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Zawsze w służbie
Państwa kuchni
Systemy segregacji odpadków
i organizacji przestrzeni w szafce
pod zlewozmywakiem

Elegancki sposób na
utrzymanie porządku
Z wykorzystaniem szafki pod
zlewozmywakiem

Kosz na śmieci w szafce pod zlewozmywakiem to nieodzowny element każdej kuchni. BLANCO oferuje rozwiązania
dostosowane do wszystkich rodzajów szafek, zaprojektowane w harmonijnej stylistyce, zapewniające optymalne
utrzymanie higieny i czystości. A co najważniejsze: ich wysoki standard wykonania sprawdza się każdego dnia.
Systemy segregacji odpadków BLANCO oferują wiele możliwości i przystosowane są do praktycznego wykorzystania
w nowoczesnych kuchniach.
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Rodzaj szafki dolnej

Udoskonalcie
Państwo swoją
kuchnię

Tylko pięć kroków do idealnego
systemu segregacji odpadków

Zalety systemów segregacji
odpadków BLANCO

Krok po kroku do utrzymania większego porządku w szafce pod zlewozmywakiem:
wystarczy określić cechy odpowiadające Państwa kuchni. Systemy segregacji
odpadków BLANCO pasują do wszystkich rodzajów szafek.

1. Rodzaj szafki dolnej
Odchylane drzwi czy wysuwany front? To wszystko kwestia gustu
i modelu Państwa kuchni. W żadnym jednak wypadku nie trzeba
rezygnować z systemu do segregacji odpadów BLANCO.

2. Model
Kompaktowy SINGOLO, sprawdzony BOTTON Pro, elegancki SELECT

Wysuwany front

lub wszechstronny FLEXON II, w każdym z tych przypadków dokonają
Państwo właściwego wyboru: BLANCO.

Indywidualne rozwiązania

Piękny wygląd

System segregacji odpadków powinien być dopasowany

Nawet kosz na śmieci powinien ładnie wyglądać – to nasz

3. Szerokość szafki

do Państwa kuchni. W zależności od wymiaru szafki oraz

warunek. Dlatego tworzymy produkty, które są tak piękne, że

od sposobu jej otwierania BLANCO oferuje odpowiednie

szkoda jest zamykać je w szafce. Stworzone zostały z myślą

45, 60, a nawet 90 cm – bez względu na szerokość szafki, z BLANCO

rozwiązania dostosowane do wszystkich rozmiarów i do

o tych z Państwa, dla których ważny jest nie tylko zewnętrzny

każdej aranżacji kuchni.

wygląd ale również wnętrze szafek.

znajdą Państwo odpowiednie rozwiązanie.

4. Kombinacja koszy
Jaki system sortowania odpadków i w jakim wymiarze będzie dla Państwa
odpowiedni? Liczne kombinacje koszy, w szczególności w serii FLEXON II
oraz SELECT, zapewnią swobodę podczas tworzenia optymalnej organizacji
kuchni.

5. Akcesoria
Zachęcamy do uzupełnienia Państwa nowego systemu do segregacji
odpadków o zmyślne detale, jak np. listwa MOVEX lub szuflady
organizacyjne dla serii SELECT.

Higiena

Przemyślane wzornictwo

W ten sposób bez trudu dokonają Państwo właściwego wyboru. Pełen asortyment systemów

System segregacji odpadków BLANCO sprawia, że kuchnia

Systemy segregacji odpadków BLANCO ułatwiają wykony-

segregacji odpadków na str. 10 i 11. W razie pytań specjalistyczni sprzedawcy pozostają do

była i pozostanie miejscem, w którym Państwo chętnie

wanie codziennych prac w kuchni. Są wytrzymałe i łatwe

Pańśtwa dyspozycji.

przebywają. Dzięki zastosowaniu trwałych, wysokogatunko-

w montażu. Komfort obsługi zapewniają praktyczne detale,

wych materiałów oraz zintegrowanych uchwytów i gładkich

takie jak ergonomiczne uchwyty koszy, czy też dostępna

krawędzi systemy są łatwe w utrzymaniu czystości.

opcjonalnie listwa do wysuwania szuflady stopą lub mocowania do worków na śmieci.
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Model

Model

BLANCO SELECT

BLANCO BOTTON Pro

Eleganckie rozwiązanie

Kompletny system

(do montażu w szafce z oddzielnym frontem)

Idealny system segregacji odpadków i organizacji przestrzeni

Nowoczesny design, wysokiej jakości wykonanie i wiele

w szafkach z drzwiami odchylanymi. Wytrzymałe i solidne

praktycznych detali sprawia, że BLANCO SELECT ułatwi

rozwiązanie z możliwością zastosowania opcjonalnego

utrzymanie porządku w szafce pod zlewozmywakiem.

automatycznego otwierania.

Doskonałe rozwiązanie do eleganckich kuchni.

45 cm

2 kosze

50 cm

2 / 3 kosze

60 cm

2 / 3 / 4 kosze

(do montażu w szufladzie szafki dolnej)

2 kosze

min. 60 cm

3 kosze

BLANCO SINGOLO

BLANCO FLEXON II
Dla indywidualistów

min. 45 cm

Kompaktowe rozwiązanie

NOWOŚĆ

Praktyczny BLANCO SINGOLO doskonale sprawdzi się
w szafkach z mniejszą ilością miejsca np. gdy w szafce

Doskonałe obramowanie zapewnia wysoką

umieszczony jest bojler.

elastyczność: BLANCO FLEXON II jest przeznaczony do
montażu w dnie szuflady posiadanej szafki pod zlewozmywakiem. Szybki montaż i możliwość wyposażenia selektora
w mniejsze kosze, np. na odpady organiczne.

min. 45 cm
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1 kosz

30 cm

1 / 2 kosze

BLANCO SINGOLO-S

45 cm

2 kosze

Kompaktowe rozwiązanie

50 cm

2 / 3 kosze

60 cm

2 / 3 / 4 kosze

90 cm

4 kosze

min. 45 cm
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2 kosze

Model

Rodzaj szafki

Wyróżniane wartości
BLANCO SOLON-IF
Bezpośrednie usuwanie odpadków

Nagradzane wzornictwo
uprzyjemniające wykonywanie
codziennych czynności

Kompletne rozwiązanie na odpady organiczne zintegrowane
z blatem roboczym, umożliwiające bezpośrednie usuwanie
odpadków powstałych podczas obierania warzyw czy
gotowania. Elegancki i praktyczny kosz wykonany ze stali
szlachetnej.

Estetyka i funkcjonalność nie wykluczają się, lecz wzajemnie się
uzupełniają. Dlatego wzornictwo made by BLANCO nigdy nie jest
celem samym w sobie. Przykładem może być połączenie materiałów
wysokiej jakości, dzięki czemu systemy segregacji odpadków są nie
tylko eleganckie ale również stabilne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
czystości. Przekonane są o tym również międzynarodowe gremia
eksperckieczego dowodem są liczne wyróżnienia. Mimo to nie

30 – 90 cm

1 kosz

(90 x 90 cm szafka
narożna)

poprzestajemy na nagrodach i stale opracowujemy jeszcze lepsze
rozwiązania z myślą o naszych klientach.

Drzwiczki odchylane

Funkcjonalna elegancja: zintegrowany na równi z blatem kosz BLANCO
SOLON-IF służy do wrzucania odpadków bezpośrednio z blatu.

Wysokiej jakości stal szlachetna: wzornictwo, które pasuje do aktualnych
trendów w kuchni. I wykonanie, które gwarantuje optymalną higienę.
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Rodzaj szafki

Model

Szerokość
szafki dolnej

45 cm

BLANCO
SELECT

50 cm

60 cm

30 cm
Front wysuwany
45 cm

BLANCO
FLEXON II

50 cm

60 cm

90 cm

min. 45 cm
BLANCO
BOTTON Pro
min. 60 cm

Drzwiczki odchylane

Blat

10

BLANCO
SINGOLO /-S

min. 45 cm

BLANCO
SOLON-IF

–

Kombinacja
koszy

Akcesoria

BLANCO SELECT
45/2
518 721

BLANCO SELECT
50/2
518 722

BLANCO SELECT 50/3
520 779

BLANCO SELECT
60/2
518 723

BLANCO SELECT 60/3
518 724

BLANCO FLEXON II
30/1
521 542

BLANCO FLEXON II 30/2
521 467

BLANCO SELECT
XL 60/3
520 780

BLANCO SELECT
60/4
520 781

BLANCO SELECT
60/2 Orga
518 725

BLANCO SELECT
60/3 Orga
518 726

BLANCO SELECT XL
60/3 Orga
520 782

BLANCO SELECT
60/4 Orga
520 783

BLANCO FLEXON II
45/2
521 468

BLANCO FLEXON II
50/2
521 469

BLANCO FLEXON II 50/3
521 470

BLANCO FLEXON II
60/2
521 471

BLANCO FLEXON II 60/3
521 472

BLANCO FLEXON II
XL 60/3
521 473

BLANCO
MOVEX
Listwa do wysuwania
stopą 519 357

Pokrywa kosza
8-l
231 975

Box uniwersalny
(do zawieszenia w
koszach o pojemnościach: 8-l-, 15-l- lub
19-l) 229 342

Pokrywa kosza
15-l
229 338

BLANCO
SELECT Clip
Uchwyt do worka na
śmieci 521 300

BLANCO SELECT
Automove System
elektrycznego
otwierania 521 301

Box uniwersalny
Pokrywa kosza 6-l
231 974

BLANCO
SELECT Orga
518 727

BLANCO
MOVEX
519 357

BLANCO
SELECT Clip
Uchwyt do worka
na śmieci
521 300

Box uniwersalny
(do zawieszenia w
koszach o pojemnościach: 8-l-, 15-l- lub
19-l)
229 342

Pokrywa kosza
15-l
229 338

BLANCO FLEXON II
60/4
521 474

BLANCO FLEXON II
90/4
521 475

BLANCO BOTTON
Pro 45/2 Automatic
517 468

BLANCO BOTTON
Pro 45/2 Manuell
517 467

BLANCO BOTTON
Pro 60/3 Automatic
517 470

BLANCO BOTTON Pro
60/3 Manuell
517 469

BLANCO SINGOLO
512 880

BLANCO SINGOLO-S
512 881

W celu uzyskania
dodatkowych informacji
prosimy o kontakt ze
specjalistycznym
sprzedawcą.
Listę dystrybutorów znajdą Państwo
na stronie:
http://kuchnia.comitor.pl/
dystrybutorzy

BLANCO SOLON-IF
montaż od góry lub możliwy montaż na równi z blatem
512 471
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Przykładowy system
segregacji odpadków

BLANCO FLEXON II
XL 60/3
521 473

ul. Obywatelska 183
94-104 Łódź
tel. + 48 42 689 10 11
Park Handlowy Targówek,
Domoteka
ul. Malborska 41
03-286 Warszawa
tel. +48 22 880 90 83
office@comitor.pl
BLANCO BOTTON Pro
60/3 Manuell
517 469

www.comitor.pl
Infolinia: 0-801 BLANCO (25 26 26)
Odwiedź nas na:
www.facebook.com/comitor

BLANCO SINGOLO
512 880

BLANCO SINGOLO-S
512 881

BLANCO SOLON-IF
montaż od góry lub możliwy
montaż na równi z blatem
512 471
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BLANCO SELECT
60/2 Orga
518 725

