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Harmonia detali
BLANCO InFino® – doskonale
wkomponowany system odpływowy

NOWOŚĆ!
Odkryjcie Państwo nasze nowe
sterowania korkiem automatycznym:
• BLANCO SensorControl Blue
• BLANCO PushControl

Fascynacja doskonałym wzornictwem

Perfekcja centrum kuchennego rozpoczyna się od jego

BLANCO InFino otwiera nowe perspektywy

BLANCO InFino® nadaje komorze elegancki wygląd. Dzięki

®

szczegółów.
prostemu, modnemu wzornictwu nowy system odpływowy
doskonale komponuje się ze zlewozmywakiem. Daje to przestrzenny, spokojny wygląd ogólny miły dla oka nadający centrum zmywania nowe znaczenie.
BLANCO InFino® – pefekcja centrum kuchennego:
• eleganckie i purystyczne wzornictwo
• przemyślana koncepcja obsługi manualnej, opcjonalnie –
automatycznej
• integracja ze zlewozmywakiem prawie bez widocznych
łączeń i krawędzi
• możliwość stosowania w zlewozmywakach BLANCO
z każdego materiału
• domyślne, zawsze centralne położenie sitka
• brak szczeliny wokół odpływu pozwala na łatwe utrzymanie
czystości i higieny
• konstrukcja zapewniająca łatwą obsługę serwisową dzięki
szybkiemu montażowi zaworu
Tylko to, co istotne – innowacyjna, przemyślana
koncepcja obsługi. Perfekcja może być taka prosta:
obsługa InFino® jest intuicyjna i logiczna. Lekki obrót sitka
powoduje otwarcie lub zamknięcie odpływu – prawie bez
oporu, cicho, precyzyjnie.
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Harmonia w każdym
szczególe

Przemyślana koncepcja obsługi
Wyznacznikiem jest komfort

Połączenie elementów zlewozmywaka na dnie komory
BLANCO InFino® i SILGRANIT® PuraDur®, ceramika czy
stal szlachetna harmonizują ze sobą prawie bez widocznych
łączeń. Koncepcja wyróznia się zdecydowaną redukcją
szczelin, obrzeży i krawędzi. Dzięki temu całość zyskuje

Szlachetność stali. BLANCO InFino® – wyraz perfekcyjnej harmonii.

wyważony i elegancki wygląd.
• Bardzo wąska i delikatna szczelina wokół odpływu sprawia,
że jest on zintegrowany z komorą prawie bez widocznych
łączeń
• Całkowicie zakryta krawędź odpływu nadaje całości spójny
wygląd

Przyciągający uwagę SILGRANIT®. Harmonijne wzornictwo.

Wartościowa ceramika. Przemyślana funkcjonalność.
Intuicyjna, ręczna obsługa.

Zawsze centralne położenie koszyczka z sitkiem
w odpływie zapewnia dokładnie ustalone ustawienie.

4

Niespotykana łatwość utrzymania czystości
dzięki wzornictwu prawie bez szczelin i krawędzi.

Dla zapewnienia właściwej higieny składa się
tylko z dwóch wyjmowanych elementów: korka
w odpływie i sitka.

Niezmienne położenie koszyczka z sitkiem
Koszyczek z sitkiem InFino® pozostaje na tej
samej wysokości niezależnie od tego, czy
odpływ jest otwarty czy zamknięty. Przedmioty
stoją stabilnie, nie przewracają się.

Ręczna obsługa przez intuicyjne obrócenie
sitka powodujące otwarcie lub zamknięcie
odpływu.

Możliwość opcjonalnego wyposażenia
odpływu w zdalne sterowanie – zawsze
można doposażyć istniejący odpływ w tę
funkcję.
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Trzy linie – niezliczone możliwości
Dowolność w wyborze perfekcyjnego korka automatycznego

NOWOŚĆ! Sterowanie korkiem automatycznym ADVANCED

Sterowania korkiem automatycznym COMFORT

Innowacyjne koncepcje obsługi

Znacznie większy komfort użytkowania – w prosty sposób

Sterowania korkiem automatycznym DESIGN
Tworzy doskonałą harmonię - wzornictwo w każdym
szczególe

Wybór wyposażenia jeszcze nigdy nie był tak ekscy-

spełniające Państwa wymagania. Doskonałe centrum kuchen-

Dodajcie Państwo swojemu zlewozmywakowi więcej

tujący. Dzięki wielu możliwościom, które daje asortyment

ne. Sterowania korkiem automatycznym z linii ADVANCED,

funkcjonalności i komfortu. Wybierzcie opcjonalne

Wybór wyposażenia jeszcze nigdy nie był tak ekscytujący.

DESIGN i COMFORT zapewniają więcej komfortu w kuchni

sterowanie korkiem automatycznym BLANCO.

BLANCO centra kuchenne mogą być teraz jeszcze bardziej

i nadają jej wyjątkowy wygląd dzięki małemu, precyzyjnemu

zindywidualizowane i dopasowane do Państwa potrzeb.

elementowi, który jest dopasowany do baterii i spełnia wyma-

• Komfort użytkowania – ręce pozostają suche

gania dotyczące funkcjonalności i obsługi oraz dostosowany

• Różne techniki obsługi – pokrętła, dźwignie, przyciski,

Sprawdzone, przemyślane w każdym szczególe elementy

jest do Waszego stylu życia.

obsługi oraz fascynujące nowe technologie dają projektantom

czujniki
• Różnorodne wykończenia powierzchni i materiały

i dekoratorom wnętrz pełna swobodę. Dzięki temu udało się

Mają Państwo wybór – wykorzystajcie nasze niezliczone

stworzyć perfekcyjne połączenie kolorów, form i technik, a

możliwości.

• Wysoka jakość, trwałość i niezawodność

wszystko to wysokiej jakości w najdrobniejszych szczegółach,
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ADVANCED sterowanie korkiem automatycznym
BLANCO SensorControl Blue to niespotykane połączenie technologii i elegancji
przeznaczone do centrum kuchennego, które nie pozostawia nic do życzenia.
Dzięki precyzyjnemu elektronicznemu sterowaniu odpływ otwiera się i zamyka przez
lekkie dotknięcie w sposób niezawodny, kontrolowany i we wszystkich warunkach,

Obsługa na najwyższym poziomie
BLANCO SensorControl Blue

jakie mogą wystąpić w kuchni. Wysoka jakość jest widoczna we wszystkich aspektach, od materiału poprzez funkcjonalność aż po wzornictwo i wysokość czujnika
wynoszącą zaledwie 5 mm. Dzięki tym osiągnięciom nowoczesnej techniki prace
wykonywane w kuchni staną się codziennym miłym przeżyciem.
• Nowoczesna elektronika czujnika z podświetleniem LED
• Trwała stal szlachetna wysokiej jakości
• Elegancki, płaski kształt zapewniający pracę bez barier
• Niezawodna funkcjonalność we wszystkich warunkach
• Niskie zużycie prądu i łatwe czyszczenie
• Doskonałe połączenie z BLANCO InFino®

Zaawansowany, czuły czujnik dotykowy do
precyzyjnego, elektronicznego sterowania
korkiem automatycznym. Niebieskie, energooszczędne podświetlenie podczas "obsługi",
przyciemnione – przy zamkniętym odpływie.

Absolutnie niezawodna funkcjonalność, np. przy
czynnościach wykonywanych w rękawiczkach
gumowych ...

... lub mokrymi rękami.

Epuditib erspicaepero mintiorem net, sae et pe prata volut officipita

Funkcjonalna spójność:
BLANCO SensorControl Blue został opracowany
specjalnie do systemów odpływowych InFino®.
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ADVANCED sterowanie korkiem automatycznym
BLANCO PushControl to kontrola przez naciśnięcie przycisku. Dzięki intuicyjnemu
naciskowi przemyślany układ mechaniczny steruje odpływem – prosto, niezawodnie
i precyzyjnie. Płaski przycisk o wysokości 3 mm wtapia się w subtelny ale jednocześnie dostrzegalny sposób w otoczenie. Wysokiej jakości eleganckie

Wyraz nowej lekkości
BLANCO PushControl

wykonanie wzbogaci każdą kuchnię o elegancki, funkcjonalny akcent.
• Intuicyjna obsługa przyciskiem
• Trwała stal szlachetna wysokiej jakości
• Elegancki, płaski przycisk zapewniający pracę bez barier
• Sprawdzona, niezawodna technika
• Łatwe czyszczenie
• Doskonałe połączenie z BLANCO InFino®

Bardzo lekko pracujący mechanizm naciskowy do otwierania i zamykania odpływu.
Po naciśnięciu przycisk wraca samoczynnie do
pozycji wyjściowej.

Bardzo łatwy w czyszczeniu a dzięki wysokiej
jakości materiałom i doskonałemu wykonaniu
zachowuje niezawodność przez długi czas.

Maksymalna pewność działania i nierzucający
się w oczy montaż w blacie lub zlewozmywaku
zapewniają niezakłóconą pracę.

Solidna mechanika jest odporna na wodę.

Funkcjonalna spójność:
BLANCO PushControl został opracowany specjalnie do systemu odpływowego InFino®.
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COMFORT sterowanie korkiem automatycznym

DESIGN sterowanie korkiem automatycznym

Znacznie większy komfort użytkowania –
w prosty sposób

Tworzy doskonałą harmonię –
wzornictwo w każdym szczególe

Sterowanie korkiem automatycznym

Praktyczne i sterowania korkiem automatycznym podkreślą Państwa

Sterowania korkiem automatycznym

Doskonałe wyczucie stylu zasługuje na wyszukane detale – sterowania

COMFORT to dodatek do każdego

indywidualny styl.

DESIGN są perfekcyjnym uzupełnieniem

korkiem automatycznym DESIGN pasują doskonale do designerskich baterii

centrum kuchennego. Zapewnia nieza-

armatury przyciągającym spojrzenia

BLANCO.

wodne sterowanie odpływem z zewnątrz.

w każdej kuchni. Dopasowane do

To współczesne zapewnienie komfortu

designerskich baterii przedstawiają

podczas wszelkich prac wykonywanych

historię o jakości, harmonii, stylu życia

przy zlewozmywaku, z wieloma wykoń-

i zamiłowaniu do spełniania szczegól-

czeniami powierzchni i dwiema nieza-

nych wymagań.

wodnymi koncepcjami obsługi:
pokrętłem lub dźwignią – do wyboru.

Pokrętło
Stal szlachetna

Dźwignia
Chrom

Dźwignia
Stal nierdzewna
szlachetna matowa

Dźwignia
Stal szlachetna
szczotkowana

Cały wybór urządzeń zdalnego sterowania odpływem COMFORT i powierzchni znajduje się na stronie 15.
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BLANCO QUADRIS
Dźwignia
Stal szlachetna
polerowana

BLANCO LEVOS
Dźwignia
Stal szlachetna
matowa

BLANCO LIVIA
Dźwignia
Mangan

Pełną ofertę sterowań korkiem automatycznym DESING znajdą Państwo na str. 15.
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Korki automatyczne do
modernizacji lub modyfikacji

Dwa kroki do doskonałego sterowania korkiem
automatycznym

Szeroki wybór korków automatycznych BLANCO.

Nadajcie Państwo swojemu zlewozmywakowi indywidulny charakter

Po ustaleniu modelu posiadanego zlewozmywaka należy dobrać pasujące do niego sterowanie korkiem.

Krok 1: zdefiniować rodzaj odpływu i zamówić odpowiedni zestaw do modernizacji lub modyfikacji

InFino® system
odpływowy

System odpływowy InFino®
BEZ korka automatycznego
(zawór odpływowy bez cięgna)

ADVANCED sterowanie korkiem automatycznym

Aby zmodyfikować korek automatyczny należy zamówić zestaw
modyfikujący korka automatycznego
InFino® 232 459

Do zestawu modyfikującego lub systemu odpływowego
korkiem automatycznym należy dokupić
sterowanie korkiem
automatycznym
ADVANCED, DESIGN
lub COMFORT.

System odpływowy InFino®
Z korkiem automatycznym
(zawór odpływowy z cięgnem)

UWAGA: tandardowego korka z sitkiem nie
można zamienić na korek InFino®!

Standardowy
system odpływowy

Standardowy korek z sitkiem
BEZ korka automatycznego
(zawór odpływowy bez cięgna)

Standardowy korek z sitkiem
Z korkiem automatycznym
(zawór odpływowy z cięgnem)

Krok 2: wybrać sterowanie korkiem automatycznym

Do modyfikacji korka automatycznego
na odpływ 3,5" z korkiem wyposażonym w sitko należy zamówić: zestaw
modyfikujący. Numer artykułu uzależniony jest od modelu zlewozmywaka
www.blanco.de/sos

(tylko do BLANCO InFino®)

BLANCO PushControl

BLANCO SensorControl Blue

Stal szlachetna

Stal szlachetna

233696*

233695*

* dostępne od kwietnia 2017

* dostepne od czerwca 2017

Uwaga: sterowania korkiem automatycznym
ADVANCED mogą być stosowane wyłącznie razem
z systemem odpływowym InFino®.

DESIGN sterowanie korkiem automatycznym (wzorniczo dopaowane do baterii z danej linii)
BLANCO QUADRIS
Dźwignia

BLANCO QUADRIS
Dźwignia

BLANCO QUADRIS
Dźwignia

Chrom

Stal szlachetna matowa

Stal szlachetna polerowana

221 902

221 943

221 942

BLANCO LEVOS
Dźwignia

BLANCO LEVOS
Dźwignia

BLANCO LEVOS
Dźwignia

Chrom

Stal szlachetna matowa

Stal szlachetna polerowana

221 901

221 941

221 940

BLANCO LIVIA
Dźwignia

BLANCO LIVIA
Dźwignia

BLANCO LIVIA
Dźwignia

Chrom

Mosiądz szczotkowany

Mangan

521 294

521 295

521 296

COMFORT sterowanie korkiem automatycznym (dodatek do każdego centrum kuchennego)
Do zestawu modyfikującego lub systemu odpływowego
korkiem automatycznym należy dokupić
sterowanie korkiem
automatycznym
DESIGN lub
COMFORT.

Dźwignia

Dźwignia

Dźwignia

Chrom

Stal szlachetna matowa

Stal szlachetna polerowana

221 339

222 118

222 115

Dźwignia

Dźwignia

Dźwignia

Chromowane tworzywo

Mosiądz w kolorze stali

225 112

221 336

Mosiądz w kolorze stali
szczotkowanej
226 540

Pokrętło
Stal szlachetna
119 293
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94-104 Łódź

tel. 42 689 10 11

fax: 42 688 19 76

Park Handlowy Targówek,

Domoteka

ul. Malborska 41

03-286 Warszawa

tel. 22 880 90 83

fax: 22 880 90 86

office@comitor.pl

www.comitor.pl

Infolinia: 0-801 BLANCO (25 26 26)

Odwiedź nas na:

www.facebook.com/comitor
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