SILGRANIT ® bicolor, branco/
cromado 392 € 239

521372 BLANCO CARENA-S Vario, Look SILGRANIT ® bicolor, jasmim/
cromado 392 € 239

521373 BLANCO CARENA-S Vario, Look SILGRANIT ® bicolor, champan-
he/cromado 392 € 239

521376 BLANCO CARENA-S Vario, Look SILGRANIT ® bicolor, tartufo/
cromado 392 € 239

521378 BLANCO CARENA-S Vario, Look SILGRANIT ® bicolor, café/
cromado 392 € 239

521454 BLANCO MIDA-S, superfície metálica, cromado 187 € 223

521455 BLANCO MIDA-S, Look SILGRANIT ®, antracite 215 € 223

521456 BLANCO MIDA-S, Look SILGRANIT ®, alumetalic 215 € 223

521457 BLANCO MIDA-S, Look SILGRANIT ®, branco 215 € 223

521458 BLANCO MIDA-S, Look SILGRANIT ®, jasmim 215 € 223

521459 BLANCO MIDA-S, Look SILGRANIT ®, champanhe 215 € 223

521460 BLANCO MIDA-S, Look SILGRANIT ®, tartufo 215 € 223

521461 BLANCO MIDA-S, Look SILGRANIT ®, café 215 € 223

521462 BLANCO MIDA-S, Look SILGRANIT ®, cinzento-pedra 215 € 223

521463 BLANCO MIDA-S, Look SILGRANIT ®, cinzento-pérola 215 € 223

521467 BLANCO FLEXON II 30/2, plástico, chapa de aço 117 € 308

521468 BLANCO FLEXON II 45/2, plástico, chapa de aço 138 € 308

521469 BLANCO FLEXON II 50/2, plástico, chapa de aço 150 € 309

521470 BLANCO FLEXON II 50/3, plástico, chapa de aço 165 € 309

521471 BLANCO FLEXON II 60/2, plástico, chapa de aço 165 € 310

521472 BLANCO FLEXON II 60/3, plástico, chapa de aço 171 € 310

521473 BLANCO FLEXON II XL 60/3, plástico, chapa de aço 189 € 310

521474 BLANCO FLEXON II 60/4, plástico, chapa de aço 198 € 310

521475 BLANCO FLEXON II 90/4, plástico, chapa de aço 210 € 309

521476 BLANCO CATRIS-S, superfície metálica, cromado 266 € 255

521504 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem válvula 
automática 368 € 118

521541 BLANCO TORRE, dispensador aço inox. escovado, superfície 
metálica, aço inox. semibrilho 89 € 300

521542 BLANCO FLEXON II 30/1, plástico, chapa de aço 99 € 308

521543 BLANCO CORESSA-F, superfície metálica, cromado 244 € 292

521544 BLANCO CORESSA-F, superfície metálica, cromado 244 € 292

521545 BLANCO LARESSA-F, superfície metálica, cromado 244 € 291

521546 BLANCO LARESSA-F, superfície metálica, cromado 244 € 291

521547 BLANCO PANERA-S, superfície metálica, aço inox. semibrilho 728 € 275

521556 BLANCO ZEROX 340-U Durinox, aço inox. Durinox ®, sem válvula 
automática 490 € 94

521558 BLANCO ZEROX 400-U Durinox, aço inox. Durinox ®, sem válvula 
automática 503 € 94

521559 BLANCO ZEROX 500-U Durinox, aço inox. Durinox ®, sem válvula 
automática 529 € 94

521560 BLANCO ZEROX 700-U Durinox, aço inox. Durinox ®, sem válvula 
automática 581 € 94

521561 BLANCO ZEROX 550-T-U, aço inox. brilho, sem válvula 
automática 382 € 93

521562 BLANCO CLARON 550-T-U, aço inox. brilho, sem válvula 
automática 466 € 81

521563 BLANCO CLARON 550-T-IF, aço inox. brilho, sem válvula 
automática 505 € 79
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521564 BLANCO CLARON 180-IF, aço inox. brilho, sem válvula automá-
tica 390 € 78

521565 BLANCO CLARON 180-U, aço inox. brilho, sem válvula automá-
tica 368 € 80

521566 BLANCO ZEROX 180-IF, aço inox. brilho, sem válvula automática 305 € 89

521567 BLANCO ZEROX 180-U, aço inox. brilho, sem válvula automática 289 € 92

521570 BLANCO CLARON 340-IF, aço inox. brilho, sem válvula automá-
tica 398 € 78

521571 BLANCO CLARON 340-U, aço inox. brilho, sem válvula automá-
tica 401 € 80

521572 BLANCO CLARON 400-IF, aço inox. brilho, sem válvula automá-
tica 472 € 78

521573 BLANCO CLARON 400-U, aço inox. brilho, sem válvula automá-
tica 423 € 80

521574 BLANCO CLARON 450-IF, aço inox. brilho, sem válvula automá-
tica 488 € 78

521575 BLANCO CLARON 450-U, aço inox. brilho, sem válvula automá-
tica 436 € 80

521576 BLANCO CLARON 500-IF, aço inox. brilho, sem válvula automá-
tica 502 € 78

521577 BLANCO CLARON 500-U, aço inox. brilho, sem válvula automá-
tica 453 € 80

521578 BLANCO CLARON 550-IF, aço inox. brilho, sem válvula automá-
tica 529 € 78

521579 BLANCO CLARON 550-U, aço inox. brilho, sem válvula automá-
tica 466 € 80

521580 BLANCO CLARON 700-IF, aço inox. brilho, sem válvula automá-
tica 548 € 78

521581 BLANCO CLARON 700-U, aço inox. brilho, sem válvula automá-
tica 483 € 80

521582 BLANCO ZEROX 340-IF, aço inox. brilho, sem válvula automática 314 € 89

521583 BLANCO ZEROX 340-U, aço inox. brilho, sem válvula automática 314 € 92

521584 BLANCO ZEROX 400-IF, aço inox. brilho, sem válvula automática 368 € 89

521585 BLANCO ZEROX 400-U, aço inox. brilho, sem válvula automática 316 € 92

521586 BLANCO ZEROX 450-IF, aço inox. brilho, sem válvula automática 384 € 89

521587 BLANCO ZEROX 450-U, aço inox. brilho, sem válvula automática 330 € 92

521588 BLANCO ZEROX 500-IF, aço inox. brilho, sem válvula automática 401 € 89

521589 BLANCO ZEROX 500-U, aço inox. brilho, sem válvula automática 346 € 92

521590 BLANCO ZEROX 550-IF, aço inox. brilho, sem válvula automática 417 € 89

521591 BLANCO ZEROX 550-U, aço inox. brilho, sem válvula automática 355 € 92

521592 BLANCO ZEROX 700-IF, aço inox. brilho, sem válvula automática 428 € 89

521593 BLANCO ZEROX 700-U, aço inox. brilho, sem válvula automática 360 € 92

521595 BLANCO CLARON XL 60-IF VaporPlus, aço inox. brilho, sem 
válvula automática 571 € 83

521596 BLANCO CLARON XL 60-U VaporPlus, aço inox. brilho, sem 
válvula automática 478 € 84

521597 BLANCO ATTIKA 60/A, aço inox. brilho, sem válvula automática, 
escorredor reversível 1.606 € 66

521598 BLANCO ATTIKA XL 60, aço inox. brilho, sem válvula automática 974 € 68

521601 BLANCO CLARON 400/550-T-U, aço inox. brilho, sem válvula 
automática, bacia principal à direita 1.175 € 81

521602 BLANCO CLARON 400/550-T-U, aço inox. brilho, sem válvula 
automática, bacia principal à esquerda 1.175 € 81

521605 BLANCO ZEROX 400/550-T-U, aço inox. brilho, sem válvula 
automática, bacia principal à direita 702 € 93

521606 BLANCO ZEROX 400/550-T-U, aço inox. brilho, sem válvula 
automática, bacia principal à esquerda 702 € 93

521607 BLANCO CLARON 340/180-IF, aço inox. brilho, sem válvula 
automática, bacia principal à direita 1.287 € 79

521608 BLANCO CLARON 340/180-IF, aço inox. brilho, sem válvula 
automática, bacia principal à esquerda 1.287 € 79

521609 BLANCO CLARON 340/180-U, aço inox. brilho, sem válvula 
automática, bacia principal à direita 1.192 € 81

521610 BLANCO CLARON 340/180-U, aço inox. brilho, sem válvula 
automática, bacia principal à esquerda 1.192 € 81

521611 BLANCO ZEROX 340/180-IF, aço inox. brilho, sem válvula 
automática, bacia principal à direita 861 € 90

521612 BLANCO ZEROX 340/180-IF, aço inox. brilho, sem válvula 
automática, bacia principal à esquerda 861 € 90

521613 BLANCO ZEROX 340/180-U, aço inox. brilho, sem válvula 
automática, bacia principal à direita 741 € 93

521614 BLANCO ZEROX 340/180-U, aço inox. brilho, sem válvula 
automática, bacia principal à esquerda 741 € 93

521617 BLANCO CLARON 400/400-IF, aço inox. brilho, sem válvula 
automática 1.342 € 79

521618 BLANCO CLARON 400/400-U, aço inox. brilho, sem válvula 
automática 1.243 € 81

521619 BLANCO ZEROX 400/400-IF, aço inox. brilho, sem válvula 
automática 995 € 90

521620 BLANCO ZEROX 400/400-U, aço inox. brilho, sem válvula 
automática 922 € 93

521621 BLANCO ZEROX 4 S-IF, aço inoxidável, com válvula automática, 
escorredor esquerda 1.145 € 86

521622 BLANCO ZEROX 4 S-IF, aço inoxidável, com válvula automática, 
escorredor direita 1.145 € 86

521623 BLANCO CLARON 4 S-IF, aço inoxidável, com válvula automática, 
escorredor esquerda 1.432 € 76

521624 BLANCO CLARON 4 S-IF, aço inoxidável, com válvula automática, 
escorredor direita 1.432 € 76

521625 BLANCO CLARON 5 S-IF, aço inoxidável, com válvula automática, 
escorredor esquerda 1.734 € 76

521626 BLANCO CLARON 5 S-IF, aço inoxidável, com válvula automática, 
escorredor direita 1.734 € 76

521627 BLANCO ZEROX 5 S-IF, aço inoxidável, com válvula automática, 
escorredor esquerda 1.191 € 86

521628 BLANCO ZEROX 5 S-IF, aço inoxidável, com válvula automática, 
escorredor direita 1.191 € 86

521629 BLANCO ZEROX 400-IF/A, aço inoxidável, com válvula automá-
tica 772 € 87

521630 BLANCO ZEROX 500-IF/A, aço inoxidável, com válvula automá-
tica 821 € 87

521631

521632

521633

521634

521636

521637

521638

521639

521640

521641

521642

521643

521644

521645

521646

521647

521648

521649

521650

521651

521652

521654

521656

521657

521658

521659

521660

521661

521662
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84

66
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79

81
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90
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93

79

81
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86

86

76

76

76

76

86

86

87

87

521631 BLANCO ZEROX 700-IF/A, aço inoxidável, com válvula automá-
tica 859 € 87

521632 BLANCO CLARON 400-IF/A, aço inoxidável, com válvula 
automática 940 € 77

521633 BLANCO CLARON 500-IF/A, aço inoxidável, com válvula 
automática 966 € 77

521634 BLANCO CLARON 700-IF/A, aço inoxidável, com válvula 
automática 1.032 € 77

521636 BLANCO FLOW 45 S-IF, aço inox. brilho, com válvula automática, 
bacia central 1.677 € 70

521637 BLANCO FLOW 5 S-IF, aço inox. brilho, com válvula automática, 
bacia central 1.701 € 70

521638 BLANCO ZEROX 550-IF/A, aço inoxidável, com válvula automá-
tica 829 € 87

521639 BLANCO CLARON 550-IF/A, aço inoxidável, com válvula 
automática 979 € 77

521640 BLANCO FLOW XL 6 S-IF, aço inox. brilho, com válvula automáti-
ca, escorredor esquerda 2.093 € 72

521641 BLANCO CLARON XL 60-IF/A VaporPlus, aço inox. brilho, com 
válvula automática 641 € 83

521642 BLANCO ZEROX 340/180-IF/A, aço inoxidável, com válvula 
automática, bacia principal à esquerda 1.112 € 87

521643 BLANCO ZEROX 6 S-IF, aço inoxidável, com válvula automática, 
bacia principal à esquerda 1.469 € 86

521644 BLANCO ZEROX 6 S-IF, aço inoxidável, com válvula automática, 
bacia principal à direita 1.469 € 86

521645 BLANCO CLARON 6 S-IF, aço inoxidável, com válvula automática, 
bacia principal à esquerda 2.293 € 76

521646 BLANCO CLARON 6 S-IF, aço inoxidável, com válvula automática, 
bacia principal à direita 2.293 € 76

521647 BLANCO CLARON 340/180-IF/A, aço inoxidável, com válvula 
automática, bacia principal à esquerda 1.456 € 77

521648 BLANCO ZEROX 400/400-IF/A, aço inoxidável, com válvula 
automática 1.337 € 87

521649 BLANCO ZEROX 8 S-IF, aço inoxidável, com válvula automática, 
bacia principal à esquerda 1.522 € 86

521650 BLANCO ZEROX 8 S-IF, aço inoxidável, com válvula automática, 
bacia principal à direita 1.522 € 86

521651 BLANCO CLARON 8 S-IF, aço inoxidável, com válvula automática, 
bacia principal à esquerda 2.383 € 76

521652 BLANCO CLARON 8 S-IF, aço inoxidável, com válvula automática, 
bacia principal à direita 2.383 € 76

521654 BLANCO CLARON 400/400-IF/A, aço inoxidável, com válvula 
automática 1.575 € 77

521656 BLANCO ATTIKA 60-T, aço inox. brilho, sem válvula automática 815 € 68

521657 BLANCO DIVON II 45 S-IF, aço inox. brilho, com válvula automáti-
ca, escorredor direita 703 € 32

521658 BLANCO DIVON II 45 S-IF, aço inox. brilho, com válvula automáti-
ca, escorredor esquerda 703 € 32

521659 BLANCO DIVON II 5 S-IF, aço inox. brilho, com válvula automáti-
ca, escorredor direita 758 € 35

521660 BLANCO DIVON II 5 S-IF, aço inox. brilho, com válvula automáti-
ca, escorredor esquerda 758 € 35

521661 BLANCO DIVON II 6 S-IF, aço inox. brilho, com válvula automáti-
ca, escorredor direita 927 € 49

521662 BLANCO DIVON II 6 S-IF, aço inox. brilho, com válvula automáti-
ca, escorredor esquerda 927 € 49

521663 BLANCO DIVON II 8-IF, aço inox. brilho, com válvula automática 984 € 56

521664 BLANCO DIVON II 8 S-IF, aço inox. brilho, com válvula automáti-
ca, escorredor direita 1.039 € 56

521665 BLANCO DIVON II 8 S-IF, aço inox. brilho, com válvula automáti-
ca, escorredor esquerda 1.039 € 56

521666 BLANCO JARON XL 6 S-IF, aço inox. brilho, com válvula automá-
tica, escorredor reversível 876 € 74

521669 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, sem 
válvula automática 368 € 118

521670 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, sem 
válvula automática 368 € 118

521671 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, sem 
válvula automática 368 € 118

521672 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem válvula 
automática 368 € 118

521673 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem válvula 
automática 368 € 118

521674 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, sem 
válvula automática 368 € 118

521675 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem válvula 
automática 368 € 118

521676 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, sem 
válvula automática 368 € 118

521677 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem válvula 
automática 368 € 118

521678 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem válvula 
automática 408 € 125

521679 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, sem 
válvula automática 408 € 125

521681 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, sem 
válvula automática 408 € 125

521682 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, sem 
válvula automática 408 € 125

521683 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem válvula 
automática 408 € 125

521684 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem válvula 
automática 408 € 125

521685 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, sem 
válvula automática 408 € 125

521686 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem válvula 
automática 408 € 125

521687 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, sem 
válvula automática 408 € 125

521688 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem válvula 
automática 408 € 125

521689 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem 
válvula automática, bacia principal à direita 435 € 126

521690 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, 
sem válvula automática, bacia principal à direita 435 € 126

521691 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, sem 
válvula automática, bacia principal à direita 435 € 126

521692 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, 
sem válvula automática, bacia principal à direita 435 € 126

521693 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem 
válvula automática, bacia principal à direita 435 € 126

521694 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem 
válvula automática, bacia principal à direita 435 € 126
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521695 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, 
sem válvula automática, bacia principal à direita 435 € 126

521696 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem 
válvula automática, bacia principal à direita 435 € 126

521697 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, 
sem válvula automática, bacia principal à direita 435 € 126

521698 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem 
válvula automática, bacia principal à direita 435 € 126

521705 BLANCO LINEE-S, Look SILGRANIT ® bicolor, noz-moscada/
cromado 606 € 273

521707 BLANCO TIVO, Look SILGRANIT ® bicolor, noz-moscada/cromado 273 € 247

521709 BLANCO TIVO-S, Look SILGRANIT ® bicolor, noz-moscada/
cromado 333 € 248

521712 BLANCO CARENA, Look SILGRANIT ® bicolor, noz-moscada/
cromado 226 € 237

521713 BLANCO CARENA-S, Look SILGRANIT ® bicolor, noz-moscada/
cromado 344 € 238

521714 BLANCO CARENA-S Vario, Look SILGRANIT ® bicolor, noz-
moscada/cromado 392 € 239

521715 BLANCO AVONA, Look SILGRANIT ®, noz-moscada 348 € 259

521716 BLANCO AVONA-S, Look SILGRANIT ®, noz-moscada 402 € 260

521722 BLANCO ZENOS, Look SILGRANIT ® bicolor, noz-moscada/
cromado 306 € 235

521723 BLANCO ZENOS-S, Look SILGRANIT ® bicolor, noz-moscada/
cromado 542 € 236

521724 BLANCO FELISA, Look SILGRANIT ®, noz-moscada 262 € 249

521725 BLANCO FELISA-S, Look SILGRANIT ®, noz-moscada 336 € 250

521729 BLANCO MIDA, Look SILGRANIT ®, noz-moscada 160 € 222

521730 BLANCO MIDA-S, Look SILGRANIT ®, noz-moscada 215 € 223

521731 BLANCO NEA, Look SILGRANIT ®, noz-moscada 246 € 233

521732 BLANCO YOVIS-S, Look SILGRANIT ® bicolor, noz-moscada/
cromado 487 € 254

521733 BLANCOWEGA, Look SILGRANIT ®, noz-moscada 215 € 230

521734 BLANCOWEGA-S, Look SILGRANIT ®, noz-moscada 360 € 231

521735 BLANCO NEA-S, Look SILGRANIT ®, noz-moscada 289 € 234

521738 BLANCO ALTA Compact, Look SILGRANIT ® bicolor, noz-moscada/
cromado 562 € 265

521739 BLANCO ALTA-S Compact, Look SILGRANIT ® bicolor, noz-
moscada/cromado 793 € 266

521741 BLANCO FONTAS, Look SILGRANIT ® bicolor, noz-moscada/
cromado 379 €

521742 BLANCO LINUS, Look SILGRANIT ®, noz-moscada 402 € 241

521743 BLANCO LINUS-S, Look SILGRANIT ®, noz-moscada 497 € 242

521748 BLANCO ETAGON 500-IF/A, aço inox. brilho, com válvula 
automática 644 € 193

521749 BLANCO ETAGON 500-IF, aço inox. brilho, com válvula automá-
tica 539 € 192

521750 BLANCO ETAGON 500-U, aço inox. brilho, com válvula automá-
tica 479 € 171

521753 BLANCO LANTOS 6 S-IF Centric, aço inox. semibrilho, com válvula 
automática, sem acessório, escorredor reversível 309 € 45

521755 BLANCO ARTAGO 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem 
válvula automática, escorredor reversível 443 € 145

521756 BLANCO ARTAGO 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, 
sem válvula automática, escorredor reversível 443 € 145

521759 BLANCO ARTAGO 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, sem 
válvula automática, escorredor reversível 443 € 145

521760 BLANCO ARTAGO 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, 
sem válvula automática, escorredor reversível 443 € 145

521761 BLANCO ARTAGO 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem válvula 
automática, escorredor reversível 443 € 145

521762 BLANCO ARTAGO 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem válvula 
automática, escorredor reversível 443 € 145

521763 BLANCO ARTAGO 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, sem 
válvula automática, escorredor reversível 443 € 145

521764 BLANCO ARTAGO 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem válvula 
automática, escorredor reversível 443 € 145

521765 BLANCO ARTAGO 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem válvula 
automática, escorredor reversível 443 € 145

521766 BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame, SILGRANIT ® PuraDur ®, 
antracite, sem válvula automática, escorredor reversível 818 € 146

521767 BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame, SILGRANIT ® PuraDur ®, 
branco, sem válvula automática, escorredor reversível 818 € 146

521840 BLANCO ETAGON 500-IF, aço inox. brilho, sem válvula automá-
tica 509 € 192

521841 BLANCO ETAGON 500-U, aço inox. brilho, sem válvula automá-
tica 449 € 171

521845 BLANCO ARTAGO 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, sem 
válvula automática, escorredor reversível 443 € 145

521854 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, com 
válvula automática 454 € 149

521856 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, 
com válvula automática 354 € 108

521857 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, com 
válvula automática 434 € 117

521858 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, com 
válvula automática 417 € 124

521862 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, sem 
válvula automática, escorredor reversível 328 € 107

521864 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, 
sem válvula automática, escorredor reversível 394 € 123

521866 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, 
sem válvula automática, escorredor reversível 425 € 148

521882 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, 
sem válvula automática, escorredor reversível 366 € 109

521884 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-
moscada, sem válvula automática, escorredor reversível 278 € 102

521887 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, sem 
válvula automática, escorredor reversível 389 € 116

521889 BLANCO METRA 6, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, com 
válvula automática, escorredor reversível 491 € 130

521893 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, sem 
válvula automática, escorredor reversível 434 € 127

521895

521898

521900

521902

521913

521916

521918

521921

521923

521928

521930

521957

521960

521965

521968

521971

521974

521976

522102

522103

522104

522105

522108

522109

522227

522228

522229

522230

522231
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145

145

145

145

145

146

146

192

171

145

149

108

117

124

107

123

148

109

102

116

130

127

521895 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, 
sem válvula automática, escorredor reversível 465 € 129

521898 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, sem 
válvula automática, escorredor reversível 465 € 151

521900 BLANCO METRA 9, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, sem 
válvula automática, escorredor direita 689 € 156

521902 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, sem 
válvula automática 465 € 157

521913 BLANCO PLENTA, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, sem 
válvula automática, sem acessório 613 € 155

521916 BLANCORONDO 45, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, sem 
válvula automática 303 € 105

521918 BLANCO RONDOVAL 45, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, 
sem válvula automática 306 € 104

521921 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, sem 
válvula automática, escorredor reversível 316 € 106

521923 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, sem 
válvula automática, escorredor reversível 348 € 115

521928 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, 
sem válvula automática, escorredor reversível 443 € 128

521930 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, sem 
válvula automática, escorredor reversível 474 € 152

521957 BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, sem 
válvula automática, escorredor reversível 261 € 101

521960 BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, sem 
válvula automática, escorredor reversível 284 € 103

521965 BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, sem 
válvula automática, escorredor reversível 312 € 114

521968 BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, sem 
válvula automática, escorredor reversível 343 € 121

521971 BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, sem 
válvula automática, escorredor reversível 357 € 122

521974 BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, sem 
válvula automática, escorredor reversível 371 € 147

521976 BLANCO ZIA 9, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, sem 
válvula automática 448 € 153

522102 BLANCO AXIS III 45 S-IF, aço inox. brilho, com válvula automáti-
ca, com acessório, escorredor reversível 658 € 33

522103 BLANCO AXIS III 5 S-IF, aço inox. brilho, com válvula automática, 
com acessório, escorredor reversível 684 € 36

522104 BLANCO AXIS III 6 S-IF, aço inox. brilho, com válvula automática, 
com acessório, escorredor esquerda 765 € 50

522105 BLANCO AXIS III 6 S-IF, aço inox. brilho, com válvula automática, 
com acessório, escorredor direita 765 € 50

522108 BLANCO AXIS III 6 S-IF Vapor Edition, aço inox. brilho, com válvula 
automática, com acessório, escorredor esquerda 993 € 51

522109 BLANCO AXIS III 6 S-IF Vapor Edition, aço inox. brilho, com válvula 
automática, com acessório, escorredor direita 993 € 51

522227 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem 
válvula automática 464 € 178

522228 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-
pedra, sem válvula automática 464 € 178

522229 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, 
sem válvula automática 464 € 178

522230 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-
pérola, sem válvula automática 464 € 178

522231 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem 
válvula automática 464 € 178

522232 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem 
válvula automática 464 € 178

522233 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, 
sem válvula automática 464 € 178

522234 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem 
válvula automática 464 € 178

522235 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, 
sem válvula automática 464 € 178

522236 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem 
válvula automática 464 € 178

522404 BLANCO SOLENTA-S, superfície metálica, cromado 450 € 286

522405 BLANCO SOLENTA-S, UltraResist, acabamento aço inox. 
UltraResist 488 € 286

522406 BLANCO SOLENTA-S Senso, superfície metálica, cromado 738 € 285

522407 BLANCO SOLENTA-S Senso UltraResist, UltraResist, acabamento 
aço inox. UltraResist 825 € 285

522951 BLANCO ANDANO 180-IF, aço inox. brilho, sem válvula automá-
tica, sem acessório 207 € 185

522952 BLANCO ANDANO 180-U, aço inox. brilho, sem válvula automá-
tica, sem acessório 181 € 165

522953 BLANCO ANDANO 340-IF, aço inox. brilho, sem válvula automá-
tica 233 € 185

522954 BLANCO ANDANO 340-IF, aço inox. brilho, com válvula 
automática 280 € 184

522955 BLANCO ANDANO 340-U, aço inox. brilho, sem válvula automá-
tica 201 € 165

522956 BLANCO ANDANO 340-U, aço inox. brilho, com válvula 
automática 248 € 164

522957 BLANCO ANDANO 400-IF, aço inox. brilho, sem válvula automá-
tica 239 € 185

522958 BLANCO ANDANO 400-IF, aço inox. brilho, com válvula 
automática 287 € 184

522959 BLANCO ANDANO 400-U, aço inox. brilho, sem válvula automá-
tica 203 € 165

522960 BLANCO ANDANO 400-U, aço inox. brilho, com válvula 
automática 255 € 164

522961 BLANCO ANDANO 450-IF, aço inox. brilho, sem válvula automá-
tica 254 € 185

522962 BLANCO ANDANO 450-IF, aço inox. brilho, com válvula 
automática 297 € 184

522963 BLANCO ANDANO 450-U, aço inox. brilho, sem válvula automá-
tica 216 € 165

522964 BLANCO ANDANO 450-U, aço inox. brilho, com válvula 
automática 266 € 164

522965 BLANCO ANDANO 500-IF, aço inox. brilho, sem válvula automá-
tica 266 € 185

522966 BLANCO ANDANO 500-IF, aço inox. brilho, com válvula 
automática 312 € 184

522967 BLANCO ANDANO 500-U, aço inox. brilho, sem válvula automá-
tica 230 € 165

522968 BLANCO ANDANO 500-U, aço inox. brilho, com válvula 
automática 281 € 164

522969 BLANCO ANDANO 700-IF, aço inox. brilho, sem válvula automá-
tica 337 € 185

522970 BLANCO ANDANO 700-IF, aço inox. brilho, com válvula 
automática 368 € 184
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522971 BLANCO ANDANO 700-U, aço inox. brilho, sem válvula automá-
tica 294 € 165

522972 BLANCO ANDANO 700-U, aço inox. brilho, com válvula 
automática 343 € 164

522973 BLANCO ANDANO 340/180-IF, aço inox. brilho, sem válvula 
automática, bacia principal à esquerda 510 € 187

522974 BLANCO ANDANO 340/180-IF, aço inox. brilho, com válvula 
automática, bacia principal à esquerda 558 € 186

522975 BLANCO ANDANO 340/180-IF, aço inox. brilho, sem válvula 
automática, bacia principal à direita 510 € 187

522976 BLANCO ANDANO 340/180-IF, aço inox. brilho, com válvula 
automática, bacia principal à direita 558 € 186

522977 BLANCO ANDANO 340/180-U, aço inox. brilho, sem válvula 
automática, bacia principal à esquerda 430 € 167

522978 BLANCO ANDANO 340/180-U, aço inox. brilho, com válvula 
automática, bacia principal à esquerda 478 € 166

522979 BLANCO ANDANO 340/180-U, aço inox. brilho, sem válvula 
automática, bacia principal à direita 430 € 167

522980 BLANCO ANDANO 340/180-U, aço inox. brilho, com válvula 
automática, bacia principal à direita 478 € 166

522981 BLANCO ANDANO 340/340-IF, aço inox. brilho, sem válvula 
automática 553 € 187

522982 BLANCO ANDANO 340/340-IF, aço inox. brilho, com válvula 
automática 567 € 186

522983 BLANCO ANDANO 340/340-U, aço inox. brilho, sem válvula 
automática 445 € 167

522984 BLANCO ANDANO 340/340-U, aço inox. brilho, com válvula 
automática 496 € 166

522985 BLANCO ANDANO 400/400-IF, aço inox. brilho, sem válvula 
automática 574 € 187

522986 BLANCO ANDANO 400/400-IF, aço inox. brilho, com válvula 
automática 621 € 186

522987 BLANCO ANDANO 400/400-U, aço inox. brilho, sem válvula 
automática 494 € 167

522988 BLANCO ANDANO 400/400-U, aço inox. brilho, com válvula 
automática 542 € 166

522989 BLANCO ANDANO 500/180-U, aço inox. brilho, sem válvula 
automática, bacia principal à esquerda 496 € 167

522990 BLANCO ANDANO 500/180-U, aço inox. brilho, com válvula 
automática, bacia principal à esquerda 539 € 166

522991 BLANCO ANDANO 500/180-U, aço inox. brilho, sem válvula 
automática, bacia principal à direita 496 € 167

522992 BLANCO ANDANO 500/180-U, aço inox. brilho, com válvula 
automática, bacia principal à direita 539 € 166

522993 BLANCO ANDANO 400-IF/A, aço inox. brilho, com válvula 
automática 352 € 188

522994 BLANCO ANDANO 500-IF/A, aço inox. brilho, com válvula 
automática 383 € 188

522995 BLANCO ANDANO 700-IF/A, aço inox. brilho, com válvula 
automática 459 € 188

522996 BLANCO ANDANO 340/180-IF/A, aço inox. brilho, com válvula 
automática, escorredor esquerda 659 € 188

522997 BLANCO ANDANO 340/340-IF/A, aço inox. brilho, com válvula 
automática 652 € 188

522998 BLANCO ANDANO 400/400-IF/A, aço inox. brilho, com válvula 
automática 720 € 188

522999 BLANCO ANDANO XL 6 S-IF, aço inox. brilho, com válvula 
automática, com acessório, escorredor esquerda 658 € 48

523000 BLANCO ANDANO XL 6 S-IF, aço inox. brilho, com válvula 
automática, com acessório, escorredor direita 658 € 48

523001 BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact, aço inox. brilho, com válvula 
automática, com acessório, escorredor esquerda 658 € 48

523002 BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact, aço inox. brilho, com válvula 
automática, com acessório, escorredor direita 658 € 48

523043 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem válvula 
automática 471 € 150

523044 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, sem 
válvula automática 471 € 150

523045 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, sem 
válvula automática 471 € 150

523046 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, sem 
válvula automática 471 € 150

523047 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem válvula 
automática 471 € 150

523048 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem válvula 
automática 471 € 150

523049 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, sem 
válvula automática 471 € 150

523050 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem válvula 
automática 471 € 150

523051 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, sem 
válvula automática 471 € 150

523052 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem válvula 
automática 471 € 150

523057 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem válvula 
automática, bacia principal à esquerda 533 € 154

523058 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, sem 
válvula automática, bacia principal à esquerda 533 € 154

523059 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, sem 
válvula automática, bacia principal à esquerda 533 € 154

523060 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, sem 
válvula automática, bacia principal à esquerda 533 € 154

523061 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem válvula 
automática, bacia principal à esquerda 533 € 154

523062 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem válvula 
automática, bacia principal à esquerda 533 € 154

523063 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, sem 
válvula automática, bacia principal à esquerda 533 € 154

523064 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem válvula 
automática, bacia principal à esquerda 533 € 154

523065 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, sem 
válvula automática, bacia principal à esquerda 533 € 154

523066 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem válvula 
automática, bacia principal à esquerda 533 € 154

523096 BLANCO ZEROX 340-IF Durinox, aço inox. Durinox ®, sem válvula 
automática 475 € 91

523097 BLANCO ZEROX 400-IF Durinox, aço inox. Durinox ®, sem válvula 
automática 488 € 91

523098 BLANCO ZEROX 500-IF Durinox, aço inox. Durinox ®, sem válvula 
automática 513 € 91

523099 BLANCO ZEROX 700-IF Durinox, aço inox. Durinox ®, sem válvula 
automática 538 € 91

523100 BLANCO ZEROX 400-IF/A Durinox, aço inox. Durinox ® 525 € 88

523101 BLANCO ZEROX 500-IF/A Durinox, aço inox. Durinox ® 575 € 88

523102

523103

523104

523105

523106

523107

523108

523109

523110

523111

523112

523116

523117

523118

523119

523120

523121

523122

523123

523125

523126

523127

523128

523129

523130

523131

523132

523133

523134
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523102 BLANCO ZEROX 700-IF/A Durinox, aço inox. Durinox ® 613 € 88

523103 BLANCO MILI, Look SILGRANIT ®, antracite 160 € 225

523104 BLANCO MILI, Look SILGRANIT ®, cinzento-pedra 160 € 225

523105 BLANCO MILI, Look SILGRANIT ®, alumetalic 160 € 225

523106 BLANCO MILI, Look SILGRANIT ®, cinzento-pérola 160 € 225

523107 BLANCO MILI, Look SILGRANIT ®, branco 160 € 225

523108 BLANCO MILI, Look SILGRANIT ®, jasmim 160 € 225

523109 BLANCO MILI, Look SILGRANIT ®, champanhe 160 € 225

523110 BLANCO MILI, Look SILGRANIT ®, tartufo 160 € 225

523111 BLANCO MILI, Look SILGRANIT ®, café 160 € 225

523112 BLANCO MILI, Look SILGRANIT ®, noz-moscada 160 € 225

523116 BLANCO LINUS-S Black Edition, edição especial, preto mate 350 € 245

523117 BLANCO LINUS-S White Edition, edição especial, branco mate 350 € 245

523118 BLANCO AMBIS, superfície metálica, aço inox. semibrilho 218 € 261

523119 BLANCO AMBIS-S, superfície metálica, aço inox. semibrilho 319 € 262

523120 BLANCO CANDOR, superfície metálica, aço inox. semibrilho 168 € 264

523121 BLANCO CANDOR-S, superfície metálica, aço inox. semibrilho 268 € 264

523122 BLANCO LANORA, superfície metálica, aço inox. semibrilho 168 € 263

523123 BLANCO LANORA-S, superfície metálica, aço inox. semibrilho 268 € 263

523125 BLANCO RODALIS, superfície metálica, cromado 255 € 269

523126 BLANCO SOLENTA-S Senso Manípulo esquerda, superfície 
metálica, cromado 738 € 284

523127 BLANCO SOLENTA-S Senso UltraResist Manípulo esquerda, 
UltraResist, acabamento aço inox. UltraResist 825 € 284

523128 BLANCO FONTAS II, superfície metálica, cromado 348 € 289

523129 BLANCO FONTAS II, UltraResist, acabamento aço inox. UltraResist 406 € 289

523130 BLANCO FONTAS II, Look SILGRANIT ®, antracite 377 € 289

523131 BLANCO FONTAS II, Look SILGRANIT ®, alumetalic 377 € 289

523132 BLANCO FONTAS II, Look SILGRANIT ®, jasmim 377 € 289

523133 BLANCO FONTAS II, Look SILGRANIT ®, champanhe 377 € 289

523134 BLANCO FONTAS II, Look SILGRANIT ®, branco 377 € 289

523135 BLANCO FONTAS II, Look SILGRANIT ®, café 377 € 289

523136 BLANCO FONTAS II, Look SILGRANIT ®, tartufo 377 € 289

523137 BLANCO FONTAS II, Look SILGRANIT ®, cinzento-pedra 377 € 289

523138 BLANCO FONTAS II, Look SILGRANIT ®, cinzento-pérola 377 € 289

523139 BLANCO FONTAS II, Look SILGRANIT ®, noz-moscada 377 € 289

523140 BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact, aço inox. semibrilho, com 
válvula automática, escorredor reversível 273 € 47

523141 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem 
válvula automática 493 € 173

523142 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-
pedra, sem válvula automática 493 € 173

523143 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, 
sem válvula automática 493 € 173

523144 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-
pérola, sem válvula automática 493 € 173

523145 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem 
válvula automática 493 € 173

523146 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem 
válvula automática 493 € 173

523147 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, 
sem válvula automática 493 € 173

523148 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem 
válvula automática 493 € 173

523149 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, 
sem válvula automática 493 € 173

523150 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem 
válvula automática 493 € 173

523151 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, 
sem válvula automática, bacia principal à direita 551 € 174

523152 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-
pedra, sem válvula automática, bacia principal à direita 551 € 174

523153 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumeta-
lic, sem válvula automática, bacia principal à direita 551 € 174

523154 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-
pérola, sem válvula automática, bacia principal à direita 551 € 174

523155 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, 
sem válvula automática, bacia principal à direita 551 € 174

523156 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, 
sem válvula automática, bacia principal à direita 551 € 174

523157 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, 
sem válvula automática, bacia principal à direita 551 € 174

523158 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, 
sem válvula automática, bacia principal à direita 551 € 174

523159 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-
moscada, sem válvula automática, bacia principal à direita 551 € 174

523160 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem 
válvula automática, bacia principal à direita 551 € 174

523183 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, com 
tábua de corte de vidro, escorredor reversível 429 € 113

523184 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, 
com tábua de corte de vidro, escorredor reversível 429 € 113

523185 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, com 
tábua de corte de vidro, escorredor reversível 429 € 113
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523186 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, 
com tábua de corte de vidro, escorredor reversível 429 € 113

523187 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, com 
tábua de corte de vidro, escorredor reversível 429 € 113

523188 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, com 
tábua de corte de vidro, escorredor reversível 429 € 113

523189 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, com 
tábua de corte de vidro, escorredor reversível 429 € 113

523190 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, com tábua 
de corte de vidro, escorredor reversível 429 € 113

523191 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, 
com tábua de corte de vidro, escorredor reversível 429 € 113

523192 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, com tábua 
de corte de vidro, escorredor reversível 429 € 113

523215 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, com 
tábua de corte de vidro, escorredor reversível 455 € 120

523216 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, 
com tábua de corte de vidro, escorredor reversível 455 € 120

523217 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, com 
tábua de corte de vidro, escorredor reversível 455 € 120

523218 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, 
com tábua de corte de vidro, escorredor reversível 455 € 120

523219 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, com tábua 
de corte de vidro, escorredor reversível 455 € 120

523220 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, com tábua 
de corte de vidro, escorredor reversível 455 € 120

523221 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, com 
tábua de corte de vidro, escorredor reversível 455 € 120

523222 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, com tábua 
de corte de vidro, escorredor reversível 455 € 120

523223 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, com 
tábua de corte de vidro, escorredor reversível 455 € 120

523224 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, com tábua de 
corte de vidro, escorredor reversível 455 € 120

523241 BLANCO NOTIS, superfície metálica, cromado 193 € 257

523242 BLANCO NOTIS, Look SILGRANIT ® bicolor, antracite/cromado 230 € 257

523243 BLANCO NOTIS, Look SILGRANIT ® bicolor, alumetalic/cromado 230 € 257

523244 BLANCO NOTIS, Look SILGRANIT ® bicolor, jasmim/cromado 230 € 257

523245 BLANCO NOTIS, Look SILGRANIT ® bicolor, champanhe/cromado 230 € 257

523246 BLANCO NOTIS, Look SILGRANIT ® bicolor, branco/cromado 230 € 257

523247 BLANCO NOTIS, Look SILGRANIT ® bicolor, café/cromado 230 € 257

523248 BLANCO NOTIS, Look SILGRANIT ® bicolor, tartufo/cromado 230 € 257

523249 BLANCO NOTIS, Look SILGRANIT ® bicolor, cinzento-pedra/
cromado 230 € 257

523250 BLANCO NOTIS, Look SILGRANIT ® bicolor, cinzento-pérola/
cromado 230 € 257

523251 BLANCO NOTIS, Look SILGRANIT ® bicolor, noz-moscada/
cromado 230 € 257

523252 BLANCO NOTIS-S, superfície metálica, cromado 238 € 258

523253 BLANCO NOTIS-S, Look SILGRANIT ® bicolor, antracite/cromado 275 € 258

523254 BLANCO NOTIS-S, Look SILGRANIT ® bicolor, alumetalic/cromado 275 € 258

523255 BLANCO NOTIS-S, Look SILGRANIT ® bicolor, jasmim/cromado 275 € 258

523256 BLANCO NOTIS-S, Look SILGRANIT ® bicolor, champanhe/
cromado 275 € 258

523257 BLANCO NOTIS-S, Look SILGRANIT ® bicolor, branco/cromado 275 € 258

523258 BLANCO NOTIS-S, Look SILGRANIT ® bicolor, café/cromado 275 € 258

523259 BLANCO NOTIS-S, Look SILGRANIT ® bicolor, tartufo/cromado 275 € 258

523260 BLANCO NOTIS-S, Look SILGRANIT ® bicolor, cinzento-pedra/
cromado 275 € 258

523261 BLANCO NOTIS-S, Look SILGRANIT ® bicolor, cinzento-pérola/
cromado 275 € 258

523262 BLANCO NOTIS-S, Look SILGRANIT ® bicolor, noz-moscada/
cromado 275 € 258

523344 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, com válvula 
automática, com acessório, escorredor esquerda 416 € 143

523345 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, com 
válvula automática, com acessório, escorredor esquerda 416 € 143

523346 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, com 
válvula automática, com acessório, escorredor esquerda 416 € 143

523347 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, com 
válvula automática, com acessório, escorredor esquerda 416 € 143

523348 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, com 
válvula automática, com acessório, escorredor esquerda 416 € 143

523349 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, com 
válvula automática, com acessório, escorredor esquerda 416 € 143

523350 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, com 
válvula automática, com acessório, escorredor esquerda 416 € 143

523351 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, com 
válvula automática, com acessório, escorredor esquerda 416 € 143

523352 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, com 
válvula automática, com acessório, escorredor esquerda 416 € 143

523353 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, com 
válvula automática, com acessório, escorredor esquerda 416 € 143

523380 BLANCO CRONOS XL 8-U, aço inoxidável, sem válvula automá-
tica 1.300 € 213

523381 BLANCO CRONOS XL 8-IF, aço inoxidável, sem válvula automá-
tica 1.500 € 213

523396 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem 
válvula automática 294 € 173

523397 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-
pedra, sem válvula automática 294 € 173

523398 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, 
sem válvula automática 294 € 173

523399 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-
pérola, sem válvula automática 294 € 173

523400 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem 
válvula automática 294 € 173

523401 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem 
válvula automática 294 € 173

523402 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, 
sem válvula automática 294 € 173

523403

523404

523405

523406

523407

523408

523409

523410

523411

523412

523413

523414

523415

523416

523417

523418

523419

523420

523421

523422

523423

523424

523425

523426

523427

523428

523429

523430

523431
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523403 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem 
válvula automática 294 € 173

523404 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, 
sem válvula automática 294 € 173

523405 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem 
válvula automática 294 € 173

523406 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem 
válvula automática 389 € 173

523407 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-
pedra, sem válvula automática 389 € 173

523408 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, 
sem válvula automática 389 € 173

523409 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-
pérola, sem válvula automática 389 € 173

523410 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem 
válvula automática 389 € 173

523411 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem 
válvula automática 389 € 173

523412 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, 
sem válvula automática 389 € 173

523413 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, 
sem válvula automática 389 € 173

523414 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem 
válvula automática 389 € 173

523415 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem 
válvula automática 389 € 173

523416 BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem 
válvula automática 440 € 194

523417 BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-
pedra, sem válvula automática 440 € 194

523418 BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, 
sem válvula automática 440 € 194

523419 BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem 
válvula automática 440 € 194

523420 BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem 
válvula automática 440 € 194

523421 BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem 
válvula automática 440 € 194

523422 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem 
válvula automática 332 € 173

523423 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-
pedra, sem válvula automática 332 € 173

523424 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, 
sem válvula automática 332 € 173

523425 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-
pérola, sem válvula automática 332 € 173

523426 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem 
válvula automática 332 € 173

523427 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem 
válvula automática 332 € 173

523428 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, 
sem válvula automática 332 € 173

523429 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem 
válvula automática 332 € 173

523430 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, 
sem válvula automática 332 € 173

523431 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem 
válvula automática 332 € 173

523432 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem 
válvula automática 348 € 173

523433 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-
pedra, sem válvula automática 348 € 173

523434 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, 
sem válvula automática 348 € 173

523435 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-
pérola, sem válvula automática 348 € 173

523436 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem 
válvula automática 348 € 173

523437 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem 
válvula automática 348 € 173

523438 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, 
sem válvula automática 348 € 173

523439 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem 
válvula automática 348 € 173

523440 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, 
sem válvula automática 348 € 173

523441 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem 
válvula automática 348 € 173

523442 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem 
válvula automática 481 € 173

523443 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-
pedra, sem válvula automática 481 € 173

523444 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, 
sem válvula automática 481 € 173

523445 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-
pérola, sem válvula automática 481 € 173

523446 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem 
válvula automática 481 € 173

523447 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem 
válvula automática 481 € 173

523448 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, 
sem válvula automática 481 € 173

523449 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, sem 
válvula automática 481 € 173

523450 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, 
sem válvula automática 481 € 173

523451 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem 
válvula automática 481 € 173

523452 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT ® PuraDur ®, antraci-
te, sem válvula automática 617 € 174

523453 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT ® PuraDur ®, 
cinzento-pedra, sem válvula automática 617 € 174

523454 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumeta-
lic, sem válvula automática 617 € 174

523455 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT ® PuraDur ®, 
cinzento-pérola, sem válvula automática 617 € 174

523456 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, 
sem válvula automática 617 € 174

523457 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, 
sem válvula automática 617 € 174

523458 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT ® PuraDur ®, cham-
panhe, sem válvula automática 617 € 174

523459 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, 
sem válvula automática 617 € 174

523460 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-
moscada, sem válvula automática 617 € 174
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523461 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, 
sem válvula automática 617 € 174

523472 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, com 
tábua de corte de vidro, escorredor esquerda 710 € 140

523473 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, 
com tábua de corte de vidro, escorredor esquerda 710 € 140

523474 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, com 
tábua de corte de vidro, escorredor esquerda 710 € 140

523475 BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem 
válvula automática 456 € 197

523476 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, 
com tábua de corte de vidro, escorredor esquerda 710 € 140

523477 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, com tábua 
de corte de vidro, escorredor esquerda 710 € 140

523478 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, com tábua 
de corte de vidro, escorredor esquerda 710 € 140

523479 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, com 
tábua de corte de vidro, escorredor esquerda 710 € 140

523480 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, com tábua 
de corte de vidro, escorredor esquerda 710 € 140

523481 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, com 
tábua de corte de vidro, escorredor esquerda 710 € 140

523482 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, com tábua de 
corte de vidro, escorredor esquerda 710 € 140

523489 BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, com 
tábua de corte de vidro, escorredor esquerda 787 € 204

523490 BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, 
com tábua de corte de vidro, escorredor esquerda 787 € 204

523491 BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, com 
tábua de corte de vidro, escorredor esquerda 787 € 204

523492 BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, com 
tábua de corte de vidro, escorredor esquerda 787 € 204

523493 BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, com 
tábua de corte de vidro, escorredor esquerda 787 € 204

523494 BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, com tábua 
de corte de vidro, escorredor esquerda 787 € 204

523495 BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-
pedra, sem válvula automática 456 € 197

523496 BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, 
sem válvula automática 456 € 197

523497 BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem 
válvula automática 456 € 197

523498 BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem 
válvula automática 456 € 197

523499 BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem 
válvula automática 456 € 197

523510 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, com 
tábua de corte de vidro, escorredor reversível 697 € 141

523511 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, 
com tábua de corte de vidro, escorredor reversível 697 € 141

523512 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, com 
tábua de corte de vidro, escorredor reversível 697 € 141

523513 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, 
com tábua de corte de vidro, escorredor reversível 697 € 141

523514 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, com 
tábua de corte de vidro, escorredor reversível 697 € 141

523515 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, com 
tábua de corte de vidro, escorredor reversível 697 € 141

523516 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®,
champanhe, com tábua de corte de vidro, escorredor reversível 697 € 141

523517 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, com 
tábua de corte de vidro, escorredor reversível 697 € 141

523518 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, 
com tábua de corte de vidro, escorredor reversível 697 € 141

523519 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, com tábua 
de corte de vidro, escorredor reversível 697 € 141

523526 BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, com 
tábua de corte de vidro, escorredor reversível 748 € 205

523527 BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, 
com tábua de corte de vidro, escorredor reversível 748 € 205

523528 BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, 
com tábua de corte de vidro, escorredor reversível 748 € 205

523529 BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, com 
tábua de corte de vidro, escorredor reversível 748 € 205

523530 BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, com 
tábua de corte de vidro, escorredor reversível 748 € 205

523531 BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, com 
tábua de corte de vidro, escorredor reversível 748 € 205

523532 BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, sem 
válvula automática 491 € 201

523533 BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-
pedra, sem válvula automática 491 € 201

523534 BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, 
sem válvula automática 491 € 201

523535 BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem 
válvula automática 491 € 201

523536 BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, sem 
válvula automática 491 € 201

523537 BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem 
válvula automática 491 € 201

523548 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, 
sem válvula automática, bacia principal à direita 594 € 174

523549 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-
pedra, sem válvula automática, bacia principal à direita 594 € 174

523550 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumeta-
lic, sem válvula automática, bacia principal à direita 594 € 174

523551 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-
pérola, sem válvula automática, bacia principal à direita 594 € 174

523552 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, 
sem válvula automática, bacia principal à direita 594 € 174

523553 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, 
sem válvula automática, bacia principal à direita 594 € 174

523554 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, 
sem válvula automática, bacia principal à direita 594 € 174

523555 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-
moscada, sem válvula automática, bacia principal à direita 594 € 174

523556 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, 
sem válvula automática, bacia principal à direita 594 € 174

523557 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem 
válvula automática, bacia principal à direita 594 € 174

523558 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, 
sem válvula automática, bacia principal à esquerda 594 € 174

523559 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, 
sem válvula automática, bacia principal à esquerda 594 € 174

523560 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, 
sem válvula automática, bacia principal à esquerda 594 € 174

523561

523562

523563

523564
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523570

523571

523572

523573

523574

523575

523576

523577

523578

523579

523580

523581

523582

523583

523584

523585

523586

523587

523588

523589
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523561 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, 
sem válvula automática, bacia principal à esquerda 594 € 174

523562 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, 
sem válvula automática, bacia principal à esquerda 594 € 174

523563 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, 
sem válvula automática, bacia principal à esquerda 594 € 174

523564 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, 
sem válvula automática, bacia principal à esquerda 594 € 174

523565 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, 
sem válvula automática, bacia principal à esquerda 594 € 174

523566 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, 
sem válvula automática, bacia principal à esquerda 594 € 174

523567 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem 
válvula automática, bacia principal à esquerda 594 € 174

523568 BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, 
sem válvula automática, bacia principal à direita 620 € 200

523569 BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-
pedra, sem válvula automática, bacia principal à direita 620 € 200

523570 BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, 
sem válvula automática, bacia principal à direita 620 € 200

523571 BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, 
sem válvula automática, bacia principal à direita 620 € 200

523572 BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, 
sem válvula automática, bacia principal à direita 620 € 200

523573 BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem 
válvula automática, bacia principal à direita 620 € 200

523574 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, 
sem válvula automática 661 € 174

523575 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-
pedra, sem válvula automática 661 € 174

523576 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumeta-
lic, sem válvula automática 661 € 174

523577 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-
pérola, sem válvula automática 661 € 174

523578 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, 
sem válvula automática 661 € 174

523579 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, 
sem válvula automática 661 € 174

523580 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, cham-
panhe, sem válvula automática 661 € 174

523581 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, 
sem válvula automática 661 € 174

523582 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-
moscada, sem válvula automática 661 € 174

523583 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem 
válvula automática 661 € 174

523584 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, 
sem válvula automática, bacia principal à direita 699 € 174

523585 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-
pedra, sem válvula automática, bacia principal à direita 699 € 174

523586 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumeta-
lic, sem válvula automática, bacia principal à direita 699 € 174

523587 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-
pérola, sem válvula automática, bacia principal à direita 699 € 174

523588 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, sem 
válvula automática, bacia principal à direita 699 € 174

523589 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, 
sem válvula automática, bacia principal à direita 699 € 174

523590 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, 
sem válvula automática, bacia principal à direita 699 € 174

523591 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, 
sem válvula automática, bacia principal à direita 699 € 174

523592 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-
moscada, sem válvula automática, bacia principal à direita 699 € 174

523593 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, sem 
válvula automática, bacia principal à direita 699 € 174

523594 BLANCO YOVA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 598 € 135

523595 BLANCO YOVA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 598 € 135

523596 BLANCO YOVA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 598 € 135

523597 BLANCO YOVA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 598 € 135

523598 BLANCO YOVA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 598 € 135

523599 BLANCO YOVA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 598 € 135

523600 BLANCO YOVA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 598 € 135

523601 BLANCO YOVA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 598 € 135

523602 BLANCO YOVA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 598 € 135

523603 BLANCO YOVA XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, com válvula 
automática, com acessório, escorredor reversível 598 € 135

523604 BLANCO ADON XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 644 € 136

523605 BLANCO ADON XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 644 € 136

523606 BLANCO ADON XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, com válvula 
automática, com acessório, escorredor reversível 644 € 136

523607 BLANCO ADON XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 644 € 136

523608 BLANCO ADON XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 644 € 136

523609 BLANCO ADON XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 644 € 136

523610 BLANCO ADON XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 644 € 136

523611 BLANCO ADON XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 644 € 136

523612 BLANCO ADON XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 644 € 136

523613 BLANCO ADON XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, com válvula 
automática, com acessório, escorredor reversível 644 € 136

523614 BLANCO ALAROS 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, com 
válvula automática, com acessório, bacia central 829 € 139

523615 BLANCO ALAROS 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, com 
válvula automática, com acessório, bacia central 829 € 139

523616 BLANCO ALAROS 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, com 
válvula automática, com acessório, bacia central 829 € 139

523617 BLANCO ALAROS 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, com 
válvula automática, com acessório, bacia central 829 € 139

523618 BLANCO ALAROS 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, com 
válvula automática, com acessório, bacia central 829 € 139
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523619 BLANCO ALAROS 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, com 
válvula automática, com acessório, bacia central 829 € 139

523620 BLANCO ALAROS 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, com válvula 
automática, com acessório, bacia central 829 € 139

523621 BLANCO ALAROS 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, com 
válvula automática, com acessório, bacia central 829 € 139

523622 BLANCO ALAROS 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, com 
válvula automática, com acessório, bacia central 829 € 139

523623 BLANCO ALAROS 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, 
com válvula automática, com acessório, bacia central 829 € 139

523624 BLANCO ALAROS 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, com 
válvula automática, com acessório, bacia central 829 € 139

523625 BLANCO ALAROS 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, com 
válvula automática, com acessório, bacia central 829 € 139

523626 BLANCO ALAROS 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, com 
válvula automática, com acessório, bacia central 829 € 139

523627 BLANCO ALAROS 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, com 
válvula automática, com acessório, bacia central 829 € 139

523628 BLANCO ALAROS 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, com 
válvula automática, com acessório, bacia central 829 € 139

523629 BLANCO ALAROS 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, com 
válvula automática, com acessório, bacia central 829 € 139

523630 BLANCO ALAROS 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, com válvula 
automática, com acessório, bacia central 829 € 139

523631 BLANCO ALAROS 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, com 
válvula automática, com acessório, bacia central 829 € 139

523632 BLANCO ALAROS 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, com 
válvula automática, com acessório, bacia central 829 € 139

523633 BLANCO ALAROS 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, 
com válvula automática, com acessório, bacia central 829 € 139

523646 BLANCO MODEX-M 60, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, com 
válvula automática, com acessório, escorredor esquerda 1.092 € 211

523647 BLANCO MODEX-M 60, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, com 
válvula automática, com acessório, escorredor esquerda 1.092 € 211

523648 BLANCO MODEX-M 60, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, com válvula 
automática, com acessório, escorredor esquerda 1.092 € 211

523649 BLANCO MODEX-M 60, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, com 
válvula automática, com acessório, escorredor esquerda 1.092 € 211

523650 BLANCO MODEX-M 60, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, com 
válvula automática, com acessório, escorredor esquerda 1.092 € 211

523651 BLANCO MODEX-M 60, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, com 
válvula automática, com acessório, escorredor esquerda 1.092 € 211

523652 BLANCO MODEX-M 60, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, com 
válvula automática, com acessório, escorredor esquerda 1.092 € 211

523653 BLANCO MODEX-M 60, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, com 
válvula automática, com acessório, escorredor esquerda 1.092 € 211

523654 BLANCO MODEX-M 60, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, com 
válvula automática, com acessório, escorredor esquerda 1.092 € 211

523655 BLANCO MODEX-M 60, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, com válvula 
automática, com acessório, escorredor esquerda 1.092 € 211

523733 BLANCO SUBLINE 500-U, Grés porcelânico PuraPlus ®, branco 
cristal brilhante, sem válvula automática 667 € 175

523741 BLANCO SUBLINE 350/150-U, Grés porcelânico PuraPlus ®, branco cristal 
brilhante, sem válvula automática, bacia principal à direita 718 € 175

523774 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 537 € 134

523775 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 537 € 134

523776 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 537 € 134

523777 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 537 € 134

523778 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 537 € 134

523779 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 537 € 134

523780 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 537 € 134

523781 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 447 € 110

523782 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 537 € 134

523783 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 537 € 134

523784 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 537 € 134

523785 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 447 € 110

523786 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, com válvula 
automática, sem acessório, escorredor esquerda 447 € 110

523787 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 447 € 110

523788 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 447 € 110

523790 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, com válvula 
automática, sem acessório, escorredor esquerda 447 € 110

523791 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 447 € 110

523793 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 447 € 110

523796 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 447 € 110

523798 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, com válvula 
automática, sem acessório, escorredor esquerda 447 € 110

523811 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 516 € 196

523813 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 516 € 196

523815 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 516 € 196

523816 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 516 € 196

523817 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 516 € 196

523818 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 516 € 196

523832 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor direita 516 € 196

523833 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor direita 516 € 196

523834 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor direita 516 € 196

523836 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor direita 516 € 196

523837 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor direita 516 € 196

523839

523850

523851

523852

523853

523854

523855

523856

523857

523859

523861

523873

523874

523875

523876

523877

523878

523902

523903

523904

523905

523906

523908

523924

523926

523928

523929

523931

523933

327-354_Numerische_Liste_Portugal_2018_NEU.indd   352 21.02.18   11:10REG_12teil_220x297_352S.indd   350 16.02.18   15:17



353

Lista de artigos por referências
Referência Descrição Preço PáginaPágina Referência Descrição Preço Página

Li
st

a 
de

 
re

fe
re

nc
ia

s

134

134

134

134

134

110

134

134

134

110

110

110

110

110

110

110

110

110

196

196

196

196

196

196

196

196

196

196

196

523839 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor direita 516 € 196

523850 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor direita 447 € 110

523851 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor direita 447 € 110

523852 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor direita 447 € 110

523853 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor direita 447 € 110

523854 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor direita 447 € 110

523855 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor direita 447 € 110

523856 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor direita 447 € 110

523857 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor direita 447 € 110

523859 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor direita 447 € 110

523861 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, com válvula 
automática, sem acessório, escorredor direita 447 € 110

523873 BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 532 € 199

523874 BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 532 € 199

523875 BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 532 € 199

523876 BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, com válvu-
la automática, sem acessório, escorredor esquerda 532 € 199

523877 BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 532 € 199

523878 BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, com válvula 
automática, sem acessório, escorredor esquerda 532 € 199

523902 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 693 € 203

523903 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 693 € 203

523904 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 693 € 203

523905 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 693 € 203

523906 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 693 € 203

523908 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 693 € 203

523924 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor direita 693 € 203

523926 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor direita 693 € 203

523928 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor direita 693 € 203

523929 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor direita 693 € 203

523931 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor direita 693 € 203

523933 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor direita 693 € 203

523934 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, com válvu-
la automática, sem acessório, escorredor esquerda 477 € 119

523935 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 477 € 119

523936 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 477 € 119

523937 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 477 € 119

523938 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 477 € 119

523939 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 477 € 119

523940 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 477 € 119

523941 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, com válvula 
automática, sem acessório, escorredor esquerda 477 € 119

523942 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 477 € 119

523943 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, com válvula 
automática, sem acessório, escorredor esquerda 477 € 119

523964 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 597 € 133

523965 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 597 € 133

523966 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 597 € 133

523967 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 597 € 133

523968 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 597 € 133

523969 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 597 € 133

523970 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 597 € 133

523971 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 597 € 133

523972 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 597 € 133

523973 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor esquerda 597 € 133

523994 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor direita 597 € 133

523995 BLANCO CLASSIC NEO 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 468 € 112

523996 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor direita 597 € 133

523997 BLANCO CLASSIC NEO 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 468 € 112

523998 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor direita 597 € 133

523999 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor direita 597 € 133

524000 BLANCO CLASSIC NEO 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 468 € 112

524001 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor direita 597 € 133

524002 BLANCO CLASSIC NEO 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 468 € 112
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524003 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor direita 597 € 133

524005 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor direita 597 € 133

524006 BLANCO CLASSIC NEO 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 468 € 112

524007 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor direita 597 € 133

524008 BLANCO CLASSIC NEO 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 468 € 112

524009 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor direita 597 € 133

524010 BLANCO CLASSIC NEO 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 468 € 112

524011 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, com 
válvula automática, sem acessório, escorredor direita 597 € 133

524012 BLANCO CLASSIC NEO 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 468 € 112

524013 BLANCO CLASSIC NEO 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 468 € 112

524014 BLANCO CLASSIC NEO 45 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 468 € 112

524066 BLANCO ZENAR XL 6 S SteamerPlus, SILGRANIT ® PuraDur ®, antraci-
te, com tábua de corte de vidro, escorredor esquerda 757 € 138

524067 BLANCO ZENAR XL 6 S SteamerPlus, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-
pedra, com tábua de corte de vidro, escorredor esquerda 757 € 138

524068 BLANCO ZENAR XL 6 S SteamerPlus, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumeta-
lic, com tábua de corte de vidro, escorredor esquerda 757 € 138

524069 BLANCO ZENAR XL 6 S SteamerPlus, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-
pérola, com tábua de corte de vidro, escorredor esquerda 757 € 138

524076 BLANCO ZENAR XL 6 S SteamerPlus, SILGRANIT ® PuraDur ®, 
branco, com tábua de corte de vidro, escorredor esquerda 757 € 138

524077 BLANCO ZENAR XL 6 S SteamerPlus, SILGRANIT ® PuraDur ®, 
jasmim, com tábua de corte de vidro, escorredor esquerda 757 € 138

524078 BLANCO ZENAR XL 6 S SteamerPlus, SILGRANIT ® PuraDur ®, champan-
he, com tábua de corte de vidro, escorredor esquerda 757 € 138

524079 BLANCO ZENAR XL 6 S SteamerPlus, SILGRANIT ® PuraDur ®, 
tartufo, com tábua de corte de vidro, escorredor esquerda 757 € 138

524080 BLANCO ZENAR XL 6 S SteamerPlus, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-
moscada, com tábua de corte de vidro, escorredor esquerda 757 € 138

524081 BLANCO ZENAR XL 6 S SteamerPlus, SILGRANIT ® PuraDur ®, 
café, com tábua de corte de vidro, escorredor esquerda 757 € 138

524107 BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT ® PuraDur ®, 
antracite, sem válvula automática 799 € 189

524108 BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT ® PuraDur ®, 
antracite, com válvula automática 845 € 189

524109 BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT ® PuraDur ®, 
branco, com válvula automática 845 € 189

524110 BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT ® PuraDur ®, 
branco, sem válvula automática 799 € 189

524111 BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT ® PuraDur ®, 
antracite, com válvula automática 980 € 190

524112 BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT ® PuraDur ®, 
branco, com válvula automática 980 € 190

524113 BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT ® PuraDur ®, 
antracite, sem válvula automática 918 € 190

524114 BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT ® PuraDur ®, 
branco, sem válvula automática 918 € 190

524117 BLANCO CLASSIC NEO 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 592 € 132

524118 BLANCO CLASSIC NEO 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pedra, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 592 € 132

524119 BLANCO CLASSIC NEO 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumetalic, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 592 € 132

524120 BLANCO CLASSIC NEO 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-pérola, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 592 € 132

524121 BLANCO CLASSIC NEO 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 592 € 132

524122 BLANCO CLASSIC NEO 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 592 € 132

524123 BLANCO CLASSIC NEO 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 592 € 132

524124 BLANCO CLASSIC NEO 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 592 € 132

524125 BLANCO CLASSIC NEO 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-moscada, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 592 € 132

524126 BLANCO CLASSIC NEO 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, com 
válvula automática, com acessório, escorredor reversível 592 € 132

524127 BLANCO CLASSIC NEO XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, antracite, 
com válvula automática, escorredor reversível 551 € 131

524128 BLANCO CLASSIC NEO XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-
pedra, com válvula automática, escorredor reversível 551 € 131

524129 BLANCO CLASSIC NEO XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, alumeta-
lic, com válvula automática, escorredor reversível 551 € 131

524130 BLANCO CLASSIC NEO XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, cinzento-
pérola, com válvula automática, escorredor reversível 551 € 131

524131 BLANCO CLASSIC NEO XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, branco, 
com válvula automática, escorredor reversível 551 € 131

524132 BLANCO CLASSIC NEO XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, jasmim, 
com válvula automática, escorredor reversível 551 € 131

524133 BLANCO CLASSIC NEO XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, champanhe, 
com válvula automática, escorredor reversível 551 € 131

524134 BLANCO CLASSIC NEO XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, tartufo, 
com válvula automática, escorredor reversível 551 € 131

524135 BLANCO CLASSIC NEO XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, noz-
moscada, com válvula automática, escorredor reversível 551 € 131

524136 BLANCO CLASSIC NEO XL 6 S, SILGRANIT ® PuraDur ®, café, 
com válvula automática, escorredor reversível 551 € 131

524219 Tampa AktivBio para balde de 6 l, plástico, preta 34 € 317

524220 Tampa AktivBio para cubo de 8 l, plástico, preta 36 € 317

524225 Filtro para tampa AktivBio de 6 l 8 € 317

524226 Filtro para tampa AktivBio de 8 l 5 € 317

524256 BLANCO YANO Dispensador de detergente Capacidade: 300 ml, 
superfície metálica, cromado 32 € 299

574343 Bacia GN 1/2 perfurada em aço inox. para cocção a vapor, 65 
mm de profundidade, aço inoxidável 49 € 138

1565814 Bacia GN 1/3 perfurada em aço inox. para cocção a vapor, 65 
mm de profundidade, aço inoxidável 40 € 138
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Bem-vindo(a) ao mundo da BLANCO

Encontrará uma descrição geral com a atualização do novo sistema 
de escoamento no desdobrável da última página.

CONDIÇÕES DE VENDA

PREÇOS E IMPOSTOS:
Os preços de venda deste catálo-
go são sem IVA e serão válidos até 
a edição de um novo catálogo ou 
por notificação expressa da DAKE. 
Os impostos aplicam-se segundo 
determine a legislação vigente.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
As operações serão pagas antes 
da entrega da mercadoria, até 
obter a classificação de risco cor-
respondente por parte da segura-
dora de crédito.

RESERVA DE DOMÍNIO:
A mercadoria será propriedade da 
DAKE até o pagamento total da 
mesma.

GARANTIAS:
A garantia dos produtos será de 

2 anos. A garantia cobrirá o esti-
pulado pela Lei vigente, mas em 
nenhum caso os custos derivados 
por mão de obra, quer seja insta-
lação, marmorista, etc.

EXPEDIÇÕES:
A mercadoria é enviada com 
PORTES PAGOS para pedidos de 
valor superior a 100 € líquidos sem 
IVA. Para pedidos de valor inferior, 
o custo dos portes será de 10 € IVA 
não incluido. Os transportes urgen-
tes serão por conta do cliente.

DEVOLUÇÕES:
Não se aceitarão devoluções sem 
autorização prévia por parte da 
DAKE. Não se aceitarão produtos 
sem a sua embalagem original 
completa e em bom estado, nem 
devoluções de produtos que 
tenham sido instalados, produtos 
especiais, acessórios ou referên-

cias descatalogadas. As devolu-
ções por causas alheias à DAKE 
deverão ser remetidas com portes 
pagos.

DEVOLUÇÕES POR INCIDENTES 
DE TRANSPORTE:
É imprescindível rever o estado da 
mercadoria durante a sua rece-
ção e notificar qualquer dano por 
menor que seja, no momento da 
descarga, indicando no recibo de 
entrega:
EMBALAGEM DANIFICADA ou 
EMBALAGEM AMASSADA. Caso
contrário, não se poderá recorrer a 
uma posterior reclamação.

JURISDIÇÃO:
Em caso de litígio, serão compe-
tentes os tribunais que a DAKE 
estipule.

Uma diversidade de opções para readaptação.   
Escolher a válvula perfeita em 2 passos.

Passo 2: Escolher um comando de válvula de entre todos os disponíveis:

Passo 1: Definir a situação inicial e fazer o pedido do kit adequado.

Readaptar a válvula automática
Kit de readaptação InFino® 

232 459

Kit de readaptação
não necessário

Seguir para Passo 2
Escolher um comando de válvula 

automática ADVANCED, DESIGN ou 
COMFORT

Sistema de escoamento InFino®

Sistema de escoamento InFino® com 
válvula MANUAL

Sistema de escoamento InFino® com 
válvula AUTOMÁTICA

Sistema de escoamento standard

com válvula MANUAL 
Escoamento sem cabo

Readaptar a válvula automática
Referência do kit de readaptação de-

penderá do modelo de
lava-louça e data de compra.

Por favor, contacte o
nosso departamento

de atenção ao cliente.

com válvula AUTOMÁTICA 
Escoamento com cabo

Kit de readaptação
não necessário

Seguir para Passo 2
Escolher um comando de válvula 
 automática DESIGN ou COMFORT

Comandos ADVANCED (exclusivos para BLANCO InFino®)
Atenção: os comandos de válvula automática ADVANCED apenas são compatíveis com o sistema de escoamento InFino®.

BLANCO PushControl®

Aço inox. escovado 233 696

Diâmetro de orifício necessário: 35 mm

BLANCO SensorControl Blue

Aço inox. escovado 233 695

Diâmetro de orifício necessário: 35 mm

Comandos DESIGN
Para sistemas de escoamento InFino® e standard

Comando BLANCO LIVIA

Cromado  521 294

Latón 521 295

Manganésio 521 296

Diâmetro de orifício necessário (mínimo): 14 mm

Comandos COMFORT
Para sistemas de escoamento InFino® e standard

Comando giratório

Aço inox. 119 293

Diâmetro de orifício necessário: 35 mm

Comandos COMFORT
Para sistemas de escoamento InFino® e standard

Comando redondo

Aço inox. brilho 222 118

Aço inox. mate 222 115

Aço inox. 226 540

Diâmetro de orifício necessário (mínimo): 14 mm

Comando redondo

Aço finish  221 336

Cromado  221 339

Plástico cromado  225 112

Diâmetro de orifício necessário (mínimo): 14 mm

Comandos COMFORT
Para sistemas de escoamento InFino® e standard

Comandos de válvula automática BLANCO.

Três linhas – inúmeras possibilidades.

 

 A liberdade de poder escolher o comando de válvula automática perfeito. Nunca houve opções de 

equipamento tão fascinantes. Com as numerosas possibilidades que a gama de comandos de válvula 

automática BLANCO inclui, os lava-louças podem agora ser equipados com a opção mais adequada.

Comandos de válvula automática ADVANCED
BLANCO SensorControl 

Blue alia a tecnologia à

elegância de modo único

no lava-louça. Com o 

comando eletrónico, 

o escoamento abre e 

fecha de forma fiável

e controlável e sob todas as circunstâncias do local de

trabalho, com apenas um toque leve.

233 695 PVP sem IVA: 224 €

BLANCO PushControl® 

permite o controlo,

premindo um botão.

O mecanismo aciona o

escoamento de modo

simples, fiável e preciso

ao pressionar o botão

intuitivamente. O design plano com 3 mm de altura integra-se

discreta mas visivelmente em qualquer área do lava-louças.

Este elemento elegante e de alta qualidade acrescenta um

toque valioso e funcional a qualquer cozinha.

233 696 PVP sem IVA: 83 €

  

Os comandos de 

válvula automática 

COMFORT são uma

vantagem paraqualquer 

lava-louça. Permitem 

um controlo exterior 

do escoamento e são 

sinónimo de conforto moderno para todas as tarefas no lava-

louça, com diversas opções de acabamento e dois conceitos 

fiáveis de utilização: rodar ou puxar – conforme desejar.

Comandos de válvula automática
COMFORT

Os comandos de 

válvula automática 

DESIGN são o

complemento perfeito 

para as misturadoras.

Desenvolvidos

juntamente com

misturadoras galardoadas pelo seu design, expressam 

qualidade, harmonia, alegria de viver e uma exigência especial.

Comandos de válvula automática
DESIGN

355 356

€ 27 

€ 83 € 224 

€ 47 € 16 

€ 133 € 122 

€ 66 

€ 133 €  28 

€ 91 

€ 130 €  17 

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias
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Bem-vindo(a) ao mundo da BLANCO

Encontrará uma descrição geral com a atualização do novo sistema 
de escoamento no desdobrável da última página.

CONDIÇÕES DE VENDA

PREÇOS E IMPOSTOS:
Os preços de venda deste catálo-
go são sem IVA e serão válidos até 
a edição de um novo catálogo ou 
por notificação expressa da DAKE. 
Os impostos aplicam-se segundo 
determine a legislação vigente.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
As operações serão pagas antes 
da entrega da mercadoria, até 
obter a classificação de risco cor-
respondente por parte da segura-
dora de crédito.

RESERVA DE DOMÍNIO:
A mercadoria será propriedade da 
DAKE até o pagamento total da 
mesma.

GARANTIAS:
A garantia dos produtos será de 

2 anos. A garantia cobrirá o esti-
pulado pela Lei vigente, mas em 
nenhum caso os custos derivados 
por mão de obra, quer seja insta-
lação, marmorista, etc.

EXPEDIÇÕES:
A mercadoria é enviada com 
PORTES PAGOS para pedidos de 
valor superior a 100 € líquidos sem 
IVA. Para pedidos de valor inferior, 
o custo dos portes será de 10 € IVA 
não incluido. Os transportes urgen-
tes serão por conta do cliente.

DEVOLUÇÕES:
Não se aceitarão devoluções sem 
autorização prévia por parte da 
DAKE. Não se aceitarão produtos 
sem a sua embalagem original 
completa e em bom estado, nem 
devoluções de produtos que 
tenham sido instalados, produtos 
especiais, acessórios ou referên-

cias descatalogadas. As devolu-
ções por causas alheias à DAKE 
deverão ser remetidas com portes 
pagos.

DEVOLUÇÕES POR INCIDENTES 
DE TRANSPORTE:
É imprescindível rever o estado da 
mercadoria durante a sua rece-
ção e notificar qualquer dano por 
menor que seja, no momento da 
descarga, indicando no recibo de 
entrega:
EMBALAGEM DANIFICADA ou 
EMBALAGEM AMASSADA. Caso
contrário, não se poderá recorrer a 
uma posterior reclamação.

JURISDIÇÃO:
Em caso de litígio, serão compe-
tentes os tribunais que a DAKE 
estipule.

Uma diversidade de opções para readaptação.   
Escolher a válvula perfeita em 2 passos.

Passo 2: Escolher um comando de válvula de entre todos os disponíveis:

Passo 1: Definir a situação inicial e fazer o pedido do kit adequado.

Readaptar a válvula automática
Kit de readaptação InFino® 

232 459

Kit de readaptação
não necessário

Seguir para Passo 2
Escolher um comando de válvula 

automática ADVANCED, DESIGN ou 
COMFORT

Sistema de escoamento InFino®

Sistema de escoamento InFino® com 
válvula MANUAL

Sistema de escoamento InFino® com 
válvula AUTOMÁTICA

Sistema de escoamento standard

com válvula MANUAL 
Escoamento sem cabo

Readaptar a válvula automática
Referência do kit de readaptação de-

penderá do modelo de
lava-louça e data de compra.

Por favor, contacte o
nosso departamento

de atenção ao cliente.

com válvula AUTOMÁTICA 
Escoamento com cabo

Kit de readaptação
não necessário

Seguir para Passo 2
Escolher um comando de válvula 
 automática DESIGN ou COMFORT

Comandos ADVANCED (exclusivos para BLANCO InFino®)
Atenção: os comandos de válvula automática ADVANCED apenas são compatíveis com o sistema de escoamento InFino®.

BLANCO PushControl®

Aço inox. escovado 233 696

Diâmetro de orifício necessário: 35 mm

BLANCO SensorControl Blue

Aço inox. escovado 233 695

Diâmetro de orifício necessário: 35 mm

Comandos DESIGN
Para sistemas de escoamento InFino® e standard

Comando BLANCO LIVIA

Cromado  521 294

Latón 521 295

Manganésio 521 296

Diâmetro de orifício necessário (mínimo): 14 mm

Comandos COMFORT
Para sistemas de escoamento InFino® e standard

Comando giratório

Aço inox. 119 293

Diâmetro de orifício necessário: 35 mm

Comandos COMFORT
Para sistemas de escoamento InFino® e standard

Comando redondo

Aço inox. brilho 222 118

Aço inox. mate 222 115

Aço inox. 226 540

Diâmetro de orifício necessário (mínimo): 14 mm

Comando redondo

Aço finish  221 336

Cromado  221 339

Plástico cromado  225 112

Diâmetro de orifício necessário (mínimo): 14 mm

Comandos COMFORT
Para sistemas de escoamento InFino® e standard

Comandos de válvula automática BLANCO.

Três linhas – inúmeras possibilidades.

 

 A liberdade de poder escolher o comando de válvula automática perfeito. Nunca houve opções de 

equipamento tão fascinantes. Com as numerosas possibilidades que a gama de comandos de válvula 

automática BLANCO inclui, os lava-louças podem agora ser equipados com a opção mais adequada.

Comandos de válvula automática ADVANCED
BLANCO SensorControl 

Blue alia a tecnologia à

elegância de modo único

no lava-louça. Com o 

comando eletrónico, 

o escoamento abre e 

fecha de forma fiável

e controlável e sob todas as circunstâncias do local de

trabalho, com apenas um toque leve.

233 695 PVP sem IVA: 224 €

BLANCO PushControl® 

permite o controlo,

premindo um botão.

O mecanismo aciona o

escoamento de modo

simples, fiável e preciso

ao pressionar o botão

intuitivamente. O design plano com 3 mm de altura integra-se

discreta mas visivelmente em qualquer área do lava-louças.

Este elemento elegante e de alta qualidade acrescenta um

toque valioso e funcional a qualquer cozinha.

233 696 PVP sem IVA: 83 €

  

Os comandos de 

válvula automática 

COMFORT são uma

vantagem paraqualquer 

lava-louça. Permitem 

um controlo exterior 

do escoamento e são 

sinónimo de conforto moderno para todas as tarefas no lava-

louça, com diversas opções de acabamento e dois conceitos 

fiáveis de utilização: rodar ou puxar – conforme desejar.

Comandos de válvula automática
COMFORT

Os comandos de 

válvula automática 

DESIGN são o

complemento perfeito 

para as misturadoras.

Desenvolvidos

juntamente com

misturadoras galardoadas pelo seu design, expressam 

qualidade, harmonia, alegria de viver e uma exigência especial.

Comandos de válvula automática
DESIGN

355 356

€ 27 

€ 83 € 224 

€ 47 € 16 

€ 133 € 122 

€ 66 

€ 133 €  28 

€ 91 

€ 130 €  17 

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias
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Bem-vindo(a) ao mundo da BLANCO

Encontrará uma descrição geral com a atualização do novo sistema 
de escoamento no desdobrável da última página.

CONDIÇÕES DE VENDA

PREÇOS E IMPOSTOS:
Os preços de venda deste catálo-
go são sem IVA e serão válidos até 
a edição de um novo catálogo ou 
por notificação expressa da DAKE. 
Os impostos aplicam-se segundo 
determine a legislação vigente.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
As operações serão pagas antes 
da entrega da mercadoria, até 
obter a classificação de risco cor-
respondente por parte da segura-
dora de crédito.

RESERVA DE DOMÍNIO:
A mercadoria será propriedade da 
DAKE até o pagamento total da 
mesma.

GARANTIAS:
A garantia dos produtos será de 

2 anos. A garantia cobrirá o esti-
pulado pela Lei vigente, mas em 
nenhum caso os custos derivados 
por mão de obra, quer seja insta-
lação, marmorista, etc.

EXPEDIÇÕES:
A mercadoria é enviada com 
PORTES PAGOS para pedidos de 
valor superior a 100 € líquidos sem 
IVA. Para pedidos de valor inferior, 
o custo dos portes será de 10 € IVA 
não incluido. Os transportes urgen-
tes serão por conta do cliente.

DEVOLUÇÕES:
Não se aceitarão devoluções sem 
autorização prévia por parte da 
DAKE. Não se aceitarão produtos 
sem a sua embalagem original 
completa e em bom estado, nem 
devoluções de produtos que 
tenham sido instalados, produtos 
especiais, acessórios ou referên-

cias descatalogadas. As devolu-
ções por causas alheias à DAKE 
deverão ser remetidas com portes 
pagos.

DEVOLUÇÕES POR INCIDENTES 
DE TRANSPORTE:
É imprescindível rever o estado da 
mercadoria durante a sua rece-
ção e notificar qualquer dano por 
menor que seja, no momento da 
descarga, indicando no recibo de 
entrega:
EMBALAGEM DANIFICADA ou 
EMBALAGEM AMASSADA. Caso
contrário, não se poderá recorrer a 
uma posterior reclamação.

JURISDIÇÃO:
Em caso de litígio, serão compe-
tentes os tribunais que a DAKE 
estipule.

Uma diversidade de opções para readaptação.   
Escolher a válvula perfeita em 2 passos.

Passo 2: Escolher um comando de válvula de entre todos os disponíveis:

Passo 1: Definir a situação inicial e fazer o pedido do kit adequado.

Readaptar a válvula automática
Kit de readaptação InFino® 

232 459

Kit de readaptação
não necessário

Seguir para Passo 2
Escolher um comando de válvula 

automática ADVANCED, DESIGN ou 
COMFORT

Sistema de escoamento InFino®

Sistema de escoamento InFino® com 
válvula MANUAL

Sistema de escoamento InFino® com 
válvula AUTOMÁTICA

Sistema de escoamento standard

com válvula MANUAL 
Escoamento sem cabo

Readaptar a válvula automática
Referência do kit de readaptação de-

penderá do modelo de
lava-louça e data de compra.

Por favor, contacte o
nosso departamento

de atenção ao cliente.

com válvula AUTOMÁTICA 
Escoamento com cabo

Kit de readaptação
não necessário

Seguir para Passo 2
Escolher um comando de válvula 
 automática DESIGN ou COMFORT

Comandos ADVANCED (exclusivos para BLANCO InFino®)
Atenção: os comandos de válvula automática ADVANCED apenas são compatíveis com o sistema de escoamento InFino®.

BLANCO PushControl®

Aço inox. escovado 233 696

Diâmetro de orifício necessário: 35 mm

BLANCO SensorControl Blue

Aço inox. escovado 233 695

Diâmetro de orifício necessário: 35 mm

Comandos DESIGN
Para sistemas de escoamento InFino® e standard

Comando BLANCO LIVIA

Cromado  521 294

Latón 521 295

Manganésio 521 296

Diâmetro de orifício necessário (mínimo): 14 mm

Comandos COMFORT
Para sistemas de escoamento InFino® e standard

Comando giratório

Aço inox. 119 293

Diâmetro de orifício necessário: 35 mm

Comandos COMFORT
Para sistemas de escoamento InFino® e standard

Comando redondo

Aço inox. brilho 222 118

Aço inox. mate 222 115

Aço inox. 226 540

Diâmetro de orifício necessário (mínimo): 14 mm

Comando redondo

Aço finish  221 336

Cromado  221 339

Plástico cromado  225 112

Diâmetro de orifício necessário (mínimo): 14 mm

Comandos COMFORT
Para sistemas de escoamento InFino® e standard

Comandos de válvula automática BLANCO.

Três linhas – inúmeras possibilidades.

 

 A liberdade de poder escolher o comando de válvula automática perfeito. Nunca houve opções de 

equipamento tão fascinantes. Com as numerosas possibilidades que a gama de comandos de válvula 

automática BLANCO inclui, os lava-louças podem agora ser equipados com a opção mais adequada.

Comandos de válvula automática ADVANCED
BLANCO SensorControl 

Blue alia a tecnologia à

elegância de modo único

no lava-louça. Com o 

comando eletrónico, 

o escoamento abre e 

fecha de forma fiável

e controlável e sob todas as circunstâncias do local de

trabalho, com apenas um toque leve.

233 695 PVP sem IVA: 224 €

BLANCO PushControl® 

permite o controlo,

premindo um botão.

O mecanismo aciona o

escoamento de modo

simples, fiável e preciso

ao pressionar o botão

intuitivamente. O design plano com 3 mm de altura integra-se

discreta mas visivelmente em qualquer área do lava-louças.

Este elemento elegante e de alta qualidade acrescenta um

toque valioso e funcional a qualquer cozinha.

233 696 PVP sem IVA: 83 €

  

Os comandos de 

válvula automática 

COMFORT são uma

vantagem paraqualquer 

lava-louça. Permitem 

um controlo exterior 

do escoamento e são 

sinónimo de conforto moderno para todas as tarefas no lava-

louça, com diversas opções de acabamento e dois conceitos 

fiáveis de utilização: rodar ou puxar – conforme desejar.

Comandos de válvula automática
COMFORT

Os comandos de 

válvula automática 

DESIGN são o

complemento perfeito 

para as misturadoras.

Desenvolvidos

juntamente com

misturadoras galardoadas pelo seu design, expressam 

qualidade, harmonia, alegria de viver e uma exigência especial.

Comandos de válvula automática
DESIGN

355 356

€ 27 

€ 83 € 224 

€ 47 € 16 

€ 133 € 122 

€ 66 

€ 133 €  28 

€ 91 

€ 130 €  17 

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias
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Bem-vindo(a) ao mundo da BLANCO

Encontrará uma descrição geral com a atualização do novo sistema 
de escoamento no desdobrável da última página.

CONDIÇÕES DE VENDA

PREÇOS E IMPOSTOS:
Os preços de venda deste catálo-
go são sem IVA e serão válidos até 
a edição de um novo catálogo ou 
por notificação expressa da DAKE. 
Os impostos aplicam-se segundo 
determine a legislação vigente.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
As operações serão pagas antes 
da entrega da mercadoria, até 
obter a classificação de risco cor-
respondente por parte da segura-
dora de crédito.

RESERVA DE DOMÍNIO:
A mercadoria será propriedade da 
DAKE até o pagamento total da 
mesma.

GARANTIAS:
A garantia dos produtos será de 

2 anos. A garantia cobrirá o esti-
pulado pela Lei vigente, mas em 
nenhum caso os custos derivados 
por mão de obra, quer seja insta-
lação, marmorista, etc.

EXPEDIÇÕES:
A mercadoria é enviada com 
PORTES PAGOS para pedidos de 
valor superior a 100 € líquidos sem 
IVA. Para pedidos de valor inferior, 
o custo dos portes será de 10 € IVA 
não incluido. Os transportes urgen-
tes serão por conta do cliente.

DEVOLUÇÕES:
Não se aceitarão devoluções sem 
autorização prévia por parte da 
DAKE. Não se aceitarão produtos 
sem a sua embalagem original 
completa e em bom estado, nem 
devoluções de produtos que 
tenham sido instalados, produtos 
especiais, acessórios ou referên-

cias descatalogadas. As devolu-
ções por causas alheias à DAKE 
deverão ser remetidas com portes 
pagos.

DEVOLUÇÕES POR INCIDENTES 
DE TRANSPORTE:
É imprescindível rever o estado da 
mercadoria durante a sua rece-
ção e notificar qualquer dano por 
menor que seja, no momento da 
descarga, indicando no recibo de 
entrega:
EMBALAGEM DANIFICADA ou 
EMBALAGEM AMASSADA. Caso
contrário, não se poderá recorrer a 
uma posterior reclamação.

JURISDIÇÃO:
Em caso de litígio, serão compe-
tentes os tribunais que a DAKE 
estipule.

Uma diversidade de opções para readaptação.   
Escolher a válvula perfeita em 2 passos.

Passo 2: Escolher um comando de válvula de entre todos os disponíveis:

Passo 1: Definir a situação inicial e fazer o pedido do kit adequado.

Readaptar a válvula automática
Kit de readaptação InFino® 

232 459

Kit de readaptação
não necessário

Seguir para Passo 2
Escolher um comando de válvula 

automática ADVANCED, DESIGN ou 
COMFORT

Sistema de escoamento InFino®

Sistema de escoamento InFino® com 
válvula MANUAL

Sistema de escoamento InFino® com 
válvula AUTOMÁTICA

Sistema de escoamento standard

com válvula MANUAL 
Escoamento sem cabo

Readaptar a válvula automática
Referência do kit de readaptação de-

penderá do modelo de
lava-louça e data de compra.

Por favor, contacte o
nosso departamento

de atenção ao cliente.

com válvula AUTOMÁTICA 
Escoamento com cabo

Kit de readaptação
não necessário

Seguir para Passo 2
Escolher um comando de válvula 
 automática DESIGN ou COMFORT

Comandos ADVANCED (exclusivos para BLANCO InFino®)
Atenção: os comandos de válvula automática ADVANCED apenas são compatíveis com o sistema de escoamento InFino®.

BLANCO PushControl®

Aço inox. escovado 233 696

Diâmetro de orifício necessário: 35 mm

BLANCO SensorControl Blue

Aço inox. escovado 233 695

Diâmetro de orifício necessário: 35 mm

Comandos DESIGN
Para sistemas de escoamento InFino® e standard

Comando BLANCO LIVIA

Cromado  521 294

Latón 521 295

Manganésio 521 296

Diâmetro de orifício necessário (mínimo): 14 mm

Comandos COMFORT
Para sistemas de escoamento InFino® e standard

Comando giratório

Aço inox. 119 293

Diâmetro de orifício necessário: 35 mm

Comandos COMFORT
Para sistemas de escoamento InFino® e standard

Comando redondo

Aço inox. brilho 222 118

Aço inox. mate 222 115

Aço inox. 226 540

Diâmetro de orifício necessário (mínimo): 14 mm

Comando redondo

Aço finish  221 336

Cromado  221 339

Plástico cromado  225 112

Diâmetro de orifício necessário (mínimo): 14 mm

Comandos COMFORT
Para sistemas de escoamento InFino® e standard

Comandos de válvula automática BLANCO.

Três linhas – inúmeras possibilidades.

 

 A liberdade de poder escolher o comando de válvula automática perfeito. Nunca houve opções de 

equipamento tão fascinantes. Com as numerosas possibilidades que a gama de comandos de válvula 

automática BLANCO inclui, os lava-louças podem agora ser equipados com a opção mais adequada.

Comandos de válvula automática ADVANCED
BLANCO SensorControl 

Blue alia a tecnologia à

elegância de modo único

no lava-louça. Com o 

comando eletrónico, 

o escoamento abre e 

fecha de forma fiável

e controlável e sob todas as circunstâncias do local de

trabalho, com apenas um toque leve.

233 695 PVP sem IVA: 224 €

BLANCO PushControl® 

permite o controlo,

premindo um botão.

O mecanismo aciona o

escoamento de modo

simples, fiável e preciso

ao pressionar o botão

intuitivamente. O design plano com 3 mm de altura integra-se

discreta mas visivelmente em qualquer área do lava-louças.

Este elemento elegante e de alta qualidade acrescenta um

toque valioso e funcional a qualquer cozinha.

233 696 PVP sem IVA: 83 €

  

Os comandos de 

válvula automática 

COMFORT são uma

vantagem paraqualquer 

lava-louça. Permitem 

um controlo exterior 

do escoamento e são 

sinónimo de conforto moderno para todas as tarefas no lava-

louça, com diversas opções de acabamento e dois conceitos 

fiáveis de utilização: rodar ou puxar – conforme desejar.

Comandos de válvula automática
COMFORT

Os comandos de 

válvula automática 

DESIGN são o

complemento perfeito 

para as misturadoras.

Desenvolvidos

juntamente com

misturadoras galardoadas pelo seu design, expressam 

qualidade, harmonia, alegria de viver e uma exigência especial.

Comandos de válvula automática
DESIGN

355 356

€ 27 

€ 83 € 224 

€ 47 € 16 

€ 133 € 122 

€ 66 

€ 133 €  28 

€ 91 

€ 130 €  17 

* Modelos em stock de entrega imediata / não disponível em stock entrega mínima 21 dias
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707 01 20 49
comercial@dake.pt
www.dake.pt
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Lava-louças, acessórios, misturadoras e 
sistemas de separação de desperdícios
60% do seu tempo merece um lava-louça BLANCO

Tabela de preços 2018 (I.V.A. não incluído)

www.blanco-germany.com

O sistema inovador  
de escoamento
BLANCO InFino®.

A perfeição do lava-louça começa na base.

BLANCO InFino® é o detalhe mais elegante de destacar a bacia. O novo conceito

de escoamento adapta-se perfeitamente à topografia da bacia graças ao design

claro e contemporâneo. Assim, consegue-se uma estética geral elegante e fina

que agrada ao olhar e dá um novo valor ao lava-louça. Isto, graças a um conceito

de utilização inteligente e inovador.

BLANCO InFino® – a perfeição no lava-louça:

•	Design	elegante	e	purista

•	Conceito	de	utilização	manual	ou	automática

•	 Integração	praticamente	sem	rebordos	e	transições

•	Possibilidade	de	utilização	em	todos	os	materiais	de	lava-louças	BLANCO

•	Alinhado	com	a	superfície,	para	uma	estética	geral	elegante

•	Posição	do	crivo	predefinida	sempre	centrada

•	 Instalação	simples	e	rápida

O conceito de utilização inteligente

O sistema de escoamento BLANCO

InFino® segue um conceito de utilização

e funcionamento inovador, tanto na

sua versão manual como na versão

automática com comando. 

Tanto aberto como fechado, InFino® mantém-se
sempre na mesma posição.

Elegância discreta e purista: o sistema de escoamento BLANCO InFino® confere uma imagem geral
moderna não só aos lava-louças de aço inoxidável, como também de SILGRANIT® e cerâmica.

Por favor, vire a página: encontrará informação sobre as opções de readaptação e os  
comandos de válvula no desdobrável.
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sistemas de separação de desperdícios
60% do seu tempo merece um lava-louça BLANCO
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O sistema inovador  
de escoamento
BLANCO InFino®.

A perfeição do lava-louça começa na base.

BLANCO InFino® é o detalhe mais elegante de destacar a bacia. O novo conceito

de escoamento adapta-se perfeitamente à topografia da bacia graças ao design

claro e contemporâneo. Assim, consegue-se uma estética geral elegante e fina

que agrada ao olhar e dá um novo valor ao lava-louça. Isto, graças a um conceito

de utilização inteligente e inovador.

BLANCO InFino® – a perfeição no lava-louça:
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•	Conceito	de	utilização	manual	ou	automática
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