BLANCOSELECT

hulladékosztályozó rendszerek. Biztonság és
nagyobb kényelem – praktikus, megbízható, könnyen szerelhető

Nagy
teherbírású

Csendesebb

Térkihasználás. A fedél kiegészítő le-

Tervezési biztonság. A hulladékosztá-

BLANCOSELECT LUXON und ECON:

rakóhelyként is szolgálhat tisztítószerek

lyozó rendszer tökéletes összhangban

erősebb, csendesebb, könnyebb

számára.

van a mosogatóval, a szekrénnyel és a

járású és amellett jóval egyszerűbben

csapteleppel.

szerelhető.

Hosszú élettartam. A BLANCO-

Egyszerű szerelhetőség. Sablonok,

Szagzáró. A fedél körbeveszi a vödröt,

SELECT használati alkalmasságát a

rugalmas sínek vagy ajtóbeszabályzó

így a kellemetlen szagok nem jutnak ki

hosszúidejű tesztelés is bizonyítja: teljes

forgatható excenterek segítik a gyors

a vödörből.

terhelés alatt 60.000 ciklus.

beépítést – az utólagost is.
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BLANCOSELECT

Rövidebb
beszerelési
idő

BLANCOSELECT –
rendszerek összehasonlítása
Kezelés:
- működetés kézzel
- működtetés lábbal és kézzel

LUXON

t

ECON

BASIC

DIRECT 30/2

BOTTON

SINGOLO

t

t

t

t

t

t

t

Kíméletes, fékezett önbehúzás

t

Keret és fedél:
- kiváló minőségű műanyag
- porfestett speciális acél
- kiváló minőségű rozsdamentes acél

t

t

A kihúzók technikája:
- golyós vezető
- könnyen/csendesen járó sínes vezető

t

t

A vödrök száma:
- 1 vödör
- 2 vödör
- 3 vödör
- 4 vödör

t
t
t

t
t
t

A vödrök színe:
- fekete
- szürke (nem kényes)

t

t

Terhelhetőség kihúzott állapotban:
- max. 10 kg
- max. 20 kg
- max. 25 kg
- max. 40 kg

t
t

t

t

t

t

t
t

t

t

t

t

t

t

t

t

Élettartam:
több mint 10 év, amit tartós teszteléssel
igazoltak (60.000 ciklus teljes terheléssel)

t

t

t

Levehető vödörborítás

t

t

t

A rendszer eltávolítása tisztítás céljára:
- egyszerű szerszámokkal lehetséges
- szerszámok nélkül, egyszerű
kézmozdulatokkal

t

t

BLANCOSELECT-BOX-ként kapható
tároló felülettel

t
t

t
t

BLANCOSELECT LUXON 60/3
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BLANCOSELECT ECON 60/2

t

t

t

t

BLANCOSELECT DIRECT 30/2

t

t
t

t
t

t

t

t

t

t

BLANCOSELECT BOTTON Pro

BLANCOSELECT BASIC
Tiszta hulladékosztályozási lehetőség nem csupán kezdőknek.
tA BLANCOSELECT terméksor „alapmodellje” Kezdőknek, ﬁatal
konyhatulajdonosoknak vagy azoknak, akik csupán kézreálló
megoldást akarnak
tKézi működtetéssel
tErőteljes mechanikával
tKiváló minőségű anyagból (horganyzott, porfestett acél)

Alsószekrényszélesség

Méretek mm-ben
és beépítési tudnivalók

Vödörtérfogat

45 cm
17 l

50 cm

17 l

11 l
17 l

Leírás

Cikkszám

BLANCOSELECT
BASIC 45/2

516 593

BLANCOSELECT
BASIC 50/3

516 594

BLANCOSELECT
BASIC 60/3

516 595

11 l

60 cm

16 l
17 l
16 l

Alaptartozékok:
keret golyóscsapágyazott teljes kihúzóval és szürke felületkezelésű fedlap, szerelési anyagok és műanyag vödrök.
Megjegyzés:
kivetőspántok, fogantyúk és furatok nélküli frontajtók szükségesek.
Alkalmas 60 mm-es keretű kazettás ajtajú alsószekrényekbe való
beépítésre is.

BLANCOSELECT

Beépítési tudnivalók a SELECT-hez
Beépítési mélység: 400 mm:, szükséges szekrény belméret 450 mm.

Tömlővezető a keverő
csaptelepekhez
511 920
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BLANCOSELECT ECON
Hatékony hulladékosztályozási megoldás
tKényelmes kézi kezelés
tAz új sínrendszer még stabilabb, csendesebb működésű és
könnyebb járású
tA frontajtó egyszerűen szabályozható
tRövidebb beszerelési idő

Alsószekrényszélesség
45 cm

Méretek mm-ben
és beépítési tudnivalók

Vödörtérfogat

Leírás

Cikkszám

35 l

BLANCOSELECT
ECON 45/1

517 681

BLANCOSELECT
ECON 45/2

516 577

BLANCOSELECT
ECON 45/3

516 578

BLANCOSELECT
ECON 50/3

516 579

BLANCOSELECT
ECON 50/4

516 580

BLANCOSELECT
ECON 60/2

516 581

BLANCOSELECT
ECON 60/3

516 582

BLANCOSELECT
ECON 60/4

516 583

BLANCOSELECT ECON 60/2
BLANCOSYSTEMA fedlappal

516 584

BLANCOSELECT ECON 60/3
BLANCOSYSTEMA fedlappal

516 585

BLANCOSELECT ECON 60/4
BLANCOSYSTEMA fedlappal

516 586

BLANCOSELECT
ECON 90/4

516 587

35 l

34 l
17 l

31 l

17 l

7l
17 l
7l

50 cm

39 l

11 l
17 l
11 l

36 l

60 cm

11 l

7l

11 l

7l

52 l
35 l

49 l

17 l

16 l
17 l
16 l

46 l

16 l

7l

16 l

7l

35 l

17 l

52 l

49 l

16 l
17 l
16 l

46 l

90 cm

35 l

16 l

7l

16 l

7l

Alaptartozékok:
keret teljeskihúzóval és szürke felületkezelésű fedlap, választás szerint tároló ﬁók, szerelési anyagok és műanyag vödrök.
(A BLANCOSELECT ECON nem alkalmas a BLANCO-BOX mosogatókhoz)
A BLANCOSELECT ECON-hoz 400 mm beépítési mélység és
450 mm-es szekrénybelméret szükséges.

352

Megjegyzés: kivetőspántok és furatok nélküli frontajtók szükségesek.
A fogantyúk elhelyezkedést ﬁgyelembe kell venni.
Alkalmas 60 mm-es keretű kazettás ajtajú alsószekrényekbe való
beépítésre is.

BLANCOSELECT LUXON
A különleges minőségű, rozsdamentes acél hulladékosztályozó
tKiváló minőségű rozsdamentes acél kivitel
tKombinált láb- és kézi működtetéssel
tAz új sínrendszer még stabilabb, csendesebb működésű és
könnyebb járású
tA frontajtó egyszerűen szabályozható
tRövidebb beszerelési idő

Alsószekrényszélesség

Méretek mm-ben
és beépítési tudnivalók

45 cm

Vödörtérfogat

Leírás

Cikkszám

35 l

BLANCOSELECT
LUXON 45/1

517 680

BLANCOSELECT
LUXON 45/2

516 566

BLANCOSELECT
LUXON 45/3

516 567

BLANCOSELECT
LUXON 50/3

516 568

BLANCOSELECT
LUXON 50/4

516 569

BLANCOSELECT
LUXON 60/2

516 570

BLANCOSELECT
LUXON 60/3

516 571

BLANCOSELECT
LUXON 60/4

516 572

BLANCOSELECT LUXON 60/2
BLANCOSYSTEMA fedlappal

516 573

BLANCOSELECT LUXON 60/3
BLANCOSYSTEMA fedlappal

516 574

BLANCOSELECT LUXON 60/4
BLANCOSYSTEMA fedlappal

516 575

BLANCOSELECT
LUXON 90/4

516 576

35 l

34 l
17 l

31 l

17 l

7l
17 l
7l

50 cm

39 l

11 l
17 l
11 l

36 l

60 cm

11 l

7l

11 l

7l

52 l
35 l

49 l

17 l

16 l

360

17 l
16 l

46 l

16 l

7l

16 l

7l

35 l

17 l

52 l

49 l

16 l
17 l

46 l

90 cm

74 l

16 l

7l

16 l

7l

Alaptartozékok:
keret teljeskihúzóval és rozsdamentes fedlap, választás szerint tároló ﬁók, lábműködtető, szerelési anyagok és műanyag vödrök.
(A BLANCOSELECT LUXON nem alkalmas a BLANCO-BOX mosogatókhoz)
A BLANCOSELECT LUXON-hoz 400 mm beépítési mélység és
450 mm-es szekrénybelméret szükséges.

Megjegyzés: kivetőspántok és furatok nélküli frontajtók szükségesek.
A fogantyúk elhelyezkedést ﬁgyelembe kell venni.
Alkalmas 60 mm-es keretű kazettás ajtajú alsószekrényekbe való
beépítésre is.
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BLANCOSELECT

16 l

BLANCOSELECT-BOX
A különleges minőségű, rozsdamentes acél hulladékosztályozó –
új rendszer: még nagyobb teherbírású, csendesebb és könnyebb
járású
tKombinált láb- és kézi működtetéssel
tAz új sínrendszer még stabilabb, csendesebb működésű és
könnyebb járású
tA frontajtó egyszerűen szabályozható
tRövidebb beszerelési idő

Alsószekrényszélesség
60 cm

Méretek mm-ben
és beépítési tudnivalók

Vödörtérfogat

Leírás

Cikkszám

BLANCOSELECT-BOX
LUXON 60/3

516 588

17 l

BLANCOSELECT-BOX
LUXON 60/3

516 589

17 l

BLANCOSELECT-BOX
ECON 60/3

516 590

17 l

BLANCOSELECT-BOX
ECON 60/3

516 591

17 l

16 l
16 l

16 l
16 l

60 cm

16 l
16 l

16 l
16 l

Alaptartozékok:
keret teljeskihúzóval, fedlap, valamint lábműködtető rozsdamentes acélból, ejtőcső a BLANCO BOX mosogató szereléséhez, szerelési anyagok és
műanyag vödrök
Beépítési tudnivalók a BLANCOSELECT-BOX-hoz
beépítési mélység 400 mm: szükséges szekrénybelméret 460 mm.

Tömlővezető a keverő
csaptelepekhez
511 920
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Megjegyzés: kivetőspántok és furatok nélküli frontajtók szükségesek.
A fogantyúk elhelyezkedést ﬁgyelembe kell venni.
Alkalmas 60 mm-es keretű kazettás ajtajú alsószekrényekbe való
beépítésre is.
A 17 l-es vödör vájatába pontosan beleillik két 7 l-es vödör is, ezzel
a BLANCOSELECT-BOX-ot szükség esetén háromosztatú helyett
négyosztatúra lehet átalakítani.

BLANCOSELECT FLEXON
Rugalmasan beépíthető kihúzható ﬁókos alsószekrényekbe
tTökéletes helykihasználás
tIdeális meglévő konyhák bővítéséhez
tGyors és egyszerű szerelés: illessze be a rendszert a ﬁókba,
rögzítse – és kész!
tKapható minden 30 cm és 90 cm közti alsószekrény-szélességhez

Alsószekrényszélesség

Méretek mm-ben
és beépítési tudnivalók

Vödörtérfogat

30 cm

11 l

Leírás

Cikkszám

BLANCOSELECT
FLEXON 30/2

516 596

BLANCOSELECT
FLEXON 40/2

516 597

BLANCOSELECT
FLEXON 45/2

516 598

BLANCOSELECT
FLEXON 50/3

516 599

BLANCOSELECT
FLEXON 60/3

516 600

BLANCOSELECT
FLEXON 90/6

516 601

11 l

40 cm

16 l
16 l

45 cm
17 l

50 cm

17 l

11 l
17 l
11 l

60 cm

16 l
17 l

0,5 l

90 cm

0,5 l

16 l

BLANCOSELECT

Alaptartozékok:
Minden változathoz festett fém fedlap, fekete műanyag vödrök
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BLANCOSELECT FLEXON
BIG
A BLANCO nem fogy ki az ötletekből
tMinden járatos kihúzórendszerbe beszerelhető
tCsupán 400 mm mélységű keret
tKét rendszer négyféle szekrényszélességhez

Alsószekrényszélesség

Méretek mm-ben
és beépítési tudnivalók

Vödörtérfogat

45 cm

60 cm

7l

7l

Alaptartozékok:
1 x 35 l-es vödör
Minden változat festett fém fedlappal ls fekete műanyag vödrökkel készül.
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Leírás

Cikkszám

BLANCOSELECT
FLEXON BIG 45/1

516 602

BLANCOSELECT
FLEXON BIG 60/3

516 603

BLANCOSELECT DIRECT
30/2
Hatékony hulladékosztályozás a munkalap alatt
tAz alsószekrény terének optimális kihasználása
tJárulékos lerakodási lehetőség, például szemeteszsákoknak

Alsószekrényszélesség

Méretek mm-ben
és beépítési tudnivalók

Vödörtérfogat

30 cm

Leírás

Cikkszám

BLANCOSELECT
DIRECT 30/2

516 592

Alaptartozékok:
2 műanyag vödör, tisztítószeres kosár, teljeskihúzós keret és szürke bevonatú fedlap
Megjegyzés: kivetőspántok és furatok nélküli frontajtók szükségesek.
A fogantyúk elhelyezkedést ﬁgyelembe kell venni.
Alkalmas 60 mm-es keretű kazettás ajtajú alsószekrényekbe való
beépítésre is.
Ha a korpusz 750 mm-nél magasabb, akkor két BLANCOSELECT
DIRECT 30/2 is elhelyezhető egymás fölött.

BLANCOSELECT

Beépítési tudnivalók a BLANCOSELECT DIRECT 30/2-höz:
beépítési mélység 500 mm: szükséges szekrénybelméret (mélység) 500
mm.
Legalább 370 mm-es ajtófront-magasság szükséges.
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BLANCOSELECT BOTTON
Pro Automatic
Könnyen beépíthető, stabil, kényelmes
tKönnyű és gyors beszerelés,a szerelési útmutató
segítségével
tStabil rendszer szembetűnő design-nal
tOptimális ár/teljesítmény arány
tTeljesen kihúzható, görgős sínrendszer
tOptimális helykihasználás 45-ös és 60-as
alsószekrénynél
tKönnyen tisztítható vödrök, kényelmes,
30
praktikus fogantyúval
tNagy volumen ( 26 l ill. 39 l )
Alsószekrényszélesség

Méretek mm-ben
és beépítési tudnivalók

45 cm

Vödörtérfogat

Leírás

Cikkszám

26 l

BLANCOSELECT BOTTON
Pro 45/2 Automatic

517 468

BLANCOSELECT BOTTON
Pro 60/3 Automatic

517 470

13 l

13 l

13 l

13 l

39 l

60 cm

13 l

2 min

Beépítési tanácsok BLANCOSELECT BOTTON Pro Automatic-hoz
- Az ajtóknak min. 100°-ban kell nyílniuk
- Az ajtópánt max szélessége 30 mm lehet
- Beépítési mélység 400 mm

BLANCOSELECT BOTTON
Pro Manual
Könnyen beépíthető, stabil, kényelmes
tKönnyű és gyors beszerelés,a szerelési útmutató segítségével
tStabil rendszer szembetűnő design-nal
tOptimális ár/teljesítmény arány
tTeljesen kihúzható, görgős sínrendszer
tKellemes fogantyú segíti a kézi működtetést
tOptimális helykihasználás 45-ös és 60-as alsószekrénynél
tKönnyen tisztítható vödrök, kényelmes,
praktikus fogantyúval
30
tNagy volumen ( 26 l ill. 39 l )
1 min
Alsószekrényszélesség
45 cm

60 cm

Méretek mm-ben
és beépítési tudnivalók

Vödörtérfogat

Leírás

Cikkszám

26 l

BLANCOSELECT BOTTON
Pro 45/2 Manual

517 467

BLANCOSELECT BOTTON
Pro 60/3 Manual

517 469

13 l

13 l

13 l

13 l

39 l
13 l

Beépítési tanácsok a BLANCOSELECT BOTTON Pro Manuell-hez:
- Beépítési szélességnél az ajtópánt méretét ﬁgyelembe kell venni
- Beépítési mélység 400 mm
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BLANCOSELECT SINGOLO

Alsószekrényszélesség
45 cm

Méretek mm-ben
és beépítési tudnivalók

Vödörtérfogat

Leírás

Cikkszám

BLANCOSELECT
SINGOLO

512 880

BLANCOSELECT
SINGOLO-S

512 881

BLANCOSELECT

A praktikus hulladékgyűjtő a szekrényajtón
tFelfelé könnyen kiemelhető 14 l-es vödör
tKényelemesen felnyílik az ajtóval együtt
tA levehető fedél praktikus lerakóhely könnyű tárgyak, például
szivacsok, számára
tBeszerelhető 45-ös, 50-es és 60-as alsószekrényekbe
tFokozat nélkül elállítható: kazettás ajtókhoz is alkalmas
tVálasztás szerint válaszfallal a vödör két részre osztásához

Válaszfal a második
vödör két részre
osztására
512 817
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BLANCO-SOLON
Az integrált komplett megoldás a munkalapban
tKözvetlenül a vödörbe – fárasztó hajladozás nélkül
tNagyértékű és könnyen tisztítható rozsdamentes acél
tKiegyensúlyozott design

Alsószekrényszélesség

Méretek mm-ben
és beépítési tudnivalók

Vödörtérfogat

Leírás

Cikkszám

BLANCO-SOLON
30 cm

Alaptartozékok:
Alaptartozékok: fedlap, 7 literes vödör, beépítőgyűrű és rozsdamentes acél fedlap
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512 336

tBeépítés alulról gránitba

512 472

tBeépítés munkalapszintbe

512 471

BLANCO-SOLO-BOX
A ledobócső a munkalapban
tKözvetlenül a vödörbe – fárasztó hajladozás nélkül

Alsószekrényszélesség

Méretek mm-ben
és beépítési tudnivalók

Vödörtérfogat

Cikkszám

BLANCO-SOLO-BOX

510 771

Ledobócső rozsdamentes
acélból a CLASSIC-BOX

511 545

257

17

0

60 cm

Leírás

210

Alaptartozékok:
Beépítőkeret, rozsdamentes fedlap, ledobócső

BLANCOSELECT

Megjegyzés:
A hulladék felfogására BLANCOSELCT-BOX rendszerre vagy a
BLANCO-BIO-BOX-ra van szükség.
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BLANCOSELECT-COMPACT
ECON
Hulladékgyűjtő rendszer sarokmegoldáshoz
tMindenestül kivihető, hogy a sarokszekrényt teljes szélességében
ki lehet használni

Alsószekrényszélesség

Méretek mm-ben
és beépítési tudnivalók

Vödörtérfogat

Cikkszám

BLANCOSELECT-COMPACT
ECON

516 606

349

260

Leírás

402

Alaptartozékok:
beépítőkeret teljeskihúzóval, fedlappal, teleszürke felületkezeléssel, fenékszerelő lap, szerelési kellékek és két, 11 l-es űrtartalmú műanyag vödör
Kérjük, hogy a BLANCOSELECT-COMPACT ECON beszerelésekor legyen
ﬁgyelemmel a szekrényajtók sarokpántjainak szélességére.

BLANCO-BIO-BOX
tBLANCO-BOX mosogatókba való beépítésre

Alsószekrényszélesség

Méretek mm-ben
és beépítési tudnivalók

Vödörtérfogat

30 cm

Cikkszám

BLANCO-BIO-BOX

516 607

0
345

495

36

Leírás

16 l

210

Alaptartozékok:
beépítőkeret, ejtőcső a BLANCO-BOX mosogató szereléséhez, 16 l-es vödör, beszerelési kellékekkel kompletten.
A BLANCO-BOX mosogatók és a BLANCOSELECT-BIO-BOX
beépítésénél vegye ﬁgyelembe a megadott beépítési mérteket!
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