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A flexível SITYPad faz sempre um bom trabalho – aqui em cor de 
limão.

Tão colorido como a vida.
BLANCO SITY XL 6 S 
e BLANCO VIU-S.

Lava-louça: BLANCO SITY XL 6 S, 

SILGRANIT® PuraDur® branco,  

SITYPad e SITYBox kiwi

Misturadora: BLANCO VIU-S,  

cromado/kiwi

O conceito do sistema BLANCO SITY/BLANCO VIU, com acessórios  

a combinar, permite dar um toque pessoal à sua cozinha. Combine 

ou contraste com a sua decoração de interior. O BLANCO SITY XL 6 S 

destaca-se pelo seu escorredor em forma de pedestal e cuba XL de grande 

capacidade. O encanto especial do conceito deste sistema é que lhe 

permite criar diferentes combinações com a atrativa gama de acessórios.                                                                        

A tábua de corte SITYPad flexível encaixa perfeitamente com as linhas da 

superfície de secagem, enquanto a cuba amovível SITYBox funciona como 

um elegante recipiente para os utensílios lavados. As cores joviais dos 

acessórios proporcionam expressões marcantes: escolha entre limão, kiwi,  

laranja ou cinzento lava, segundo o seu gosto. A SITYPad e a SITYBox  

estão disponíveis em conjunto com o lava-louça. Recomenda-se  

particularmente que estas sejam combinadas com a torneira misturadora  

BLANCO VIU-S. Este modelo compacto e moderno apresenta uma 

mangueira de pulverização flexível com uma cobertura disponível em quatro  

cores marcantes. A misturadora é fácil de usar, com um pulverizador, um  

manípulo de controlo operado lateralmente e uma função de arranque a frio  

para poupança de energia.     

O espaço de trabalho perfeito na cozinha – aqui em laranja.

NOVO

BLANCO SITY XL 6 S, branco com 
acessórios e BLANCO VIU-S  
em cinzento lava

BLANCO SITY XL 6 S, alumetalic 
com acessórios e BLANCO VIU-S  
em laranja

Exemplos de combinações BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®

NOVO

BLANCO SITY XL 6 S, cinzento rocha  
com acessórios e BLANCO VIU-S  
em kiwi

BLANCO SITY XL 6 S, antracite  
com acessórios e BLANCO VIU-S  
em limão

NOVO NOVO

Com a sua mangueira de pulverização flexível, a BLANCO VIU-S
oferece uma total liberdade de movimentos.

BLANCO VIU-S, inclui conjunto com coberturas intermutáveis da
mangueira em quatro cores marcantes: cromado/cinzento lava,
cromado/laranja, cromado/limão, cromado/kiwi

NOVO

BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur® con accesorios y BLANCO VIU-S 
PVP sem IVA: 624 €

branco  525 067   cinzento-pedra 525 083
alumetalic  525 080  antracite  525 068
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Viver o estilo de casa  
de campo moderna.
BLANCO FARON XL 6 S.

Lava-louça: BLANCO FARON XL 6 S, 

SILGRANIT® PuraDur®, branco

Misturadora: BLANCO LIVIA-S, manganês  

e comando para válvula BLANCO LIVIA, manganês

O lava-louça BLANCO FARON XL 6 S oferece um charme 

especialmente distintivo. Desenvolvido em linha com as 

atuais tendências de mobiliário para refletir o estilo de casa de  

campo moderna, a forma deste modelo de SILGRANIT® 

reinterpreta elementos de estilo tradicionais. Os característicos 

sulcos duplos fazem recordar painéis, embora o lava-louça  

mantenha uma aparência ligeira e linear. A superfície do 

escorredor e a borda da torneira misturadora estão combinadas  

harmoniosamente. Um rebordo de perfil delicado, que pode ser  

encontrado tanto na borda do lava-louça como na tábua de  

cortar, enfatiza este aspeto.

O lava-louça BLANCO FARON XL 6 S também é impressionante  

em termos funcionais, com a sua ampla cuba XL e elementos  

de elevada qualidade como o sistema de escoamento InFino®  

e o C-overflow®. A tábua de cortar é opcional e também pode  

ser encomendada com decoração ornamental pirografada. Este 

acessório distintivo adiciona assim um toque extra de estilo à  

cozinha, além de disponibilizar um excelente serviço em termos  

de preparação alimentos. A tábua de cortar pode ser posicio- 

nada de diversas formas ao longo de todo o lava-louça ou  

suspensa transversalmente na cuba. Feito de SILGRANIT®  

PuraDur®, para um cuidado fácil, o lava-louça BLANCO FARON  

XL 6 S está disponível em todas as cores da gama  

CombiColours.

Tábua de cortar  
em freixo maciço

Tábua de cortar em 
freixo maciço com 
elementos decorativos

Acessórios 
opcionais

Os sulcos duplos realçam o estilo de casa de campo. A tábua de cortar pode ser colocada no escorredor ou na cuba.

Cores BLANCO SILGRANIT® PuraDur®

antracite

jasmim

cinzento-pedra

champanhe

alumetalic

tartufo

branco

café

cinzento-pérola

moscada

Elegantes combinações com madeira, mosaicos e outros  

materiais naturais permitem-lhe criar uma atmosfera de casa de 

campo acolhedora e contemporânea, em qualquer cozinha –  

mesmo na cidade.

BLANCO FARON XL 6 S, 
SILGRANIT® PuraDur®

PVP sem IVA: 377 €

antracite 524 803  
cinzento-pedra 524 804   
alumetalic 524 805   
cinzento-pérola 524 806  
branco 524 807   
jasmim 524 808   
champanhe 524 809   
tartufo 524 810   
moscada 524 811   
café 524 812

NOVO
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A cuba multi-nível.
O conceito que está a captar 
o mercado – e agora ainda com 
mais modelos.

Este conceito engenhoso e funcional está a definir novos padrões para as  

cozinhas modernas. Com o lançamento da cuba multi-nível BLANCO ETAGON  

no mercado, a BLANCO foi mais uma vez bem sucedida ao redefinir a  

funcionalidade e transformar o lava-louça num pioneiro de qualidade na  

cozinha. O espaço de trabalho mais importante na cozinha está agora mais  

prático, versátil e sofisticado do que nunca.

A BLANCO expandiu agora o seu fascinante conceito de cuba multi-nível  

com uma gama de novas versões. 

O BLANCO ETAGON conquista rapidamente quem tenha usado ou 

experimentado alguma vez as suas grelhas de elevada qualidade e saiba até 

que ponto pode ser eficiente trabalhar em diferentes níveis. A sua fórmula  

de sucesso está destinada a satisfazer cada vez mais clientes no futuro, uma  

vez que a gama de produto oferece muitas mais opções.                                               

Mais variedade de materiais.

Aço sofisticado, pedra sedosa SILGRANIT® PuraDur®, cerâmica extraordinária 

Ceramic PuraPlus®. A cuba multi-nível está disponível agora nos três materiais  

da BLANCO. Quer de estilo clássico ou de última geração, a ampla gama de  

produtos permite-lhe encontrar o ETAGON perfeito para cada cliente.

Mais métodos de instalação.

Existem agora ainda mais opções para instalar a cuba multi-nível: o seu  

cliente pode optar entre uma instalação superior, sob o tampo ou de perfil 

liso IF.

Mais liberdade no design da cozinha.

O BLANCO ETAGON é mais adequado para um armário de 60 cm ou 80 cm.  

A cuba multi-nível está disponível para ambos os tamanhos, tornando-se  

assim apropriada para quase todas as soluções de projeto.           

Mais tamanhos de cubas.

Não interessa o que seu cliente pretende do seu produto, ETAGON será  

sempre a solução perfeita. Muitos clientes querem uma cuba grande – a cuba  

multi-nível está disponível em versões grandes. Os modelos ETAGON 700  

e o ETAGON 8 oferecem mais espaço para realizar diferentes tarefas ao  

mesmo tempo nos três níveis e para colocar recipientes grandes, tabuleiros  

de forno ou grelhas do fogão.

A cuba multi-nível oferece bastante 

espaço para realizar diferentes tarefas  

ao mesmo tempo. A cozinha permanece  

limpa e podem ser usadas outras zonas  

do balcão de trabalho para diversos  

efeitos.                                                                                                      

ETAGON 8 de grandes dimensões, em   
SILGRANIT® PuraDur®.

Agora também em cerâmica – aqui sob  
o tampo.

Oferece ainda mais espaço: os modelos 
ETAGON 700-U/ -IF/ -IF/A.

Trabalhe em três níveis com BLANCO ETAGON.

Lava-louça: ETAGON 8, 

SILGRANIT® PuraDur®, alumetalic

Misturadora: BLANCO LINEE-S, 

alumetalic
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O BLANCO ETAGON tem tudo ser dele um sucesso de vendas, atraindo uma vasta base de clientes. A família cresceu e agora  

abrange todas as exigências, do grande ao pequeno, da sofisticação elegante a um visual natural. Tire o máximo partido  

destas novas opções para entusiasmar os seus clientes com caraterísticas engenhosas, acessórios a combinar e artigos de  

alta qualidade.

Cada vez mais presente nas cozinhas.
O portefólio completo.

O BLANCO ETAGON muda tudo isso. Todas as tarefas agora  

decorrem na cuba. Quando combinado com as grelhas  

ETAGON, o engenhoso nível funcional cria uma zona de  

trabalho adicional.                                                                                                         

A possibilidade de uma nova multifuncionalidade vai 

impressionar os seus clientes:

• Simplesmente engenhoso: permite-lhe trabalhar  

 em três níveis ao mesmo tempo                                                            

• Poupa tempo: as tarefas encaixam-se umas nas outras  

 através de soluções inteligentes                                                                        

• Aumenta o prazer de cozinhar: prepare e confecione pratos  

 deliciosos com facilidade.                                        

• Bom aspeto: maior arrumação em cozinhas com grande  

 utilização.                                     

BLANCO ETAGON 500-IF/A
aço inox V/A  521 748 

preto
 

basalto branco
brilho

magnólia 
brilho

Cores BLANCO SILGRANIT® PuraDur®

Cores de Ceramic PuraPlus®

antracite cinzento-pedra alumetalic brancocinzento-pérola

jasmim champanhe tartufo cafémoscada

Demolhar – escorrer – cortar: tudo graças a um design  
ergonómico e que poupa espaço.

As grelhas ETAGON são altamente versáteis.

Lava-louça: BLANCO ETAGON 6,  

Ceramic PuraPlus®, magnólia brilho 

Misturadora: BLANCO LINUS-S, 

magnólia brilho 

BLANCO ETAGON 500-U
aço inox V/A 521 750 
aço inox V/M 521 841 

Aço inox

NOVO

BLANCO ETAGON 700-IF/A    
aço inox V/A 524 274 – PVP sem IVA: 644 €

NOVO

BLANCO ETAGON 700-IF    
aço inox V/M 524 272 – PVP sem IVA: 574 €
aço inox V/A 524 273 – PVP sem IVA: 602 € 

NOVO

Ceramic PuraPlus®

BLANCO ETAGON 6
PVP sem IVA: 777 € 
preto 525 162  
basalto 525 161 
 
PVP sem IVA: 754 €
branco brilho 525 156
magnólia brilho 525 157 

NOVO

BLANCO ETAGON 500-IF
aço inox V/A 521 749 

BLANCO ETAGON 700-U 
aço inox V/M 524 270 – PVP sem IVA: 518 € 
aço inox V/A 524 271 – PVP sem IVA: 546 €

BLANCO ETAGON 500-U 

antracite 522 227  
cinzento-pedra 522 228   
alumetalic 522 229   
cinzento-pérola 522 230  
branco 522 231   
jasmim 522 232   
champanhe 522 233   
tartufo 522 234   
moscada 522 235   
café 522 236

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ETAGON 700-U 
PVP sem IVA:  583 € 

antracite 525 167  
cinzento-pedra 525 168   
alumetalic 525 169   
cinzento-pérola 525 170  
branco 525 171   
jasmim 525 172   
champanhe 525 173   
tartufo 525 174   
moscada 525 175   
café 525 176

NOVO

BLANCO ETAGON 500-U
PVP sem IVA: 696 €
branco brilho 525 149  
magnólia brilho 525 150 

NOVO

BLANCO ETAGON 6
PVP sem IVA:  493 € 

antracite 524 539  
cinzento-pedra 524 540   
alumetalic 524 541   
cinzento-pérola 524 542  
branco 524 543   
jasmim 524 544   
champanhe 524 545   
tartufo 524 546   
moscada 524 547   
café 524 548

NOVO

BLANCO ETAGON 8
PVP sem IVA:  510 €

antracite 525 187  
cinzento-pedra 525 188   
alumetalic 525 189   
cinzento-pérola 525 190  
branco 525 191   
jasmim 525 192   
champanhe 525 193   
tartufo 525 194   
moscada 525 195   
café 525 196

NOVO
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Beton-Style:  
distinto e tendência. 
A cor SILGRANIT® para um  
design de cozinha de luxo.

Lava-louça: BLANCO ADON XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, Beton-Style

Misturadora: BLANCO PANERA-S, aço inox 

O conceituado SILGRANIT® PuraDur® 

agora está disponível em Beton-Style. 

Os lava-louças Beton-Style definem uma 

expressão extraordinária que está em 

harmonia com uma tendência de betão 

e combinações de cinzento e castanho 

em zonas de estar e de cozinha. 

O tom autêntico do betão proporciona 

uma fonte de fascínio com o seu aspeto 

diferente, com nuances claras e escuras 

e zonas mate e acetinadas. 

Cada lava-louça é único e nenhum gra-

diente de cor é exatamente o mesmo. 

Uma peça contemporânea, que vale por 

si, o lava-louça encaixa perfeitamente 

com conceitos de espaços arquitetónic-

os e um design moderno da cozinha.

O SILGRANIT® PuraDur® em Beton-Style 

combina as propriedades funcionais do 

material, já comprovadas, a facilidade de 

tratamento e robustez com uma aparên-

cia deslumbrante e um toque agradável.

Descubra as possibilidades criativas dos 

lava-louças e das cubas SILGRANIT® 

Beton-Style. Há uma seleção exclusiva 

de produtos para escolher.

Diversos materiais que indicam um ‘chique industrial’. Elementos 
expressivos em madeira, aço e betão combinam-se para criar uma 
composição única, que é complementada pela gama de cubas 
BLANCO PLEON, disponíveis em cinco tamanhos e em Beton-Style.

Realça um estilo escandinavo natural e habitável. Os modelos 
selecionados da gama ETAGON integram-se perfeitamente em  
designs que combinam madeira clara e betão.

A gama de lava-louças BLANCO METRA é moderna, versátil, popular  
e prática em todos os tipos de espaço. O Beton-Style é tão impressio- 
nante que dá um toque moderno a qualquer cozinha.

O modelo BLANCO ADON XL 6 S destaca-se pela interação de linhas  
definidas e elegância substancial, com Beton-Style a realçar o design  
do espaço.

BLANCO ADON XL 6 S
525 298 – PVP sem IVA: 590 € 

BLANCO PLEON 5 
525 304 – PVP sem IVA: 437 € 

NOVO NOVO

BLANCO ETAGON 6
525 300 – PVP sem IVA: 568 € 

BLANCO PLEON 6
525 306 – PVP sem IVA: 473 €

NOVO NOVO

BLANCO ETAGON 8
525 302 – PVP sem IVA: 586 €

BLANCO PLEON 6 Split
525 308 – PVP sem IVA: 515 €

NOVO NOVO

BLANCO PLEON 8
525 309 – PVP sem IVA: 556 €

BLANCO METRA 45 S
525 312 – PVP sem IVA: 434 €

NOVO NOVO

BLANCO PLEON 9
525 310 – PVP sem IVA: 632 €

BLANCO METRA 6 S
525 314 – PVP sem IVA: 515 € 

NOVO NOVO

BLANCO METRA XL 6 S
525 316 – PVP sem IVA: 528 €

NOVO
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Bem-vindo ao futuro das misturadoras 

de cozinha! A BLANCO está a entrar 

numa nova era com a sua gama inova-

dora de misturadoras Smart. A gama de 

produtos Smart é dirigida a utilizações 

altamente específicas na cozinha. Dizen-

do de outro modo, cada uma das quatro 

misturadoras ajuda a solucionar diferen-

tes necessidades do dia a dia.

 A BLANCO EVOL-S Volume é impres-

sionante devido à sua função de copo 

de medição exata, capaz de garantir a 

quantidade necessária e exata de água.

Com o seu filtro redutor de calcário 

integrado, a BLANCO FONTAS-S II Filter 

oferece uma qualidade de água com um 

sabor que impressiona quem aprecia a 

qualidade e sabor da água. Além disso, 

incorpora um chuveiro extraível como 

novidade, diferente do modelo anterior. 

E depois temos a BLANCO SOLENTA-S 

Senso com o seu sensor de movimen-

to integrado para que a água flua sem 

necessidade de tocar, o que torna a 

operação da misturadora ainda mais fácil 

quando tiver as mãos ocupadas. Três 

misturadoras modernas, preparadas para 

o futuro, que proporcionam soluções 

perfeitas para o uso diário na cozinha.

Três modelos distintivos de qualidade 

superior que exigem um lugar na sua  

cozinha. Não se consegue mais inteli-

gente do que isso.

Misturadoras perfeitas.
Caraterísticas surpreendentes.    
Soluções inteligentes.
As novas misturadoras Smart da BLANCO.

BLANCO SOLENTA-S Senso

Quer água a correr, mesmo que tenha as 

mãos ocupadas? A interface de utilizador 

sem necessidade de tocar, com a sua 

função de start-stop, torna isso mais fácil.

Senso

Sistemas de filtro BLANCO

Quer água com menos calcário e mais 

sabor? A função de filtro torna isso  

melhor simples.

Filter
NOVO

BLANCO EVOL-S Volume

Pretende apenas a quantidade de água 

de que precisa? A função de copo de 

medição integrada torna isso mais fácil.

Volume
NOVO
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Excelentemente medida. 
Excelentemente precisa. 
Excelente ideia.

Perfeição é tudo o que funcione com precisão.   

Como a EVOL-S Volume da BLANCO. Graças à sua 

função de copo de medição integrada, a EVOL-S  

Volume dispensa exatamente a quantidade de água 

que precisa, o que pode ser definido de forma 

personalizada usando o controlo rotativo preciso e a 

operação tátil intuitiva. Quer esteja a preparar massa 

de pizza, a misturar gelatina ou a fazer gelo,  

a EVOL-S Volume da BLANCO é a misturadora Smart 

perfeita para quando precisa de uma quantidade 

exata de água.

Outra vantagem é que a utilização de uma quantidade  

de água específica põe fim ao desperdício desne-

cessário de água, fazendo com que esta mistura-

dora seja económica e amiga do ambiente. O novo 

sistema de controlo de fluxo dinâmico proporciona 

um controlo inteligente do fluxo de água: quanto mais 

água precisar, mais poderoso é o jato e mais rápido 

é o fluxo de água. Isto significa que não irá perder 

tempo esperando.

 A EVOL-S Volume está disponível em materiais de 

superfície UltraResist com acabamento cromado  

e aço inxo UltraResist, assim como em versões de 

manípulo à direita e à esquerda para que tenha a 

configuração perfeita para combinar com o seu  

lava-louça. Simplesmente excelente.

Excelentemente medida. Excelentemente precisa. Massa de pizza exce-
lente.

Perfeita para animais de estimação: o regulador do fluxo de água permite- 
lhe personalizar a quantidade de água.

Controlo tátil intuitivo: Toque no manípulo à  
esquerda e a quantidade de água definida sai  
da misturadora.

Num acabamento metálico de elevada qualidade,  
a bica extraível dá-lhe mais liberdade de movi-
mentos à volta do lava-louça.

Utiliza a roda de escala para definir a quantidade  
exata de água que pretende que saia da mis-
turadora, em pequenos acréscimos de 100 ml 
a 5 litros.

Terá sempre a quantidade exata de água de que precisa, mesmo que seja 
uma quantidade mínima, como para cubos de gelo.

Económica e amiga do ambiente: acabou o desperdício de água graças à 
sua precisão.

Obtenha sempre a quantidade 
de água exata com a 
BLANCO EVOL-S Volume.

Misturadora: BLANCO EVOL-S Volume, 

manípulo à direita, acabamento inox  

UltraResist.

BLANCO EVOL-S Volume com manípulo à direita
acabamento inox UltraResist 525 211 – PVP sem IVA: 915 € 
cromado  525 210 – PVP sem IVA: 609 €  

BLANCO EVOL-S Volume com manípulo à esquerda
acabamento inox UltraResist 525 213 – PVP sem IVA: 915 € 
cromado  525 212 – PVP sem IVA: 609 € 

NOVO NOVO
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Um copo de água fresca pode ser extremamente 

delicioso! Quando está cheio de sede, não há nada 

melhor. E quando está a fazer chá, a encher a sua própria  

garrafa de água ou necessita cubos de gelo, é ótimo 

saber que tem água de elevada qualidade em que pode 

confiar. 

É aqui que as misturadoras Smart FONTAS-S II Filter, 

FONTAS II Filter e TRIMA Filter da BLANCO falam  

realmente por si próprias. Um filtro multi-fase BWT  

integrado purifica a água, reduz o calcário e o teor de 

metais pesados e, desse modo, melhora considera-

velmente o sabor. Os sistemas de filtro da BLANCO 

dispõem de três opções: água quente, fria e fria filtrada. 

Uma única misturadora faz tudo 3 em 1. É o máximo  

em eficiência.

Os dois manípulos de controlo separados para água fria 

e quente no lado direito e o manípulo de controlo para 

água filtrada no lado esquerdo, garantem que pode  

sempre obter exatamente o tipo de água que pretende 

em qualquer dado momento. 

Sistema de filtro BLANCO: a escolha traz prazer. Além 

disso, a elevada capacidade de filtragem amplia os inter-

valos de utilização, enquanto os cartuchos do filtro não 

têm de ser trocados com tanta frequência, o que se  

traduz em poupança de dinheiro. A BLANCO FONTAS-S II  

Filter também é notável pela sua bica extraível para água  

quente e fria e água filtrada. Esta bica permite uma 

utilização flexível em torno do lava-louça, tornando mais 

fácil encher os recipientes e eletrodomésticos como a 

sua chaleira ou a máquina do café, com água filtrada. 

Uma solução nova que sabe muito bem.

FONTAS-S II: a única misturadora de filtro com uma bica extraível, dando 
toda a flexibilidade para manobrar em torno do lava-louça.

O filtro multi-fase BWT confere uma clara melhoria de sabor, mesmo para 
cubos de gelo.

Já não é necessário carregar recipientes pesados de água: graças à  
FONTAS-S II Filter, a água purificada da torneira torna-se uma alternativa 
inteligente.

Quer goste de chá, café ou água, pode saborear a qualidade excecional  
de água com calcário reduzido.

A água da torneira filtrada e não filtrada sai de 
forma independente através dos tubos e do  
chuveiro. Não há risco de se misturarem.

Filtro de alta qualidade multi-etapa BWT para 
menos calcário e melhor sabor. Além disso, a alta 
capacidade de filtragem permite um período de 
uso mais prolongado. 

A água potável filtrada sai diretamente da  
torneira num instante. Simplesmente deliciosa. 

Água filtrada. 
Um melhor sabor.  
A solução perfeita.
Menos calcário, melhor sabor:  
Os sistemas de filtro da  
BLANCO tornam a água  
simplesmente deliciosa.

Misturadora: BLANCO FONTAS-S II, cromado

BLANCO FONTAS-S II Filter
Cromado  525 229
PVP sem IVA: 663 €
 
Aço inox UltraResist 525 230 
PVP sem IVA: 741 €

BLANCO FONTAS II Filter
Cromado  525 227
PVP sem IVA: 598 €  

Aço inox UltraResist 525 228
PVP sem IVA:  637 €

BLANCO TRIMA Filter
Cromado  520 840 
PVP sem IVA: 242 € 

Cartucho de 
filtro BLANCO
525 273
PVP sem IVA: 146 €  

NOVO NOVO

NOVO NOVO
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Lava-louça: BLANCO SUPRA 340/180-U, acabamento aço inox escovado

Misturadora: BLANCO CARENA, cromado   

Esta gama é uma verdadeira resistente no programa BLANCO. As cubas percorrem toda a 

gama, e quem adora a geometria e os raios da cuba clássica terão muitas opções à escolha!

A diversidade de toda a gama apresenta inúmeros modelos e combinações de cubas, que podem 

ser aplicadas em diferentes situações e requisitos de instalação. Juntamente com a conhecida cuba 

para montar sob o tampo, temos agora também versões com perfil liso IF e rebordo para torneira 

integrado.

BLANCO SUPRA.
A gama clássica de cubas – 
sempre no ponto.

BLANCO SUPRA 500-U 
518 205   
518 206* 

BLANCO SUPRA 180-U 
518 197

BLANCO SUPRA 340-U
518 199 
518 200* 

BLANCO SUPRA 450-U
518 203 
518 204*

BLANCO SUPRA 400-U
518 201 
518 202*  

BLANCO SUPRA sob o tampo

BLANCO SUPRA 340/180-U cuba à esquerda
525 216  – PVP sem IVA: 338 € 
525 217* – PVP sem IVA: 377 €

BLANCO SUPRA 340/180-U cuba à direita 
525 214  – PVP sem IVA: 338 €
525 215*  – PVP sem IVA: 377 €  

  

Acessórios opcionais

Conjunto para instalação de 
controlo remoto de escoamento

Escorredor de plástico

Comando de válvula (incluído 
com modelos IF/A)

SUPRA combinação de cuba para a montagem sob o tampo.

BLANCO SUPRA IF perfil liso
instalação superior/à face perfil liso

BLANCO SUPRA 400-IF/A 
523 358 – PVP sem IVA: 247 € 

BLANCO SUPRA 340/180-IF/A 
523 368 – PVP sem IVA: 572 €

BLANCO SUPRA 500-IF/A
523 363 – PVP sem IVA: 273 € 

NOVO NOVO NOVO

BLANCO SUPRA 400-IF 
523 356 – PVP sem IVA: 217 € 

BLANCO SUPRA 500-IF 
523 361 – PVP sem IVA: 234 €  

BLANCO SUPRA 340/180-IF 
523 366 – PVP sem IVA: 507 €  

NOVO NOVO NOVO

* Com válvula automática

NOVO NOVO
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BLANCO LEMIS. 
Forma linear com zonas 
de trabalho amplias

Lava-louça: BLANCO LEMIS XL 6 S-IF,  
aço inox escovado  
Misturadora: BLANCO NOTIS-S, 
cromado

Acessórios opcionais

CapFlow® Cesto de louça

Esta gama em aço inox conquistou bastantes adeptos pela sua 

variedade. Os lava-louças LEMIS combinam um design claro com uma 

cuba de grande capacidade. O espaçoso rebordo da misturadora e a 

zona de escorredor não só oferecem bastante espaço, como também 

proporcionam um visual calmo e elegante. O perfil liso IF apenas reforça 

esta impressão geral. Esta versão pode ser instalada por cima ou 

encastrada, enquanto todos os modelos podem ser instalados de forma 

reversível e vêm, opcionalmente, com controlo remoto do escoamento.

O BLANCO LEMIS 8-IF é impressionante pelas suas linhas claras e espaço abundante.

BLANCO LEMIS XL 6 S oferece uma cuba grande com um escorredor espaçoso.
BLANCO LEMIS 8-IF ** 
523 039 – PVP sem IVA: 373 € 

NOVO

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF **
523 034 – PVP sem IVA: 329 €   

NOVO

** válv. automática opcional

BLANCO LEMIS. 
A gama completa em 
aço inoxidável.
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Das bewährte SELECT Abfallsystem 

kann nun auch in der Kombination 

mit Niederdruckboilern, 

Heißwassersystemen oder 

Filtersystemen eingeplant 

werden. Damit findet das perfekte 

Spül- and Versorgungszentrum in 

nur einem Unterschrank Platz. 

BLANCO SELECT Compact 60/2 

verbindet die beliebten SELECT-Vorteile, 

wie den reinigungsfreandlichen Rand 

oder die ergonomisch gestalteten 

Eimergriffe mit den baulichen 

Anforderungen im Zusammenhang mit 

Boiler- oder Filtersystemen and die 

damit verbandene geringere Einbautiefe. 

Die Eimerabdeckung ist nicht nur 

hygienisch and leicht reinigbar – sie dient 

auch zur Ablage von Spülutensilien. 

O conhecido sistema de desperdícios SELECT pode  

ser agora instalado em combinação com fervedores de  

baixa pressão, sistemas de água quente ou sistemas  

de água filtrada. No modelo mais pequeno de 320 mm,  

o BLANCO SELECT Compact 60/2 é a solução perfeita para 

profundidades de instalação reduzidas devido a sistemas 

de água quente ou sistemas de água filtrada instalados no 

armário de 60 cm. Proporciona todas as vantagens populares 

do SELECT, tais como as bordas fáceis de limpar e as  

pegas ergonomicamente concebidas. Os baldes têm uma  

capacidade de 17 litros cada um. A tampa do balde não só  

é higiénica e fácil de limpar, como serve também como local  

para guardar utensílios de limpeza.

 

BLANCO SELECT Compact 60/2
523 020 – PVP sem IVA: 261 €    

O sistema de desperdícios compacto – perfeito 
combinação com sistemas de água quente ou  
sistemas de água filtrada.
BLANCO SELECT Compact 60/2.

Sistema de desperdícios:  

BLANCO SELECT Compact 60/2

NOVO



2524

Cuba: BLANCO CLARON 500-IF/A e 700-IF/A,  

aço inox Durinox®

Misturadora: BLANCO PANERA-S, aço inox  

Design e funcionalidade perfeitos.
Cuba BLANCO CLARON com superfície Durinox®.

A introdução da cuba BLANCO CLARON com superfície Durinox® proporciona ainda mais  

opções de design para os projetos de cozinhas exclusivas com aço inox, seja com recurso 

à montagem sob o tampo, um perfil liso IF ou um rebordo de torneira integrado. Com um total  

de mais 14 cubas em Durinox® – agora com um elegante raio de 10 mm – encontrará um 

conjunto de modelos que lhe dão liberdade na hora de planear uma cozinha. 

O design puro e elegante da cuba BLANCO CLARON é agora ainda mais funcional  

e impressionante graças ao acabamento em Durinox®. A estrutura da superfície marcadamente  

homogénea simplesmente transpira tranquilidade intemporal com o seu visual aveludado mate. 

Endurecidas com recurso à moderna tecnologia de jateamento, as cubas CLARON são  

particularmente resistentes aos riscos e são fáceis de limpar e tratar. 

BLANCO CLARON 
700-U /-IF Durinox®

 
U:  521 581 
IF:  521 580 

BLANCO CLARON 
340-U /-IF Durinox®

  
U:  521 571  
IF:  521 570 

BLANCO CLARON 
500-U /-IF Durinox®

  
U: 521 577 
IF: 521 576 

BLANCO CLARON 
400-IF/A Durinox®

  
523 392 
PVP sem IVA: 863 €

BLANCO CLARON 
700-IF/A Durinox®

  
521 634 

BLANCO CLARON 
500-IF/A Durinox®

521 633 

BLANCO CLARON 
400/400-IF/A Durinox®

  
521 654 

BLANCO CLARON 
400/400-U /-IF Durinox®

 
U:  521 618 
IF:  521 617 

BLANCO CLARON 
400-U /-IF Durinox®

  
U:  521 573 
IF: 521 572 

Os novos modelos de cubas CLARON Durinox® com rebordo para  
torneira estão todos equipados com o intuitivo controlo de válvula  
automática PushControl e o sistema de escoamento InFino®.

A elegante cuba CLARON Durinox® está disponível com perfil liso IF  
e versões sob o tampo.

A superfície de Durinox® aveludada mate é verdadeiramente polivalente: 
extremamente resistente a riscos, fácil de tratar e de limpar.

Os benefícios de Durinox®:

• Material inovador exclusivo: superfície com acabamento  

 especial, visual aveludado mate e estrutura homogénea                                                                        

• Extremamente resistente a riscos: mais do dobro da  

 dureza das superfícies de aço inox convencionais                         

• Menos sujeito a dedadas do que as superfícies de aço  

 inox convencionais 

• Fácil de tratar e limpar

Modelos sob o tampo e IF: Modelos IF/A com rebordo para torneira:

NOVONOVO

NOVONOVO

NOVONOVO

NOVONOVO

NOVO
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Produção à medida: Bancada de trabalho em aço inox 

Durinox® com design SolidEdge, cuba sob o tampo  

integrada SUBLINE 500 SILGRANIT® PuraDur® em antracite    

Misturadora: BLANCO LINUS-S, em antracite, SILGRANIT®

Um elegante jogo de materiais.
A bancada de trabalho BLANCO Durinox®  
com cuba SILGRANIT® PuraDur® integrada, 
instalada sob o tampo.

Descubra a arte de combinar materiais de elevada qualidade com estilo com STEELART. A mais recente novidade  

é uma bancada de trabalho em aço inoxidável feito à medida com uma cuba integrada, instalada sob o tampo, da gama  

BLANCO SUBLINE em SILGRANIT® PuraDur®.

A elegante cuba, de linha retas e uma superfície sedosa, tipo pedra, apresenta-se assim num design sofisticado de montar  

sob o tampo que flui quase ininterruptamente pela bancada de trabalho. A cuba SUBLINE em antracite preto aparece assim  

num hábil contraste com a superfície de aço inox aveludado mate da bancada de trabalho. Esta combinação única de  

materiais é absolutamente impressionante em projetos de cozinhas exclusivas.

A cuba SUBLINE, que foi especialmente adaptada para integração nas bancadas de trabalho STEELART, apresenta-se em 

antracite e é concebida para instalação no armário de 60 cm, podendo ser combinada com todas as superfícies de aço inox  

STEELART. Uma mistura de materiais harmoniosa: cuba de cor antracite em 
SILGRANIT® PuraDur® combinada com a superfície em aço inox 
Durinox®. 

Para instalação encastrada sob o tampo, a cuba SUBLINE fica pratica-
mente nivelada com a bancada de trabalho.

Novo! Também disponível para armário de 60 cm        

• Cuba em aço inox exclusiva com design minimalista                                                                                               

• Estilo cativante com frontal característico em aço  

 inox mate e mate acetinado                               

• Altura do frontal pode ser ajustada individualmente                                                                                                                                  

• Cuba BLANCO CLARON XL integrada                                                                                                 

• Sistema de escoamento InFino® – integrado  

 elegantemente                                                                             

• Montagem sob o tampo, instalação a partir de  

 cima ou instalação integrada

BLANCO CRONOS XL 6. 
Cativante. Sofisticado. Elegante. 

BLANCO CRONOS XL 6
U: 525 024 – PVP sem IVA: 1.225 €
IF: 525 025 – PVP sem IVA: 1.350 €

NOVO
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Atenção ao cliente:

707 012 049

comercial@dake.pt

www.dake.pt

www.blanco-germany.com


