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Diskho: BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT Vit

Köksblandare: BLANCO CARENA-S, krom

SopSvartering: BLANCO SELECT 
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BLANCOs färger 6 – 7
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Sopsortering  96 – 101

Rengöring och skötselråd  102 – 103

Varje dag arbetar du timmar i ditt kök, och största delen av tiden spenderas 

vid din diskho. Fundera därför noggrant igenom vad du vill ha ut av ditt 

kök och din diskho – vi har gott om alternativ. 

Kräv mycket av din diskho!

60 % arbete 
vid diskho

25 % arbete 
vid spishäll

15 % annat

Feldelning av 
arbetet i köket

Välj rätt diskho

Storleken på köksskåpet är en avgörande faktor 

när du ska välja typ av diskho. BLANCO producerar 

diskhoar i alla storlekar och för alla krav, oavsett om 

du bara behöver en enkel diskho eller det utrymme 

som bara en diskho i XL-format kan ge. 

Välj efter funktion

Flexibla och praktiska tillbehör gör att du kan använda diskhon 

effektivt. Skärbrädor, skjölskålar och nivågaller placeras så att 

du alltid har utrymme att arbeta, hålla koll på råvaror och få ut 

det mesta av din diskho. 

Färger för köket

Diskho är ett av kökets mest tongivande inslag och du kan få 

fram en unik känsla och ett unikt utseende på köket genom 

att kombinera färger och material som är helt anpassade till 

din stil. Med BLANCOs färgskala och material är det enkelt 

att skapa en diskho med ett personligt utseende. 

Läs med på sida 6.

Ska diskhon byggas in? 

BLANCOs diskho kan elegant integreras genom plan-

montering, undermontering eller infällnad. Installationslösning-

en beror på din personliga smak och vilken typ av diskho du 

föredrar – vi har alternativen. 

Läs mer på sidan 8.
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BLANCO SILGRANIT
Svart – Diskhoar, blandare, 
diskmedelspumpar och tillbehör

Diskho: BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT Svart

Köksblandare: BLANCO LINEE-S, SILGRANIT Svart/krom

En tidlös designtrend!

BLANCO adderar ytterligare en färg och presenterar nu SILGRANIT Svart. 

För att skapa den perfekta svarta färgen till köket har färgexperter utvecklat 

en helt ny process som garanterar en ren, djup svärta med varaktig elegans. 

SILGRANIT Svart finns på diskhoar, köksblandare och diskmedelspumpar. 

För den som önskar en köksblandare i matt svart färg som accent i köket, se 

vidare i katalogen. 

Välj mellan att låta det svarta bli en iögonfallande mittpunkt eller skapa en svart 

helhet med diskho och blandare i samma färg. 

Ge köket en stor intensitet med
SILGRANIT svart. 

Svarta detaljer i köket har varit i ropet senaste tiden

och nu ser vi verkligen att många eftersöker svart

diskho. BLANCO har marknadsfört svarta blandare

under många år men nu får vi ett komplett paket 

med diskho, blandare, diskmedelspump, pop-up 

i SILGRANIT svart i flera av de populära serierna.

Bilderna visar ett urval ur sortimentet i SILGRANIT svart. 

VINTERA DALAGO NAYA

METRA ELON SUBLINE

ALTA CompactALTA-S Compact

LINEE-S LINUS-(S)

COLLECTIS ETAGON ZENAR ZENOS-S ZENOS
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Diskho: BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, tryffel

Köksblandare: BLANCO PANERA-S, rostfritt stål

BLANCO är din färgexpert

Skapa ditt personliga kök där färger och material samspelar perfekt. Med 

BLANCOs breda material- och färgutbud får du möjlighet att inreda köket 

individuellt och personligt. 

Börja med att hitta den perfekta matchningen mellan diskho och bänkskiva. 

Välj därefter köksblandare som matchar diskhon, handtagen, spisen eller 

andra element i köket. Med en köksblandare i BLANCOs SILGRANIT-look eller 

Keramiskt porslin-look får du alltid en köksblandare som matchar diskhons färg. 

BLANCOs mångåriga erfarenhet med köksdesign och utveckling av färger 

och material har gjort det möjligt att sätta samman ett brett utbud av unika 

färgvarianter som är i samklang med tidens färgtrender.

Betong Jasmin Champagne Tryffel Kaffe

Antracit Klippgrå PärlgråAlumetallic Vit

BLANCOs färger för keramiskt porslin

Svart Basalt Blank KristallvitBlank Magnolia

Unika färger 
till unika kök

BLANCO SILGRANIT-färger

Svart

NYHETEn trend utan
bäst-före datum

Svart är en trendig klassiker i den 

moderna inredningen. Skapa skarpa 

kontraster eller en elegant ton-i-ton 

lösning. Låt diskhon bli kökets blickfång 

eller låt den smälta in i en svart 

bänkskiva och skapa en elegant enhet. 

Det rena vita köket

Köket i vitt är fortsatt väldigt populärt 

i nordiska hem. När man väljer en vit 

diskho får man ett genomgående 

utseende som utstrålar renhet och ger 

ljus till rummet. Vita diskhoar finns både 

i SILGRANIT och Keramiskt porslin.

För den krispiga vita känslan, välj med 

fördel en diskho i kristallvitt keramiskt  

porslin.

Industriella färgtoner – 
Betong

Betong som material är en populär trend 

som fortsätter vara stort i den nordiska 

köksinredningen. Betongfärgen är unik 

i sitt slag med en ljus grå ton med tydlig 

struktur som ger diskhon en Betong-

look. Betongfärgen är ett komplement till 

de 10 standardfärgerna för SILGRANIT 

Sortimentet. Färgen är en specialutgåva 

och levereras på utvalda modeller.

Varje diskho är unik och har sin helt egna 

struktur och sitt unika mönster. Färgen 

Betong finns för följande diskhoar: 

ADON, PLEON, ETAGON 6 och 8, 

METRA. Matcha med fördel Betong-

färgen med en blandare i matt svart, 

rostfritt stål eller annan metallfärg.
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Kantlös övergång mellan 
bänkskiva och diskho 
med planmontering

Diskho: BLANCO AXIA III 5 S-F, 

SILGRANIT Vit, planmonterad i stenskiva

Hitta rätt installationslösning 

När du väljer diskho har installationsmetoden en avgörande betydelse eftersom 

metoden måste vara praktisk, ge köket rätt utseende och samtidigt säkerställa att 

kanten mellan diskho och bänkskiva inte blir för stor. Det finns många olika installa-

tionslösningar och installationsalternativen beror på materialet på diskho och vilken 

typ av bänkskiva du vill ha. 

Att bekanta dig med alla de olika lösningarna kan vara invecklat – be därför din 

återförsäljare om råd! Det rekommenderas alltid att diskho installeras av ett proffs för 

att säkerställa att diskho och installationsmetod är kompatibelt. 

BLANCO har diskho för alla vanliga installationsmetoder. I produktsammanfattningen 

finns en symbol för varje diskho som indikerar vilken typ av installationslösning som 

kan användas. 

Subline SteelFrame 500-IF/A

IF MicroEdge

IF-diskhoar har den särskilda platta 

kanten MicroEdge, som endast är 

1 mm hög, och som visas i nivå med 

bänkskivan när den är installerad. För 

en ännu plattare integration kan en 

diskho med MicroEdge-teknik även 

planmonteras. 

Undermonterad med 
uppfräsning underifrån
Diskhon installeras uppfräst under 

bänkskivan så att bänkskivans kant blir 

synlig ovanför diskhon. 

Övermonterad/ 
Infällnad
Övermonterad eller infälld installation 

är den vanligaste installationsmetoden: 

diskhon sätts ned i bänkskivan ovani-

från vilket innebär att det finns en synlig 

höjdskillnad mellan kanten på diskhon 

och bänkskivan. Fördelen med den här 

metoden är att lösningen är enkel och 

kostnadseffektiv. 

Planmonterad  
installation
Planmonterad installation kombinerar 

estetik och funktionalitet då lösningen är 

både elegant och enkel att hålla ren tack 

vare den kantlösa övergången. BLANCO 

erbjuder diskhoar i rostfritt, SILGRANIT  

och keramiskt porslin som kan installeras 

enligt den här metoden. Diskhoar som 

kan planmonteras märkes med F eller IF.

Undermontering/ 
Underfräsning 
Denna metod används främst på 

bänkskivor i laminat. Kanten på diskhon 

fästs till laminatet underifrån. Diskhon 

blir elegant integrerad under arbets-

ytan. Denna installationsmetod är ett 

alternativ för diskhoar i rostfritt stål och 

SILGRANIT.

Undermontering
Diskhon installeras direkt under bänk-

skivan så att bänkskivans kant blir synlig 

ovanför diskhon. BLANCO erbjuder 

diskhoar – som anges med ett ”U” 

i namnet (undermounted) – i rostfritt stål, 

SILGRANIT och keramiskt porslin som 

kan installeras enligt den här metoden.
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BLANCO STEELART
Fulländat hantverk i rostfritt stål

STEELART och BLANCOs exklusiva sortiment av diskhoar i rostfritt stål utstrålar 

ultimat kvalité, utsökt hantverk och modern design med fokus på detaljer. 

I bild: BLANCO ATTIKA med kanter som reser sig ovan bänkskivan och BLANCO

LINEE köksblandare.

Mer elegant
Strama linjer och perfekta insvetsningar

Mer exklusivt
Polering och finish i en klass för sig själv

Mer innovativt
Nytänkande design i form och material

Diskho: BLANCO CLARON insvetsad i STEELART diskbänk med SolidEdge i rostfrtt sidenpolerat stål
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Diskho i SteelArt bänkskiva i Durinox rostfritt stål

BLANCO STEELART
Durinox – en karaktärsfull  
innovation inom rostfritt stål

Skräddarsydda bänkskivor i rostfritt stål

STEELART är valet för dig som värdesätter utsökt design och högsta kvalité. Med STEELART känner du att materialet med 

tjockare stål i diskhon är en klass för sig. och bänkskivorna i STEELART creation är uppbyggda så att hantverket känns stadigt 

och högkvalitativt. BLANCOs mångåriga erfarenhet betyder hantverksmässig och produktionsteknisk expertis, för att framställa 

unika produkter till högsta kvalité.

BLANCO CLARON 700-IF i Durinox Tillbehör så som skärbrädor gör att du kan utnyttja din diskho till fullo, 
se våra sidor om Tillbehör

Kräver ett minimum av daglig 
rengöring

Den dagliga rengöringen av en BLANCO Durinox diskho 

görs med en mjuk svamp eller en mikrofiber duk fuktad 

med vanligt diskmedel. Med jämna mellanrum avkalkas 

diskhon för att motverka envisa kalkavlagringar. 

Läs mer om rengöring och skötsel av rostfritt stål längre 

fram i broschyren. 

Bänkskivor av rostfritt stål

STEELART Creation är skräddarsydda bänkskivor efter 

dina önskemål och behov. Välj mellan olika kantdesigner, 

insvetsade diskhoar och andra insvetsade designer samt 

stänkskydd för din unika lösning. STEELART Creations 

kan även skapas i BLANCO Durinox-behandling av det 

rostfria stålet.

Små metallkulor skjuts mot stålet och skapar en unik struktur.

Strukturen på stålet ger ett exklusivt utseende.

 

Durinox – ett unika material

BLANCO Durinox är en mindre revolution i utvecklingen av 

rostfritt stål. Durinox uppfyller de höga krav som ställs på 

STEELART-produkter beträffande innovation, teknik och ny 

design. Durinox står för toppmodern teknik och en design 

aldrig skådad som fungerar särskilt bra för designkök med 

en modern eller industriell look.

 

Ytan i en Durinox-behandlad diskho är dubbelt så hård som 

vanligt stål och är mycket motståndskraftig mot repor och 

märken. 



1514

8
0

/9
0

**  c
m

 

5
0

 c
m

 

3
0

/4
0

* c
m

BLANCO STEELART-sortimentet i rostfritt stål

ATTIKA
Magnifikt hantverk
• Markant kant som reser sig
 över bänkskivan
• Modulerna XL 60 och 60
 avrinningsdiskho kan kombineras
 till en unik enhet

CLARON
Elegant formspråk
• Elegant hörnradie om 10 mm
• Kantlös övergång mellan  
 diskho och avrinningsyta
• BLANCO PushControl 
 för korgventil ingår

CLARON IF/-U 
Modern design med exklusivt uttryck
• Hörnradie 10 mm ger ett elegant och modernt uttryck
• Stort urval av diskhoar som kan kombineras i köket

CLARON 550-IF/-U  

L: 590 x B: 440 x D: 190 mm
InFino

CLARON 500-IF/-U  

L: 540 x B: 440 x D: 190 mm
InFino, nu även i Durinox

CLARON 6 S-IF

L: 1000 x B: 510 x D: 190/130 mm
InFino, höger/vänster

ATTIKA 60/A

L: 557 x B: 452 x D: 175 mm
InFino, kant: 23 mm, vändbar

CLARON 8 S-IF

L: 1160 x B: 510 x D: 190/190 mm
InFino, höger/vänster

 

 

 

 

CLARON 450-IF/-U  

L: 490 x B: 440 x D: 190 mm
InFino

CLARON 5 S-IF

L: 1000 x B: 510 x D: 190 mm
InFino, höger/vänster Observera: 
Kan även fås med 3 hål.

 

 

 

 

 

 

 

CLARON 400-IF/-U 

L: 440 x B: 440 x D: 190 mm
InFino, nu även i Durinox

 

 

 

CLARON 340/180-IF/-U  

L: 585 x B: 480 x D: 190/130 mm
InFino, höger/vänster

 

 

ATTIKA XL 60

L: 520 x B: 420 x D: 210 mm
InFino, kant: 17 mm

CLARON 340-IF/-U 

L: 380 x B: 440 x D: 190 mm
InFino, nu även i Durinox

CLARON 180-IF/-U 

L: 220 x B: 440 x D: 130 mm
InFino
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CLARON 4 S-IF

L: 780 x B: 510 x D: 190 mm
InFino, höger/vänster

DX

DX

DX

CLARON 700-IF/ -U 

L: 740 x B: 440 x D: 190 mm
InFino, nu även i Durinox

DX

CLARON 400/400-IF/ -U **

L: 865 x B: 440 x D: 190 mm
InFino, nu även i Durinox

DX

CLARON IF/A
Modern design med bakkant
• Hörnradie 10 mm
• Förstärkt bakpanel för blandare
 och tillbehör som diskmedels- 
 pumpar
• BLANCO PushControl för  
 styrning av korgventil ingår

CRONOS
Unik, solid och stram
• Markant uttryck med 51 mm
 djup front
• Integrerar med övriga
 CLARON serien
• Höjden på fronten kan 
 anpassas individuellt

FLOW
Flytande övergångar
• Exklusivt uttryck med flytande
 övergångar mellan diskho och
 avrinningsyta
• Stor diskho
• BLANCO PushControl för
 styrning av korgventilen ingår

JARON
Symmetrisk design
• Symmetrisk design med en panel  
 för blandare och kontroll för  
 korgventil i mitten
• Stor, integrerad CLARON diskho
• BLANCO PushControl för
 styrning av korgventilen ingår

FLOW XL 6 S-IF

L: 1060 x B: 510 x D: 190 mm
InFino

CRONOS XL 6-IF

L: 595 x B: 468 x D: 190 mm
InFino

CLARON 500-IF/A

L: 560 x B: 510 x D: 190 mm
InFino, nu även i Durinox

JARON XL 6 S-IF

L: 925 x B: 440 x D: 190/30 mm
InFino, vändbar

 

 

CRONOS XL 8-IF

L: 795 x B: 468 x D: 190 mm
InFino

CLARON 700-IF/A

L: 760 x B: 510 x D: 190 mm
InFino, nu även i Durinox

 

 

FLOW 5 S-IF

L: 1160 x B: 510 x D: 190 mm
InFino

 

 

 

 

 

 

 

 

CLARON 340/180-IF/A

L: 605 x B: 510 x D: 190/130 mm
InFino, höger

 

 

 

 

CLARON 400-IF/A

L: 460 x B: 510 x D: 190 mm
InFino, nu även i Durinox

 

 

 

 

CLARON 550-IF/A

L: 610 x B: 510 x D: 190 mm
InFino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX

DX

DX

Profilkant för nedfällning

IF-kant för nedfällning 
eller planmontage

Undermontage

InFino avloppsystem med 
manuell styrning av korgventil

InFino avloppssystem med
styrningsfunktion ovan diskho  
av korgventil 

Modellen levereras även i Durinox-
behandling. På IF och IF/A modellen 
är kanten polerad och borstad

DX

Läs mer om olika 
installationsmetoder på sida 8
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30 cm
40/45 cm

50  cm
60  cm

80  cm
90 cm

ZEROX S-IF 
Elegant formspråk
• Extraordinär diskho med radie 0 i 
 hörnen och i botten

• Modern uttryck

• Avrinningsyta integrerad med
 bakkant för blandare

ZEROX IF/ -U
Elegant formspråk
• Extraordinär diskho med radie 0 i hörnen och i botten

• Modern uttryck

• Välj mellan undermontage eller infällnad

ZEROX IF/A
Elegant formspråk
• Extraordinär diskho med radie 0 i hörnen och i botten

• Modern uttryck

• Förstärkt bakpanel för blandare, kontroll för korgventil och tillbehör så som diskmedelspump

ZEROX 8 S-IF

L: 1160 x B: 510 x 
D: 175/175 mm
InFino

ZEROX 400/400-IF/A

L: 885 x B: 510 x D: 175/175 mm
InFino

ZEROX 700-IF/A

L: 760 x B: 510 x D: 185 mm
InFino, nu även i Durinox

DX

ZEROX 180-IF/ -U

L: 220 x B: 440 x D: 130 mm
InFino

ZEROX 450-IF/ -U

L: 490 x B: 440 x D: 175 mm
InFino

ZEROX 340-IF/ -U

L: 380 x B: 440 x D: 175 mm
InFino, nu även i Durinox

DX

ZEROX 400-IF/ -U

L: 440 x B: 440 x D: 175 mm
InFino, nu även i Durinox

DX

ZEROX 400/400-IF/ -U

L: 865 x B: 440 x 
D: 175/175 mm
InFino, nu även i Durinox

DX

ZEROX 700-IF/ -U

L: 740 x B: 440 x D: 185 mm
InFino, nu även i Durinox

DX

ZEROX 400-IF/A

L: 460 x B: 510 x D: 175 mm
InFino, Durinox

DX

ZEROX 340/180-IF/ -U

L: 585 x B: 440 x D: 175/130 mm
InFino

ZEROX 6 S-IF

L: 1000 x B: 510 x 
D: 175/130 mm
InFino

ZEROX 340/180-IF/A

L: 605 x B: 510 x D: 175/130 mm
InFino

ZEROX 550-IF/ -U

L: 590 x B: 440 x D: 175 mm
InFino

ZEROX 500-IF/A

L: 560 x B: 510 x D: 175 mm
InFino, Durinox

DX

ZEROX 550-IF/A

L: 610 x B: 510 x D: 175 mm
InFino

ZEROX 500-IF/ -U

L: 540 x B: 440 x D: 175 mm
InFino, nu även i Durinox

DX

Profilkant för nedfällning

IF-kant för nedfällning 
eller planmontage

Undermontage

InFino avloppsystem med 
manuell styrning av korgventil

InFino  avloppssystem med
styrningsfunktion ovan diskho  
av korgventil 

Modellen levereras även 
i Durinox-behandling. På IF 
och IF/A modellen är kanten 
polerad och borstad

DX

BLANCO STEELART-sortimentet i rostfritt stål
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BLANCO STEELART diskhoar – tillbehör

Använd ett vikbart galler för att låta disken droppa av.

BLANCO Skärbräda i massiv valnöt 

och avrinningsplan rostfritt stål

Använd skärbrädan tillsammans med en sköljskål, Skölj 

grönsaker och frukt och låt det droppa av i skålen.

BLANCO ATTIKA

Skärbräda 
Ask-laminat

Passer til 60/A
230 700

Skärbräda
Valnöt

 
Passer til XL 60

230 285

BLANCO CRONOS

BLANCO CLARON

Top-rails, 
ovanpåliggande, 

rostfritt stål och plast 

235 906

Skärbräda i härdat 
glas, vitt frostat 

225 333

Skärbräda massiv 
valnöt, med grepp 

i rostfritt stål

223 074

Avrinningsplan 
rostfritt stål

219 650

Sköljskål 
i rostfritt stål  

219 649

Vikbart galler 
i rostfritt stål

238 482

BLANCO FLOW

Skärbräda härdat 
glas, vitt frostad 

225 335

Skärbräda i härdat 
glas, vitt frostat  

225 333

Skärbräda i härdat 
glas, frostat

219 644

Avrinningsplan 
rostfritt stål

219 650

Sköljskål 
i rostfritt stål 

219 649

BLANCO ZEROX

 

Skärbräda massiv 
valnöt, med grepp 

i rostfritt stål  

223 074

Skärbräda massiv 
valnöt, med grepp 

i rostfritt stål  

223 074

Avrinningsplan 
rostfritt stål 

219 650

Sköljskål 
i rostfritt stål 

219 649

Avrinningsplan, 
SteelArt, rostfritt 

stål och plast 

223 067

Se hela 

sortimentet 

av tillbehör på 

www.skanco.se

Top-rails, 
ovanpåliggande, 

rostfritt stål och plast 

235 906

Top-rails, 
ovanpåliggande, 

rostfritt stål och plast

235 906

Hacka, snitta och skär med en skärbräda som ligger ovanpå 

diskhon och du får en extra arbetsplats i köket.

Top-rails, 
ovanpåliggande, 

rostfritt stål och plast

235 906

NYHET

Vikbart galler 
i rostfritt stål 

238 482

NYHET

NYHET
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BLANCO Rostfritt stål
Funktionellt – Tidlöst – Smakfullt

Diskho: BLANCO ETAGON 500-U, rostfritt stål, med pop up control

Köksblandare: BLANCO LINUS-S, svart matt. 

BLANCO Pop-up, svart matt. 

BLANCO Lato diskmedelspump, svart matt

Det rostfria stålets unika egenskaper gör materialet idealt för diskhoar. 

BLANCO använder uteslutande rostfritt stål av högsta kvalitet som kvalitets-

kontrolleras kontinuerligt.

Neutral färg
Rostfritt stål passar till alla material och färger

Slitstarkt 
Motståndskraftigt för dagligt bruk

Plan och polerad yta
Hygienisk och lättskött 
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BLANCO Rostfritt stål
Klassikern i köket

Jobba i flera nivåer med ETAGON

Med ETAGON medföljer 2 stycken stänger i Rostfritt stål. 

Dessa placeras smidigt på den integrerade profilkanten inuti 

diskhon och ger en extra användningsyta. Använd dem som 

t ex avställningsyta för grytor eller sköljskål. Låt disk torka 

på den eller häng av disktrasan samt diskborsten på den.

Klassiker i ny dräkt

BLANCO LEMIS 6-IF är en ny variant i bassortimentet hos 

BLANCO. Diskhon är stor, bred och har en bakkant för 

smidig placering av blandaren och passar till ett 60 skåp. 

Detta är en god och tidsenlig lösning till ett förnuftigt pris.

CLASSIMO – En modern klassiker

BLANCO CLASSIMO är en modern version av diskbänkar i en

klassisk tappning. Modellen står ut med sin funktionalitet och

utförande. CLASSIMO levereras med BLANCOS InFino  

avloppsventil samt ett stilfyllt utformat breddavlopp klädd med 

BLANCO loggan. Alla modeller levereras med upplyftande korg-

ventil med en närmast planliggande PushControl. Den tunna IF 

kanten på bara 1 mm ger ett nätt och stilfullt uttryck.

Diskho: BLANCO ANDANO XL 6 S-IF, rostfritt stål 

Köksblandare: BLANCOCULINA-S Mini, krom

Det säkra valet

Rostfritt stål har över generationer varit det självklara 

valet av material till ditt kök. Detta enastående 

material är klassiskt och tidlöst med en neutral färg 

som passar varje kök. BLANCO diskhoar är 

producerade i 18/10 rostfritt kvalitetsstål som 

säkerställer en exklusiv produkt med lång levnadstid.

Hygieniskt och godkänd för 
livsmedelshantering

Materialets yta är glatt och utan porer vilket bidrar 

till god hygien. Därav nyttjas ofta rostfritt stål av 

matvaruindustrin där det ställs höga krav på hygien 

och matsäkerhet.

Rengöringsvänlig

BLANCO Diskhoar i rostfritt stål kräver ett minimum 

av underhåll och vård. Följ våra råd och använd 

våra produkter för rengöring- och vasken kommer 

att hålla sig exklusiv och glansfull i år framöver.
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BLANCO diskho i rostfritt stål

ANDANO 500-IF/A

L: 540 x B: 500 x D: 190 mm
InFino

ANDANO 500-IF/ -U

L: 540 x B: 440 x D: 190 mm
InFino

ANDANO XL 6 S-IF Compact

L: 860 x B: 500 x D: 210 mm
InFino, höger/vänster

ANDANO 340/340-IF/A

L: 745 x B: 500 x D: 190/190 mm
InFino

ANDANO 450-IF/ -U 

L: 490 x B: 440 x D: 190 mm
InFino

ANDANO 700-IF/A

L: 740 x B: 500 x D: 190 mm
InFino

ANDANO 700-IF/ -U

L: 740 x B: 440 x D: 190 mm
InFino

ANDANO 340/340-IF/ -U

L: 745 x B: 440 x D: 190/190 mm
InFino

ANDANO 400-IF/A

L: 440 x B: 500 x D: 190 mm
InFino

ANDANO 400-IF/ -U

L: 440 x B: 440 x D: 190 mm
InFino

ANDANO 340/180-IF/A

L: 585 x B: 500 x D: 190/130 mm
InFino, höger

ANDANO 340/180-IF/ -U

L: 585 x B: 440 x D: 190/130 mm
InFino, höger/vänster

ANDANO XL 6 S-IF

L: 1000 x B: 500 x D: 210 mm
InFino, höger/vänster

ANDANO 340-IF/ -U*

L: 380 x B: 440 x D: 190 mm
InFino

ANDANO 180-IF/ -U

L: 220 x B: 440 x D: 130 mm
InFino
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ANDANO 500/180-U

L: 745 x B: 440 x D: 190/130 mm
InFino, höger/vänster

ANDANO 400/400-IF/ -U**

L: 865 x B: 440 x D: 190/190 mm
InFino

CLASSIC Pro 
Tidlös klassiker
• Klassisk design, modern
 funktionalitet
• CLASSIC Pro har reglage för
 öppning och stängning
 av korgventilen

CLASSIC Pro 5 S-IF

L: 915 x B: 510 x D: 170/38,5 mm
InFino, vändbar, välj till skjölskål

AXIS III 5 S-IF

L: 915 x B: 510 x D: 175/60 mm
InFino, vändbar, välj till skjölskål

CLASSIC Pro 45 S-IF

L: 860 x B: 510 x D: 170 mm
InFino, vändbar

CLASSIC Pro 6 S-IF

L: 1000 x B: 510 x D: 170/130 mm
InFino, vändbar, välj till skjölskål

AXIS III 6 S-IF

L: 1000 x B: 510 x D: 175/110 mm
InFino, höger/vänster, 
välj till skjölskål

ANDANO XL
Modern klassiker
• Elegant design utan 
 synliga skarvar
• Integrerad avrinningsyta
• XL modell för extra stor diskho

AXIS III
Maximal funktionalitet
• Genomtänkt design i diskho och 
 i tillbehör för optimalt arbete i köket
• Skjölskål i rostfritt stål och 
 skärbräda i glas ingår 
• Korgventilen styrs med hjälp av 
 vred ovanpå diskbänken

ANDANO IF och U 
Modern klassiker
• Elegant design, utan synliga skarvar 
• Radie 22 mm i hörnen
• Prisvärda tillbehör

ANDANO IF/A
Modern klassiker 
med bakkant
• Elegant design, utan synliga 
 skarvar
• Styrning av korgventilen ingår 

ANDANO IF/A

ANDANO 400/400-IF/A

L: 825 x B: 500 x D: 190/190 mm
InFino

BLANCO CLASSIC 40 S

L: 762 x B: 492 x D: 175 mm

IF-kant för nedfällning 
eller planmontage

Undermontage

InFino avloppsystem med 
manuell styrning av korgventil

InFino avloppssystem med
styrningsfunktion ovan diskho 
av korgventil 

Profilkant för nedfällning

DANA
Populär klassiker
• Klassisk diskho
• Rymlig ho
• Bred bakkant för blandaren

DANA-IF

L: 575 x B: 505 x D: 150 mm

DANA 45

L: 480 x B: 500 x D: 158 mm

DANA

L: 575 x B: 505 x D: 150 mm

DANA 6

L: 605 x B: 500 x D: 158 mm
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DIVON II
Ett exklusivt val
• Elegant val med smakfulla
 övergångar
• Rymlig diskho med 10 mm radie 
• Avrinningsyta
• Reglage för öppning och
 stängning av korgventilen

ETAGON IF och U 
Innovativ och genial
• Vacker, nytänkande design
• Integrerad mellannivå och
 multifunktionella tillbehör

ETAGON IF/A
Innovativ och genial
• Vacker, nytänkande design
• Intregrerad mellannivå och
 multifunktionella tillbehör
• Bakkant för placering av
 blandare och tillbehör

DIVON II 8 S-IF

L: 1160 x B: 510 x D: 195/195 mm
InFino, höger/vänster

ETAGON 500-IF/A

L: 540 x B: 500 x D: 190 mm
InFino, Ingår ETAGON stänger

ETAGON 500-IF/ -U 

L: 540 x B: 440 x D: 190 mm
InFino, Ingår ETAGON stänger

DIVON II 6 S-IF

L: 1000 x B: 510 x D: 195/135 mm
InFino, höger/vänster, 
välj till skjölskål

ETAGON 700-IF/A

L: 740 x B: 440 x D: 190 mm
InFino, Ingår ETAGON stänger

ETAGON 700-IF/ -U 

L: 740 x B: 440 x D: 190 mm
InFino, Ingår ETAGON stängerr

DIVON II 8-IF

L: 860 x B: 510 x D: 195/195 mm
InFino

 DIVON II 5 S-IF

L: 1000 x B: 510 x D: 195 mm
InFino, höger/vänster
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LANTOS
Klart formspråk
• Traditionellt uppbyggd diskbänk
• Passar alla behov, för
 alla storlekar
• Finns med vred för öppning och
 stängning av korgventilen

LANTOS 6 S-IF

L: 1000 x B: 500 x D: 160 mm
Vändbar

LANTOS 8 S-IF Compact

L: 1160 x B: 500 x D: 160/160 mm
Vändbar

LANTOS 6-IF

L: 593 x B: 488 x D: 160/130 mm
Vändbar

LANTOS 8-IF

L: 860 x B: 500 x D: 160/160 mm
Vändbar

LANTOS 5 S-IF

L: 940 x B: 490 x D: 155/42 mm
Vändbar, välj till skjölskål

LANTOS XL 6 S-IF

L: 1000 x B: 500 x D: 160 mm
Vändbar

LANTOS 45 S-IF Compact

L: 768 x B: 488 x D: 160 mm
Vändbar

BLANCO diskho i rostfritt stål

LEMIS
Den moderna klassikern 
• Moderne, klare linjer
• IF-kant för planmontering eller undermontering

LEMIS 6-IF

L: 615 x B: 500 x D: 190 mm

LEMIS XL 6 S-IF

L: 1000 x B: 500 x D: 190 mm
Vändbar

LEMIS 6 S-IF

L: 1000 x B: 500 x D: 190/145mm
Vändbar

LEMIS 45 S-IF

L: 860 x B: 500 x D: 190 mm
Vändbar

LEMIS 8 S-IF

L: 1160 x B: 500 x D: 190/190 mm
Vändbar

LEMIS 8-IF

L: 860 x B: 500 x D: 190/190 mm
Vändbar

LEMIS XL 6 S-IF Compact

L: 780 x B: 500 x D: 205 mm
Vändbar

CLASSIMO
En klassisk modell med 
modern tolkning
• Rymlig disko
• Inkluderad Pop-up PushControl

CLASSIMO 8 S-IF

L: 1160 x 500 x 205 mm
InFino, vändbar

CLASSIMO 8-IF

L: 860 x 500 x 205 mm
InFino, vändbar

CLASSIMO 45 S-IF

L: 860 x B: 500 x D: 205 mm
InFino, vändbar

CLASSIMO XL 6 S-IF

L: 1000 x B: 500 x D: 205 mm
InFino, vändbar

CLASSIMO 6 S-IF

L: 1000 x B: 500 x D: 205 mm
InFino, vändbar

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

DELTA
Ergonomisk, solfjärder-
formad diskho
• Stor, nedsänkt avrinnings yta
• Inkl. sköljskål och pop-up reglage

BLANCODELTA-IF

L: 1056 x B: 575 x D: 175/120 mm
InFino

IF-kant för nedfällning 
eller planmontage

Undermontage

InFino avloppsystem med 
manuell styrning av korgventil

InFino avloppssystem med
styrningsfunktion ovan diskho 
av korgventil 

Profilkant för nedfällning
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BLANCO diskho i rostfritt stål
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LIVIT
Utnyttja platsen
• Klassisk design
• LIVIT 6 S Compact utnyttjar 
 platsen maximalt med diskho, 
 sköljho och avrinningsyta

LIVIT 50/60

L: 500 x B: 480 x D: 155 mm
Vändbar, kan också 
monteras på högkant

LIVIT 6 S Compact

L: 780 x B: 500 x D: 155/130 mm
Vändbar

LIVIT XL 5 S

L: 1000 x B: 500 x D: 155 mm
Vändbar

LIVIT XL 6 S

L: 1000 x B: 500 x D: 160 mm
Vändbar

LIVIT 8 S

L: 1210 x B: 500 x D: 160/160 mm
Vändbar

TIPO
Traditionell design
• Funktionell och prisvärd design
• Markerad avrinningsyta
• Profilkant för infällnad 

SUPRA IF och U 
Favorit av klassikerna
• IF-kanter för infällnad,  
 planmontage och underlimning
• Mjuka hörn med 60 mm radie

SUPRA IF/A
Med praktisk bakkant
• IF/A kant för blandarfäste
• För infällnad eller planmontage
• Mjuka hörn med 60 mm radie

RONDOVAL
Med praktisk bakkant
• Individuell och samtidigt allsidig

• Matchande tillbehör tillgängligt

SUPRA 180-U 

L: 201 x B: 361 x D: 130 mm

SUPRA 500-IF/ -U

L: 530 x B: 430 x D: 175 mm

SUPRA 450-U

L: 480 x B: 430 x D: 175 mm

SUPRA 340/180-IF

L: 625 x B: 470 x D: 175/130 mm

SUPRA 340/340-U

L: 765 x B: 450 x D: 175/175 mm
Vändbar

TIPO 6 Basic

L: 605 x B: 500 x 160/80 mm
Vändbar

TIPO 8 Compact

L: 780 x B: 500 x D: 165/165 mm
Vändbar

TIPO 6 S

L: 950 x B: 500 x D: 160/130 mm
Vändbar

TIPO XL 6 S

L: 950 x B: 500 x D: 180 mm
Vändbar

TIPO XL 9 S

L: 1210 x B: 500 x D: 165/165 mm
Vändbar

TIPO XL 9

L: 950 x B: 500 x D: 165/165 mm
Vändbar

TIPO 8 S

L: 1210 x B: 500 x D: 165/165 mm
Vändbar

SUPRA 500-IF/A

L: 540 x B: 500 x D: 175 mm

SUPRA 340/180-IF/A

L: 625 x B: 470 x D: 175/130 mm

RONDOSOL
Tidlös design 
• Individuell och samtidigt allsidig
• Matchande tillbehör tillgängligt

SUPRA 340-U 

L: 370 x B: 430 x D: 175 mm

SUPRA 400-IF/ -U 

L: 430 x B: 430 x D: 175 mm

TIPO 45 S Mini

L: 605 x B: 500 x D: 160 mm
Vändbar

TIPO 45

L: 480 x B: 500 x D: 160 mm
Vändbar

SUPRA 400-IF/A

L: 440 x B: 500 x D: 175 mm

RONDOSOL /-IF

Ø = 460 x D: 165 mm
IF: Ø = 448 x D: 165 mm

RONDOVAL

Ø = 535 x D: 180 mm

TIPO 45 S Compact

L: 780 x B: 500 x D: 170 mm
Vändbar

SUPRA IF och U
• Stort urval av diskhoar som kan 
 användas för sig eller kombinerat 
 med varandra
• Stort urval av prisvärda tillbehör

IF-kant för nedfällning 
eller planmontage

Undermontage

InFino avloppsystem med 
manuell styrning av korgventil

InFino avloppssystem med
styrningsfunktion ovan diskho 
av korgventil 

Profilkant för nedfällning
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BLANCO diskho i rostfritt stål – tillbehör

BLANCO ETAGON är en praktiskt och stilren diskho som kan används

i 3 nivåer. Er gamla diskho blir ett minne blott i jämförelse med ETAGON. 

Stor diskho med ett integrerat mellansteg som skapar 

ännu ett våningsplan, placera tex sköljskål eller 

kastruller på mellansteget  för att underlätta

tillagning. 

Låt disken torka på ett praktiskt avrinningsplan. Vikbar gallermatta kan placeras över 

diskhon eller på bänkskiva. 

BLANCO ANDANO

Skärbräda i härdat 
glas, Silverfärgat glas

435 x 240 mm
227 697

Skärbräda
i Ask 

424 x 240 mm
230 700

Multifunktionell 
sköljskål 

Rostfritt stål

227 692 

Avrinningsplan,
Grå Plast 

432 x 382 mm
230 734

Avrinningsbricka, 
Metall/Plast

513 485

BLANCO LANTOS

Sköljskål
Grå Plast  

286 x 177 mm
214 492

Sköljskål 
Rostfritt stål 

224 787
Obs! För Lemis med 
180-mm sidodiskho 

Trådkorg 
Rostfritt stål   

392 x 312 mm
220 573

CapFlow

517 666

 

BLANCO LEMIS

Sköljskål 
Rostfritt stål

224 787
Obs! För Lemis med 
180-mm sidodiskho 

 

Trådkorg med 
diskställ 

507 829

CapFlow

517 666

BLANCO ETAGON

Top-rails,
ovanpåliggande, 

rostfritt stål 
och plast

235 906

Top-rails,
ovanpåliggande, 

rostfritt stål och plast

235 906

Skärbräda i 
härdat glas, 

Silverfärgat glas

435 x 240 mm

227 697

Skärbräda i härdat
glas, Silverfärgat glas

435 x 240 mm
227 697

Skärbräda
i Ask 

424 x 240 mm

230 700

Multifunktionell
sköljskål

Rostfritt stål

227 692 

Multifunktionell 
Trådkorg 

360 x 160 mm
223 297

Multifunktionell 
sköljskål 

Rostfritt stål
Placeras på 
profilkanten

 227 692

Avrinningsplan,
Grå Plast 

432 x 382 mm

230 734

Avrinningsplan,
Grå Plast 

432 x 382 mm
230 734

BLANCO SUPRA

Se hela utbudet 

av våra modeller 

på vår hemsida:

www.sverigeblanco.se

Vikbart galler 
i rostfritt stål

 238 482

NYHET

Vikbart galler 
i rostfritt stål

 238 482

NYHET

NYHET
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Diskho: BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT svart

Köksblandare: BLANCO LIVIA-S, oxid

BLANCO SILGRANIT
Sätt färg på ditt kök

SILGRANIT är ett patenterat kompositmaterial, utvecklat av BLANCO och 

speciellt utformat för köksbruk. SILGRANIT består av 80 % pulveriserat Granit 

som färgas, sen tillförs kvalitetsakryl som sen stöps till diskbänkar i alla möjliga 

former och färger.

Original SILGRANIT
Robust, rep- värmetålig och godkänd 
för matvaruhantering

Modern färgpalett
Stort utval av trendiga färger

Lätt att hålla ren
Enkel daglig rengöring
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Diskho: BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT svart

Köksblandare: BLANCO LIVIA-S, oxid  

BLANCO SILGRANIT
Sätt en personlig prägel på ditt kök

En svartare utgåva av Svart

Svart är en framträdande färg inom modernare köksinredningar. 

Allt från vitvaror till bänkskivor, fronter och tillbehör domineras 

av den svarta färgen. Som svar på denna trend lanserar 

BLANCO en helsvart SILGRANIT färg som komplement till 

den övriga paletten. Färgen är djup och elegant svart som du 

stilfullt kan matcha med din övriga inredning.

Specialutgåva i SILGRANIT

Betong som material har blivit mycket populärt på senare år 

och ses överallt i den nordiska köksinredningen. Färgen Betong 

är ett vackert komplement till standardfärgerna i materialet 

SILGRANIT och finns att välja på utvalda modeller. Betongen 

har en ljus grå ton med tydliga strukturer som ger diskbänken 

en autentisk betong-look. Varje diskho har sin unika struktur 

och mönster.

BLANCO ETAGON i SILGRANIT 
PuraDur

BLANCO ETAGON är en diskho som används i 3 nivåer. Er 

gamla diskho blir ett minne blått i jämförelse med nya BLANCO 

ETAGON. Stor diskho med ett integrerat mellansteg som skapar 

ännu ett våningsplan för matlagning med hjälp av ETAGON 

stänger. Placera tex sköjlskålar eller kastruller på mellansteget 

för att underlätta beredning av maten. Möjligheterna är många.

SILGRANIT – En värld av möj-
ligheter

BLANCO SILGRANIT Sätt en personlig prägel på ditt 

kök En värld av möjligheter SILGRANIT PuraDur är 

för dig som önskar färger och kombinationsmöjligheter 

för att skapa ett personligt uttryck i köket. Det unika 

materialet är inte bara vackert och behaglig att ta på, 

det uppfyller även de krav och standarder som  

fastställts för hygien och enkel rengöring i köket. 

SILGRANIT PuraDur har ett brett färgutbud så att  

du alltid kan hitta den perfekta färgen att matcha  

stilen i ditt kök. BLANCO har även köksblandare i 

SILGRANIT-look som ger dig komplett färgmatchning.

Enkelt underhåll

Används för grundläggande rengöring och

avkalkning av diskhoar gjorda i SILGRANIT PuraDur. 

Efter att pulvret lösts upp i varmt vatten och du 

låtit det stå i diskhon under några timmar eller

över natten sköljer du av diskhon och torkar den.

BLANCO SILGRANIT färger

jasmin tryffel

kaffe betong

pärlgråalu metallic vit

antracit klippgråsvart

NYHET

NYHET

Champagne
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Diskho: BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT betong

Köksblandare: BLANCO CATRIS-S Flexo, Matt Svart

Klassisk design i ny tolkning

Välkända former, mönster, färger och material ger ofta inspiration till nya 

designtrender. Den nya VINTERA XL 9 är en diskho inspirerad av tidigare 

kökstraditioner och designad för den moderna lantliga stilen. Den rymliga 

diskhon är skapad för att utgöra kökets hjärta. Den klassiska vintage- 

looken, kombinerat med materialets höga kvalité och breda färgval, gör  

VINTERA XL 9-UF till ett idealt val. 

BLANCO VINTERA XL 9 kommer i en modell med möjlighet att planmontera 

eller undermontera den. 

Diskho: BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT vit

Köksblandare: BLANCO LIVIA-S, mörk oxid

VINTERA XL 9 – en kärleksför-
klaring till traditionerna

Diskhons klassiska utformning och rymlighet ger 

känslan av ett stort och varmt lantligt kök där det 

finns plats för allt; grytor, bakplåtar och flera personer 

som står och arbetar vid sidan av varandra. 

Diskhon passar även fint i en mer urban köksstil 

där t ex en svart diskho kan utgöra ett spännande

inslag i ett modernt kök. 

VINTERA kan planmonteras eller undermonteras 

i ett 90 cm kökskåp och fås i alla SILGRANIT 

färger inklusive färgen Betong. 

VINTERA XL 9 klippgrå undermonterad 

Köksblandare: CARENA-S Vario i matchande klippgrå färg.  

VINTERA XL 9 i färgen Betong planmonterad i bänkskiva i betongfärg

NYHET NYHET

Modern, lantlig stil
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ADON 
Markant symmetri
• Iögonfallande design
•  Ram som reser sig ovanför 
 bänkskivan
•  Reglage för öppning och
 stängning av korgventil ingår

AXIA III 
Funktionalitet i ergonomisk
utformning
• Genomtänkt utformning och
 tillbehör
•  Reglage för styrning av korgventil

COLLECTIS
Systematiskt arbete i köket

• Innovativ utformning för optimal 
 tillredning av mat och sortering 
 av avfall i den geniala uppsamlings- 
 skålen i mitten

 AXIA III XL 6 S

L: 1000 x B: 510 x D: 190 mm
InFino, vändbar

 

 

COLLECTIS 6 S

L: 1000 x B: 510 x D: 190/140 mm
InFino

AXIA III 6 S

L: 1000 x B: 510 x D: 190/130 mm
InFino, höger/vänster

ADON XL 6 S

L: 980 x B: 480 x D: 190 mm
InFino, vändbar

AXIA III 5 S

L: 915 x B: 510 x D: 190 mm
InFino, vändbar
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DALAGO
Rena linjer, enkel installation
• Rymlig diskho med bakkant för 
 blandare, pop-up reglage, disk- 
 medelspump, matavfallskvarn  
 eller diskmedelspump. 
• Reglage för korgventil ingår

DALAGO 6

L: 615 x B: 510 x D: 190 mm

DALAGO 8

L: 815 x B: 510 x D: 190 mm

DALAGO 5

L: 515 x B: 510 x D: 190 mm

DALAGO 45

L: 465 x B: 510 x D: 190 mm

 

BLANCO diskbänkar i SILGRANIT™ PuraDur™

 

 

 

 

 

ELON
Idealiskt för det 
mindre köket
• Stor diskho och kompakt
 avrinningsyta
• Avrinningsgaller ingår
• Reglage för öppning och
 stängning av korgventil ingår

ETAGON
Innovativ och funktionell
• Vacker design och nytänkande
 funktionalitet
•  Integrerad mellannivå i diskhon

ETAGON 6

L: 600 x B: 510 x D: 220 mm
InFino, Ingår ETAGON stänger
Finns i färgen BETONG

 

ETAGON 500-U

L: 530 x B: 460 x D: 200 mm
InFino, Ingår ETAGON stänger

 ELON XL 6 S

L: 780 x B: 500 x D: 190 mm
InFino, vändbar, inkl. rist

ETAGON 8

L: 780 x B: 510 x D: 220 mm
InFino, Ingår ETAGON stänger
Finns i färgen BETONG

ETAGON 700-U

L: 730 x B: 460 x D: 200 mm
InFino, välj till ETAGON stänger

 

 

 ELON 45 S

 
L: 650 x B: 500 x D: 190 mm
InFino, vändbar, inkl. rist

ELON XL 8 S

L: 860 x B: 500 x D: 190 mm
InFino, vändbar, inkl. rist

DELTA
Design och funktion i hörnet
• Ergonomisk, solfjärderformad 
• Stort, nedsänkt avrinningsplan
• Inklusive sköljskål och pop-up 

reglage för korgventilen

BLANCODELTA II

L: 1057 x B: 575 x D: 183/120 mm
InFino

IF-kant för nedfällning
eller planmontage

Undermontage

InFino avloppsystem med
manuell styrning av korgventil

InFino avloppssystem med 
styrningsfunktion ovan 
diskho av korgventil

Profilkant för nedfällning

ARTAGO 
Den ultimata kontrasten
• cirkulär diskho med kvadratisk 
 utkant. Finns med STEELFRAME

• Integrerat blandarfäste

• Smakfullt integrerad InFino
 korgventil och bredavlopp

ARTAGO 6

L: 510 x B: 510 x D: 190 mm
InFino, vändbar

ARTAGO 6-IF/A SteelFrame

L: 510 x B: 510 x D: 190 mm
InFino, vändbar
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BLANCO diskbänkar i SILGRANIT PuraDur

LEXA 
Modern diskho med 
strama linjer
• Rymlig ho
•  Panel för montering av blandare
•  Reglage för öppning av stängning
 av korgventil ingår

LEXA 9 E

L: 1070 x B: 510 x D: 190/130 mm
InFino

METRA 
Rena linjer
• Attraktiv serie i modern design
• Stora diskhoar med minsta möjliga kant
• Reglage för öppning och stängning av korgventil ingår

NAYA
Skräddarsydd till din stil
• Avbalanserad, modern design
•  Prisvärd med stor och djup ho
•  Bakpanel för blandare och
 tillbehör

NOVA
Klassiskt och enkelt
• Stor diskho

METRA XL 6 S

L: 1000 x B: 500 x D: 190 mm 
Vändbar, Betong-färg 

METRA 45 S Compact

L: 680 x B: 500 x D: 190/15 mm
Vändbar

METRA 45 S

L: 780 x B: 500 x D: 190/15 mm
Vändbar, Betong-färg

LEXA 40 S

L: 680 x B: 500 x D: 190 mm
Vändbar

LEXA 45 S

L: 860 x B: 500 x D: 190 mm
Vändbar

LEXA 5 S

L: 950 x B: 500 x D: 190 mm
Vändbar

LEXA 6 S

L: 1000 x B: 500 x D: 190 mm
Vändbar

LEXA 8

L: 780 x B: 500 x D: 190 mm

LEXA 8 S

L: 1160 x B: 500 x D: 190 mm
Vändbar

METRA 5 S

L: 860 x B: 500 x D: 190 mm
Vändbar

NAYA 6

L: 615 x B: 510 x D: 200 mm

METRA 6 S

L: 1000 x B: 500 x D: 190/130 mm 
Vändbar, Betong-färg 

METRA 6

L: 615 x B: 500 x D: 190/130 mm 
Vändbar 

METRA 6 S Compact

L: 780 x B: 500 x D: 190/130 mm
Vändbar 

NOVA 6 S

L: 1000 x B: 500 x D: 190/130 mm 
Vändbar 

NOVA 6

L: 616 x B: 500 x D: 190/130 mm 
Vändbar 

NAYA 8 S

NAYA 8

L: 815 x B: 500 x D: 200/200 mm

L: 1160 x B: 500 x D: 200/200 mm

NAYA XL 9METRA 9 E

L: 860 x B: 510 x D: 220 mm

METRA 8 S

L: 1160 x B: 500 x D: 190/190 mm 
Vändbar

METRA 9

L: 860 x B: 500 x D: 190/190 mm L: 830 x B: 830 x D: 130/190 mm

PLEON
Perfekt elegans
• Tidlös elegant design med
 rena linjer
•  Smal genomgående bakpanel
•  Extra djup diskho

PLEON 6 Split

L: 615 x B: 510 x D: 220/220 mm
InFino, Finns även i Betong-färg 

 

 

 

PLEON 5

L: 515 x B: 510 x D: 220 mm
InFino, Finns även i Betong-färg

PLEON 6

L: 615 x B: 510 x D: 220 mm
InFino, Finns även i Betong-färg 

PLEON 8

L: 700 x B: 510 x D: 220 mm
InFino, Finns även i Betong-färg

PLEON 9

L: 860 x B: 500 x D: 220/220 mm
InFino, Finns även i Betong-färg

RONDO
För individualister
• Ultimata kompakta diskhon för
 små kök
• Välj den färg som passar
 just din smak

RONDO

Ø 450 mm x D: 165 mm

IF-kant för nedfällning
eller planmontage

Undermontage

InFino avloppsystem med
manuell styrning av korgventil

InFino avloppssystem med 
styrningsfunktion ovan 
diskho av korgventil

Profilkant för nedfällning

FARON
Till det moderna lantköket
• Traditionell med modernt uttryck
• Genomgående design i tillbehör
 som förstärker stilen
• Extra rymlig diskho med
 avrinningsyta

FARON XL 6 S

L: 1000 x B: 500 x D: 200 mm
InFino, vändbar
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BLANCO diskbänkar i SILGRANIT PuraDur

SUBLINE-IF/ 
-IF/A Steelframe 
Elegant mix av material
• SILGRANIT och rostfritt stål
 i smakfull, exklusiv design

VINTERA 
Modern lantlig stil
• Extra stor och rymlig diskho
•  Elegant med synlig framkant

VINTERA XL 9-UF

L: 896 x B: 510 x D: 220 mm
InFino, Finns även i Betong-färg

ZENAR
Tidlös, estetisk och funktionell
• Smart funktionsho med genomtänkt design och praktiska tillbehör
• Styrning av korgventil ingår

ZENAR XL 6 S

L: 1000 x B:510 x D 190 mm
InFino, höger/vänster

ZENAR XL 6 S Compact

L: 780 x B: 510 x D 190 mm
InFino, höger/vänster

SUBLINE
Designserien för undermontage
• Tidlös och elegant design
•  Moderna diskhoar som kan användas som solitär
 eller i kombination med varandra.

 

 

 

 

SUBLINE 160-U

L: 190 x B: 460 x D: 130 mm
InFino

SUBLINE 320-U/ -F

L: 350 x B: 460 x D: 190 mm
InFino

SUBLINE 400-U/ -F

L: 430 x B: 460 x D: 190 mm
InFino

SUBLINE 500-U/ -F

L: 530 x B: 460 x D: 190 mm
InFino

SUBLINE 340/160-U/ -F

L: 555 x B: 460 x D: 190/130 mm
InFino

SUBLINE 430/270-U

SUBLINE 700-U

L: 730 x B: 460 x D: 190 mm
InFino

SUBLINE 350/350-U

L: 755 x B: 460 x D: 200/200 mm
InFino

SUBLINE 700-U Level

L: 730 x B: 460 x D: 200 /140 mm
InFino

SUBLINE 800-U SUBLINE 480/320-U

L: 830 x B: 460 x D: 220 mm
InFino

L: 855 x B: 460 x D: 200/200 mm
InFino

L: 755 x B: 460 x D: 200/200 mm
InFino

SUBLINE 500-IF SteelFrame

L: 543 x B: 443 x D: 190 mm

SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

L: 543 x B: 510 x D: 190 mm

NYHET

IF-kant för nedfällning
eller planmontage

Undermontage

InFino avloppsystem med
manuell styrning av korgventil

InFino avloppssystem med 
styrningsfunktion ovan 
diskho av korgventil

Profilkant för nedfällning

SONA
Till det samtida köket
• Samtida design med vacker
 design av bakpanelen
•  Maximal volym i diskhon

SONA XL 6 S

L: 1000 x B: 500 x D: 190 mm
Vändbar

SONA 45 S

L: 780 x B: 500 x D: 190 mm
Vändbar

 

 
 

SONA 5 S

L: 860 x B: 500 x D: 190 mm
Vändbar

SONA 6 S

L: 1000 x B: 500 x D: 190/100 mm
Vändbar

SONA 8 S

L: 1160 x B: 500 x D: 190/190 mm
Vändbar

ZENAR  
SteamerPlus 
Multifunktionsho för dig 
som tillagar mat i ångugn
• Profilkant
• Många innovativa tillbehör att välja till

ZENAR XL 6 S/ -F Steam

L: 1000 x B: 510 x D: 190 mm
S-F: L: 987,5 x B: 497,5 x 
D 190 mm
InFino, höger/vänster

ZENAR 5 S/ -F

L: 915 x B: 510 x D: 190 mm
InFino

ZENAR 45 S

L: 860 x B: 510 x D: 190 mm
InFino, vändbar



4544

BLANCO tillbehör till diskbänkar i SILGRANIT PuraDur

Skölj frukt och bär och lägg det för 

att droppa av i sköljskålen eller använd 

sköljskål till uppskuren frukt

ETAGON-stänger är den perfekta 

parkeringsplatsen för disktrasan. 

Vikbart galler kan användas på många sätt. 

Du kan t ex sätta upp den som ett torkstativ. 

BLANCO ZENAR

Sköljskål

223 077

Skärbräda 
härdat glas

223 078

Skärbräda 
ask-laminat

229 411

 

BLANCO DALAGO

Skärbräda
vit plast 

210 521 

Skärbräda trä 

232 817

Sköljskål hörn, 
svart plast

235 866

Diskställ 
rostfritt stål

 

507 829

Avrinningsplan 

230 734

BLANCO NAYA

Skärbräda trä

225 362

Sköljskål 
rostfritt stål

227 689

Sköljskål hörn, 
svart plast 

 

235 866

Avställningsgaller

234 795

Skärbräda 
ask-laminat

230 700

BLANCO SUBLINE

BLANCO ETAGON

Sköljskål 
rostfritt stål

227 689

Avrinningsplan 

230 734

Skärbräda 
ask-laminat

230 700

Skärbräda
i härdat glas

227 697

Stänger ETAGON, 
rostfritt stål 
och plast

Se hela 

svartimentet av 

tillbehör på

www.skanco.se

Sköljskål 
rostfritt stål

227 689

Avställningsgaller

234 795

Skärbräda 
ask-laminat

230 700

Skärbräda
i härdat glas

227 697

Vikbart galler

238 483

NYHET

Vikbart galler

238 483

NYHET

NYHET

CapFlow

517 666

Avställningsstänger 
Top-Rails

235 906

Avställningsstänger 
Top-Rails

235 906
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Diskho: BLANCO PALONA 6, keramiskt porslin, kristallvit högblank

Köksblandare: BLANCO LINUS-S, svart keramik

BLANCO Keramiskt porslin
Tidlös elegans

Keramiskt porslin är ett kvalitetsmaterial tillverkat med noggrannhet och

precision från naturmaterial. Materialet bränns i hög värme och ger den 

keramiska porslinsdiskbänken en helt unik hållbarhet och en vacker yta. 

Naturligt material
Varje diskho är ett unikt hantverk 

Högglansig eller matt yta
Skapa den rätta looken

Extremt robust 
Reptålig, tål hög värme och tar inte  
färg av matvaror



4948

Alla tiders favorit

BLANCO SUBLINE i keramiskt porslin är en  klassisk 

och elegant diskho med en ho. De lätt avrundade 

hörnen gör det enkelt att hålla diskhon ren. SUBLINE 

serien finns för undermontering i keramiskt porslin 

och har ett stort urval av tillbehör som ger möjlighet 

för en funktionell arbetsstation vid er diskho. 

ETAGON har ett stort urval av tillbehör så som sköljskål 

i rostfritt stål, skärbräda i trälaminat eller härdat glas. 

Avrinningsplan är praktiskt för att låta disk rinna av sig och 

torka. Se mer på kommande sidor. 

Arbeta i flera nivåer med ETAGON

ETAGON kännetecknas med det integrerade mellansteget 

som ger en extra nivå i diskhon. Du får en extra plats för 

avställning. Stängerna i rostfritt stål passar för att placera 

kastruller eller sköjskålar på. På stängerna kan disktrasan 

hänga när du är klar med köksarbete.  

Diskho: BLANCO IDENTO 6 S, keramiskt 

porslin, kristallvit högblank

Köksblandare: BLANCO LINUS-S, svart keramik

Keramiskt porslin – det  
naturliga valet

BLANCO porslinsdiskbänkar är tillverkade av 

keramiskt porslin av hög kvalitet utvecklat för kök. 

Diskbänkar i keramiskt porslin består i huvudsak 

av naturmaterialet lera. Diskhon bränns i mycket 

hög värme som ger diskhon en otrolig rubusthet. 

Glaseringen är mycket hård och motståndskraftig. 

Glaseringen kan fås i både matt och blankt utförande, 

beroende på färg. Ytan gör diskhon lätt att hålla ren. 

BLANCOs färgskala för keramiskt porslin passar 

både traditionella och moderna kökstilar. Välj 

mellan 4 färger. Den vita färgen är högblank, den 

svarta färgen är djup med sitt matta utförande.

Håll diskhon skinande ren

Den dagliga rengöringen består i att diskhon torkas 

av med en mjuk svamp eller en mikrofiberduk fuktad  

med lite diskmedel. Kalkangrepp förebygger du ge- 

nom att regelbundet avkalka diskhon. Vi rekommen-

derar att du använder BLANCO PuraPlus behandling 

på din diskho i keramiskt porslin för att behålla utse-

endet och motståndskraften i materialet och, nästan 

viktigast av allt: Torka torrt i din diskho efter använd-

ning. Då torkas inte bara vatten bort utan kalken  

i vattnet. En investering i din tid!

BLANCO Keramiskt porslin 
färgpalett

kristallvit
högblank

magnolia 
högblank

basaltsvart
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BLANCO diskbänkar i keramiskt porslin
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SUBLINE
Design serien för undermontage
• Tidlös och elegant design
•  Moderna diskhoar som kan  användas som solitär eller
 i kombination med varandra

SUBLINE 375-U

L: 414 x B: 456 x D: 185 mm
InFino

SUBLINE 350/150-U

L: 567 x B: 456 x D: 185/130 mm
InFino, vänster

SUBLINE 500-U

L: 543 x B: 456 x D: 185 mm
InFino

ETAGON 
Innovativ och funktionell
• Vacker design och nytänkande
 funktionalitet från diskho till
 tillbehör
• Integrerad mellannivå i diskhon

ETAGON 6

L: 584 x B: 510 x D: 220 mm
InFino, lägg till ETAGON stänger

ETAGON 500-U

L: 540 x B: 456 x D: 200 mm
InFino, lägg till ETAGON stänger

PALONA
En modern klassiker 
• Tidlös, elegant design med rena
 linjer
•  Lägsta möjliga kant
•  Styrning av korgventil ingår

PALONA 6

L: 615 x B: 510 x D: 190 mm
InFino

IDENTO 
Design med personlighet
• Designad för nutida
 köksinredning
• Låg kant, klara linjer med låg
 radie i hörnen, tydlig arbetszon
• Styrning av korgventil ingår

IDENTO XL 6 S

L: 1000 x B: 510 x D: 185 mm
InFino, vändbar

IDENTO 6 S

L: 1000 x B: 510 x D: 185/85 mm
InFino, vändbar

PANOR
Stil och klassisk design
• Mjuka linjer i denna modulho med
 fäste för blandare i bakkant. 
•  Praktisk, djup diskho
•  Levereras endast i kristallvit

PANOR 60

L: 600 x B: 630 x D: 190 mm
Modulvask
Observera: Kan fås med två hål

AXON
Funktionalitet
i första rummet
• Genomtänkt design och tillbehör
 för optimalt flyt i köksarbetet
• Styrning av korgventil ingår

AXON II 6 S

L: 1000 x B: 510 x D: 185/140 mm
InFino, höger/vänster

Infällnad

Undermontage

InFino avloppsystem med
manuell styrning av korgventilen

InFino avloppssystem med
styrningsfunktion ovan diskho
av korgventilen

Planmontage

Modul

PuraPlus – behandlad:
extra lätt att rengöra 

IDESSA
Harmoni i material och design
• Rymlig diskho
•  Köksblandaren fäst i markant
 designad kant

IDESSA 8 S

L: 1160 x B: 500 x D: 185/185 mm
Höger/vänster

IDESSA 9

L: 860 x B: 500 x D: 185/185 mm

 

 

 

 

IDESSA 6 S

L: 1000 x B: 500 x D: 185/100 mm
Vändbar
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BLANCO tillbehör till diskhoar i keramiskt porslin

Ett avrinningsgaller är perfekt för placering av 

varma grytor och pannor. Små händer når inte 

dessa varma behållare nere i diskhon. 

Använd skärbrädan bredvid diskho 

eller över den – måttanpassningen 

gör att skärbrädan ligger 

perfekt på plats.

Använd det vikbara

gallret som avställningsplats

för varma kastruller och pannor 

som kan ställas direkt på 

det rostfria stålet.

BLANCO ETAGON

ETAGON stänger 
i rostfritt stål

Skärbräda 
härdat glas

till ETAGON 500-U
227 699

Skärbräda trä

till ETAGON 500-U
514 544

Skärbräda trä

till ETAGON 6
234 701

Sköljskål i rostfritt 
stål att hänga 
på ETAGON 
mellansteg

 226 189

BLANCO PALONA

Skärbräda i trä

232 905

Diskställ
rostfritt stål

med avtagbart tallriksställ

507 829

BLANCO IDENTO

Skärbräda trä
för en IDENTO monterad ovanifrån/

infällnad (ej planmontage). 

234 701

Diskställ
rostfritt stål 
med avtagbart 

tallriksställ.  
507 829

BLANCO SUBLINE

Skärbräda 
härdat glas

 
227 699

Avställningsgaller 
rostfritt stål

 234 795

Skärbräda trä

514 544

Avrinningsplan 
svart plast

230 734

 

Se hela 

sortimentet av 

tillbehör på

www.skanco.se

BLANCO IDESSA

Skärbräda askträ

516 085

Diskställ 
rostfritt stål

514 238

Vikbart galler 
rostfritt stål

238 482

NYHET

Vikbart galler 
rostfritt stål

238 482

NYHET

Vikbart galler 
rostfritt stål

238 482

NYHET

NYHET
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BLANCO tillbehör

Diskmedelspumpar

Färgmatcha diskho och 
diskmedelspump

Nu har vi diskmedelspumpar i 9 SILGRANIT-look färger som 

matchar BLANCO SILGRANIT diskhoar och blandare perfekt.

TIPS! 

Vissa diskmedel är mer trögflytande än andra och kan täppa till din 

diskmedelspump. Vi rekommenderar att alltid späda diskmedlet 

med 50 % vatten. 

Läs in dig på www.skanco.se för att underhålla din diskmedelspump 

på bästa sätt. 

LATO

svart matt
 

Silgranit svart/krom 

rostfritt stål-look
 

krom
 

PIONA

krom rostfritt stål
satinglans

borstat
rostfritt stål

rostfritt stål
sidenmatt

TORRE

krom rostfritt stål
 

borstat
rostfritt stål

LIVIA

krom oxid mörk oxid 

NYHET

TIGA YANOTANGO

krom
 

stål-look krom
 

krom
 

antracit/krom
 

kaffe/krom
 

klippgrå/krom
 

tryffel/krom
 

alu metallic/krom
 

jasmin/krom
 

pärlgrå/krom
 

silgranit vit/krom 

Diskmedelspump: BLANCO LATO, svart matt
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BLANCO tillbehör

InFino avloppssystem

BLANCO InFino – nytänkande design, funktionalitet och hygien i diskhon
BLANCO InFino levereras till alla STEELART diskhoar och utvalda modeller i rostfritt stål, SILGRANIT PuraDur och keramiskt 

porslin.

Reglera öppning/stängning genom att vrida. Avloppssilen har samma nivå som diskbänkens
botten.

Välj manuellt-, tryck-, vred- eller automatisk 
reglage av öppning och stängning.

BLANCO InFino korgventil. Proppen har en lång pinne för pop-up och 
en kort pinne för manuell hantering.

Kantlös integration ger enkel rengöring.

Pop-up reglage

Sensor- och tryckknapp Pop-up reglage

Pop-up reglage, vred

Rund 
svart matt

Rund
krom
stål-look
rostfritt stål
borstat rostfritt stål

Vid uppgradering från manuell till pop-up reglage för modeller med InFino 
avloppssystem: Beställ till artikelnummer 232 459 och ett handtag/vred för pop-up

Sensor PushControl och SensorControl Blue fungerar tillsammans med 
BLANCO InFino avloppssystem.

Vred
rostfritt stål

PushControl 
rostfritt stål

LIVIA
krom
oxid
mörk oxid

NYHET NYHET

Pop-up reglage: BLANCO COMFORT, svart matt
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BLANCO köksblandare
Något för alla stilar och behov

Diskho: BLANCO CLARON 550-IF/A STEELART, med SensorControl Blue pop-up reglage

Köksblandare: BLANCOCULINA-S Vario, krom

Köksblandare med utdragbar dusch och duschfunktion underlättar vardagens

köksarbete. En större räckvidd gör det enkelt att rengöra diskhons alla hörn 

och fylla på stora vaser, kastruller etc.

Matcha utifrån design och färg   
Färgmatchning med diskhons material
och färg

Speciella funktioner
Smarta blandare förenklar vardagen

Genomtänkta lösningar
Utformade produkter med nytta och  
bekvämlighet i fokus
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Matcha utifrån design och färg

Diskhoar och köksblandare från BLANCO kan matchas både 

i design, funktion och framförallt färg. Oavsett om du väljer en 

diskho i rostfritt stål, en diskho i SILGRANIT eller en diskho i 

keramiskt porslin finns det köksblandare som matchar eller 

kompletterar färgen på diskhon. 

Genomtänka ch bekväma

BLANCOs köksblandare är utformade produkter med din nytta 

och bekvämlighet i fokus.

Speciella funktioner 

BLANCO har ett stort urval av köksblandare för speciella 
kökslösningar. En modell kan lyftas upp och läggas ned
i diskhon. En annan kan tryckas ned mot bänkskivan.  
Dessa varianter och fler passar bra för t ex dig som har ett
fönster som skall kunna öppnas bakom din diskho. Dessa  
blandare har beteckningen "F". 

Vi använder blandaren i köket i genomsnitt 75 gånger

om dagen. Av den anledningen är det särskilt viktigt 

att både kvalité, användarvänlighet och lång livslängd 

är på topp. Visuellt står köksblandaren i centrum 

i köket, därför är det naturligt att ge valet av blandare

extra fokus.

I tillägg till funktion är det även viktigt att matcha diskho

och kökets övriga inredningsdetaljer. Med BLANCOs

stora urval av material och färger är det möjligt att

skapa en elegant matchning eller spännande 

kontraster – allt utifrån din smak. 

Matcha diskho  
och blandare

Metallfärger

stål-look

borstat stål

mörk oxid

oxidrostfritt stål

krommatt svart*

Porslins-look färger

kristallvit 
högglans

magnolia 
högglans

svart basalt

SILGRANIT-look färger

jasmin tryffel kaffe

alu metallic pärlgrå vit

antracit klippgråsvart

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

Köksblandare: BLANCO LINUS-S, svart matt

Diskmedelspump: BLANCO LATO, svart matt

Avloppssystem: BLANCO Pop-up reglage, svart matt

* Levereras på utvalda modeller
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Välkommen till framtidens blandare

för köket! BLANCO går in i en ny epok

med ett innovativt inslag av smarta

köksblandare. De smarta produktutbudet

är utformat utifrån särskilda användnings-

områden och behov i köket. De smarta

köksblandarna vill hjälpa dig att lösa dina

vardagliga problem.

BLANCO EVOL-S Volym säkrar rätt

volym vatten genom en enkel inställning

och ger dig sedan möjlighet att få exakt

mängd vatten till just din matlagning,

bakning eller beredning.

BLANCO FONTAS-S-II Filter har ett

integrerat filter för kalk och ger en bättre

vattenkvalitet där det finns behov av att

filtrera vattnet.

BLANCO SOLENTA-S Senso har en

integrerad sensor för att kunna slå på

vatten utan beröring av din blandare.

Enkelt att använda när du har händerna

fulla och inte kan ta i handtaget.

Tre moderna, framtidsriktade blandare

som ger goda lösningar för det dagliga

arbetet i köket.

Överraskande funktioner.
Smarta funktioner.
Perfekta blandare.

BLANCO SOLENTA-S Senso

Behöver du rinnande vatten, och har 

bägge händerna fulla? Den beröringsfria 

sensorn med start/stopp-funktion gör det 

enkelt. 

BLANCO FONTAS II Filter

Vill du ha vatten med mindre kalk och 

bättre smak? Filterfunktionen gör det 

enkelt. 

Filter

BLANCO EVOL-S Volume

Önskar du en exakt vattenmängd. 

Dags att slänga dina måttsatser – med 

BLANCO EVOL-S Volume har du en 

integrerad måttfunktion direkt i köks- 

blandaren. 

Volym

De nya, smarta köksblandarna  
från BLANCO.

NYHET NYHETNYHET Beröringsfri 
sensor
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BLANCO ALTA
•  höjd: 261 mm
•  svängradie 360 grader

krom   

BLANCO ALTA Compact
•  höjd: 218 mm

•  svängradie 360 grader

•  utdragbar dusch

•  perfekt färgmatchning med diskho i SILGRANIT PuraDur

krom  

9 SILGRANIT-look färger

BLANCO Köksblandare

BLANCO ALTA-S Compact
• höjd: 218 mm

•  svängradie 128 grader

•  utdragbar dusch

•  perfekt färgmatchning med diskho i SILGRANIT PuraDur

krom stål-look

BLANCO ALTA-S Compact Vario
• höjd: 218 mm

•  svängradie 128 grader

•  utdragbar dusch

•  vario: välj mellan stråle och dusch

   krom

9 SILGRANIT-look färger
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BLANCO ANTAS
• höjd: 164 mm

• svängradie 360 grader

• perfekt färgmatchning med en diskho i SILGRANIT PuraDur

9 SILGRANIT-look färger

Krom

BLANCO ANTAS-S
• höjd: 164 mm

• svängradie 140 grader

• med utdragbar dusch

• perfekt färgmatchning med en diskho i SILGRANIT PuraDur

9 SILGRANIT-look färger

Krom

4 keramiskt porslin färger

BLANCO Köksblandare

BLANCO ALTURA
• höjd: 215 mm

• 360° svängradie

Borstat rostfritt stål
 

BLANCO ALTURA-S
• höjd: 215 mm

• 140° svängradie

Borstat rostfritt stål  
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BLANCO Köksblandare

BLANCO AVONA
• höjd: 274 mm

• 360° svängradie

• perfekt färgmatchning med en diskho i SILGRANIT PuraDur

9 SILGRANIT-look färger

Krom

BLANCO AVONA-S
• höjd: 273 mm

• 190° svängradie

• med utdragbar dusch

• perfekt färgmatchning med en diskho i SILGRANIT PuraDur

9 SILGRANIT-look färger

Krom

BLANCO CARENA-S
• höjd: 400 mm

•  svängradie 190 grader

•  utdragbar dusch

krom

BLANCO CANDOR-S
• höjd: 367,77 mm

• svängradie 190 grader

• utdragbar dusch 

Borstat rostfritt stål



71

 

70

BLANCO Köksblandare

BLANCO CARENA 
• höjd: 400 mm

• 360° svängradie

Krom

BLANCO CARENA-S
• höjd: 400 mm

• 190° svängradie

• utdragbar dusch

Krom
 

BLANCO CARENA-S Vario
• höjd: 400 mm

• 190° svängradie

• utdragbar dusch med 2 olika stråltyper (vario)

• perfekt färgmatching med diskho i SILGRANIT PuraDur

Krom

9 SILGRANIT-look färger

BLANCO CATRIS-S
• höjd: 480 mm

• 360° svängradie

Krom  
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BLANCO CATRIS-S Flexo
• höjd: 475 mm

•  360° svängradie

Krom PVD rostfri svart matt

BLANCO CORESSA-F
• höjd: 356 mm

• 360° svängradie

Krom, höger Krom, vänster

BLANCO Köksblandare

BLANCOCULINA-S
• höjd: 545 mm

•  svängradie 360 grader

•  Vario: välj mellan stråle och dusch

krom rostfritt stål-look

BLANCOCULINA-S Mini
• höjd: 434 mm

• svängradie 360 grader

• utdragbar dusch

krom rostfritt stål-look



7574

BLANCOCULINA-S Duo
• höjd: 545 mm

• 360° svängradie

• välj mellan stråle eller dusch

Krom
 

Rostfri 
(Satin-polerad)

Rostfri 
(Satin-matt)

BLANCO DARAS
• höjd: 125 mm

• 360° svängradie

• perfekt färgmatchning med diskho i SILGRANIT PuraDur

Krom

9 SILGRANIT-look färger

BLANCO DARAS-S
• höjd: 144 mm

• 90° svängradie

• utdragbar duschmunstycke

• perfekt färgmatchning med diskho i SILGRANIT PuraDur

Krom

9 SILGRANIT-look färger

BLANCO Köksblandare

BLANCO ELOSCOPE-F II
• höjd: 256 –  20 mm

• svängradie 360 grader

• nedfällbar, passar t ex framför fönster

• sänkes ner i bänken

• kräver 2 hål a 35 mm

Krom
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BLANCO Köksblandare

BLANCO EVOL-S Volume
• höjd: 307 mm

• svängradie 180 grader

• med utdragbar dusch

• smart styrning av vattenströmmen med en     

 volymfunktion för uppmätning av vattenvolym

Rostfritt stål, 
vänsterställd

Rostfritt stål, 
högerställd

BLANCO FILO-A
• höjd: 345 mm

• svängradie 360 grader

• med avstängningsvred för diskmaskin integrerat

Krom

 

BLANCO FILO
•  höjd: 345 mm

•  svängradie 360 grader

krom rostfritt stål

BLANCO FILO-S
• höjd: 377 mm

•  svängradie 160 grader

•  med utdragbar dusch

•  perfekt färgmatchning med SILGRANIT PuraDur

8 SILGRANIT-look färger

krom rostfritt stål
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BLANCO Köksblandare

BLANCO FINESS
• höjd: 335 mm

•  svängradie 360 grader

krom

BLANCO FONTAS-S II Filter
• höjd: 306 mm

• svängradie 180 grader

• med separat utlopp för filtrerat vatten

• 2 handtag, ett för varmt/kallvatten och ett för det filtrerade vattnet

• Addera flowmeter och filter

krom 

9 SILGRANIT-look färger

stål-look

BLANCO JETA
• höjd: 333 mm

• 360° svängradie

• perfekt färgmatchning med diskho i SILGRANIT PuraDur

Krom

8 SILGRANIT-look färgerrostfritt stål

BLANCO JURENA
• höjd: 390 mm

•  svängradie 190 grader

krom  
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BLANCO JURENA-S
• höjd: 390 mm

•  svängradie 190 grader

•  med utdragbar dusch

krom  

BLANCO KANO
• höjd: 390 mm

• 190° svängradie

• med utdragbar duschslang

• perfekt färgmatchning med diskho i SILGRANIT PuraDur

9 SILGRANIT-look färger

Krom

BLANCO KANO-S
• höjd: 199 mm

• 120° svängradie

• med utdragbar duschslang

• perfekt färgmatchning med diskho i SILGRANIT PuraDur

9 SILGRANIT-look färger

Krom

BLANCO Köksblandare

BLANCO LANORA
• höjd: 296 mm

• 360° svängradie

 

borstad rostfritt stål
blandare tillverkad
i solid rostfritt stål



8382

BLANCO LANORA-S
• höjd: 295,7 mm

• svängradie 190 grader

• med utdragbar dusch

borstad rostfritt stål
blandare tillverkad  
i solid rostfritt stål

BLANCO Köksblandare

BLANCO LARESSA-F
• höjd: 310 mm

• 360° svängradie

• med utdragbart duschslang

Krom, vänster
 

Krom, höger
 

BLANCO LINEE
• höjd: 280,5 mm

•  svängradie 360 grader

•  passar perfekt till BLANCO SteelArt diskhoar t ex BLANCO CLARON

solit rostfritt stål, 
satin matt

solit rostfritt stål, 
satin polerad

krom  

BLANCO LINEE-S
• höjd: 280,5 mm

•  svängradie 130 grader

•  utdragbar dusch

•  perfekt färgmatchning med diskbänkar i SILGRANIT PuraDur

solid rostfritt stål, 
satin matt

solit rostfritt stål, 
satin polerad

krom  

9 SILGRANIT-look färger
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BLANCO Köksblandare

9 SILGRANIT-look färger, 
inklusive SILGRANIT svart 

BLANCO LINUS
• höjd: 282 mm

• svängradie 360 grader

•  perfekt färgmatchning med diskbänkar i SILGRANIT PuraDur

stål-lookkrom  

svart matt

NYHET

rostfritt stål – 
solit stål

stål-look
vänsterfattad

krom
vänsterfattad

BLANCO LINUS-S
• höjd: 282 mm

• svängradie 140 grader

• perfekt färgmatchning till diskhoar i SILGRANIT och keramiskt porslin

•  modellen kan även fås med handtag till vänster i utförandena  

 krom och rostfri stållook

• med utdragbar dusch

9 SILGRANIT-look färger, 
inkl. SILGRANIT svart

4 keramiskt  
porslins-look färger

krom  stål-look rostfritt stål – 
solit stål

svart matt

NYHET

BLANCO LINUS-S Vario

• höjd: 282 mm

• svängradie 140 grader

• med utdragbar dusch

• Vario: välj mellan stråle eller dusch

krom

BLANCO LINUS-F
• höjd: 282 mm

•  svängradie 360 grader

•  fällbar: lyft upp och lägg åt sidan

rostfritt stål-lookkrom  
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BLANCO Köksblandare

BLANCO LINUS-S-F
• höjd: 282 mm

•  svängradie 160 grader

•  fällbar: lyft upp och lägg åt sidan

•  med utdragbar dusch

rostfritt stål krom   

BLANCO LIVIA-S
• höjd: 360 mm

•  svängradie 190 grader

•  med utdragbar dusch

•  LIVIA diskmedelspump och pop-up finns i samma färger

mörk oxidoxidkrom  

BLANCO MASTER-S Semi-Profi
• höjd: 485 mm

•  svängradie 360 grader

•  utdragbar dusch 

•  Vario: välj mellan stråle eller dusch

krom
 

stål-look 

BLANCO MIDA
• höjd: 485 mm

• 360° svängradie

• utdragbar slang med stråle eller duschstråle

9 SILGRANIT-look färger  

Krom    
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BLANCO MIDA-S
• höjd: 327 mm

• 360° svängradie

• med utdragbar duschslang

• perfekt färgmatchning med diskho i SILGRANIT PuraDur  

 och keramiskt porslin

9 SILGRANIT-look färger
 

 

Krom
 

   

BLANCO Köksblandare

BLANCO MILA
• höjd: 270 mm

• 360° svängradie

Krom
 

BLANCO MILA-S
• höjd: 296 mm

• 360° svängradie

• med utdragbar duschslang

Krom
 

BLANCO MILI
• höjd: 310 mm

• 360° svängradie

• möjlighet till perfekt färgmatchning med en diskho 

 i SILGRANIT PuraDur 

9 SILGRANIT-look färger  

Krom    
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BLANCO Köksblandare

 

BLANCO PANERA-S
• höjd: 298,5 mm

• svängradie 160 grader

• utdragbar dusch

• Vario: välj mellan stråle och dusch

rostfritt stål – 
solit stål

BLANCO SOLENTA-S
• höjd: 445 mm

• svängradie 360 grader

• utdragbar dusch

• magnetfäste för duschen

• Vario: välj mellan stråle eller dusch

krom rostfritt stål

BLANCO TIVO
• höjd: 235 mm

•  svängradie 360 grader

•  perfekt färgmatchning med diskbänkar i SILGRANIT PuraDur

krom  

8 SILGRANIT-look färger

BLANCO SOLENTA-S Senso
• höjd: 445 mm

• svängradie 140 grader

• utdragbar dusch

• magnetfäste för duschen

• smart start/stopp teknologi med sensor

• Vario: välj mellan stråle och dusch

krom
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BLANCO Köksblandare

BLANCO TIVO-S
• höjd: 200 mm (235 mm när vredet är i öppet läge)

•  svängradie 120 grader

•  perfekt färgmatchning med diskbänkar i SILGRANIT PuraDur

krom  

8 SILGRANIT-look färger

BLANCO TRADON
• höjd: 273 mm

• 360° svängradie

Krom  Oxid 

BLANCO VITIS
• höjd: 182 mm

• 360° svängradie

• möjlighet till perfekt färgmatchning med en diskho 

 i SILGRANIT PuraDur

9 SILGRANIT-look färger
 

Krom
 

BLANCO VITIS-S
• höjd: 151/183 mm

• 200° svängradie

• möjlighet till perfekt färgmatchning med en diskho 

 i SILGRANIT PuraDur

9 SILGRANIT-look färger
  

Krom
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BLANCO VONDA
• höjd: 346 mm

•  svängradie 200 grader

•  ergonomiskt vred i fronten

krom rostfritt stål

BLANCO Köksblandare

BLANCO ZENOS
• höjd: 150 mm

• svängradie 360 grader

• perfekt färgmatchning med diskho i SILGRANIT PuraDur

Krom  

9 SILGRANIT-look färger

BLANCO ZENOS-S
• höjd: 149,5 mm (172,5 mm med handtag)

• svängradie 140 grader

• med utdragbar dusch

• perfekt färgmatchning med diskbänk i SILGRANIT PuraDur

Krom  

9 SILGRANIT-look färger,
inkl. SILGRANIT svart
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BLANCO avfallshantering
Få ordning på sin sopsortering

Avfallssystem: BLANCO SELECT 60/3 Orga

Platsen under diskhon kan vara trång, om det t ex ska monteras en enhet för 

kokande vatten. En av BLANCOS speciallösningar är BLANCO SELECT 

Compact 60/2 som har en kortare botten som ger extra plats längst bak i skåpet –  

för att ge dig plats för det du har behov av.

Flexibel inredning
Välj mellan montering i skåp eller låda eller
integrerat nedkast i din bänkskiva

Optimal användning av platsen 
Gör plats för allt; avfall, rengöringsprodukter  
och integrerad vattenkokare

Anpassade för dina behov 
Välj skåpstorlek och välj antal kärl som 
passar dig
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För skåp med utdragbar front

BLANCO FLEXON II är enkel att montera till ett skåp

med utdragbar front. Med FLEXON II väljer du ett modernt 

avfallssystem med ett genomtänkt och funktionell konstruktion,

som dessutom är enkel att rengöra.

Till skåp med utdragbar front

BLANCO SELECT monteras i skåp med utdragbar front 

och är perfekt till organisering av platsen under diskbänken.

Kombinera ditt SELECTsystem med en praktisk ORGA-

modul som håller ordning på allt det du vill ha nära tillhands 

vid diskbänken.

För skåp med hängande dörr

BLANCO BOTTON Pro är den perfekta lösningen till skåp 

med dörrar. Avfallssystemet utnyttjar platsen optimalt i ett 

45 cm skåp och fås med manuellt utdrag, eller ett automatiskt 

utdrag där botten följer med när skåpdörren öppnas.

Vägledning: 
Upptäck det riktiga 
avfallssystemet

1. Placering

Var ska avfallsysstemet monteras för att säkra 

en enkel rutin i vardagen? Ska det monteras under 

diskbänken eller är det eventuellt i ett extra 

avfallsskåp vid sidan av diskho?

2. Skåptypen

Skåptypen är avgörande för vilket BLANCO avfalls-

system du ska montera. Har du skåp eller låda med 

en front som dras ut eller hängande skåpdörrar?

3. Storleken på skåpet

Ett bredare skåp, ger mer plats för avfallshantering 

och desto bredare ska därför botten på 

avfallshanteringen vara.

4. Extra tillbehör

Välj till extra detaljer så som t ex hållare för 

avfallspåsen som fästes på kanten och håller påsen 

på plats. Eller välj MOVEX fotreglage som monteras 

under skåpdörren.

Stora diskhoar kräver större skåp. BLANCO har  

lanserat en ny variant i FLEXON II serien som  

monteras i en låda med utdragbar front.

Systemet är designat för ett 80 cm brett skåp och 

utnyttjar därför det stora skåpet maximalt. 

Diskho: BLANCO METRA XL 6 S SILGRANIT, vit

Köksblandare: BLANCOCULINA-S, rostfritt stål

Tillbehör: Hörnskål svart, skärbräda trä

Sopsortering: BLANCO FLEXON II 60/4



BLANCO affaldssystemer

SELECT
Till skåp med utdragbar front
• Monteras i skåpsidorna och i lådfront
• Kullagerskenor med dämpning
• Ram och topp i grålackerad stål
• Toppen fungerar som både lock och hylla

SELECT Compact  
Till skåp med utdragbar front
• Djup 320 mm som ger mer plats i bakkant
• Monteras i sidan av skåpet
• Med kullagersskenor och dämpning
• Ram och topp i grållackerat stål
• Toppen fungerar som lock och hylla

SELECT Orga
Förvaringssystem för SELECT
• Utdragbar modul med skenor för 60 cm skåp
• Monteras över SELECT avfallssortering
• Inkl 2 stycken behållare för förvaring av 
 rengöringsartiklar
• Bygger 42 cm djupt

SELECT 45/2

2 hinkar a 16 l

SELECT 50/2

2 hinkar a 19 l

SELECT 50/3

3 hinkar: 19 l + 
2 x 8 l inkl. 1 lock*

SELECT 60/2

2 hinkar: 30 l + 19 l

SELECT 60/4

4 hinkar: 2 x 15 l + 
2 x 6 l, inkl. 1 lock*

SELECT 60/3

3 hinkar a 15 l

ORGA lådaSELECT Compact 60/2

2 hinkar a 17 l

SOLON-IF
För nedfällning i bänkskivan
• Inklusive hink, ram och lock i rostfritt stål
• Fälles ned eller planmonteras i bänkskivan

SELECT BOTTON Pro
Till skåp med hängande dörr
• Bottenmontering
• Med manuell eller automatiskt utdrag där
 botten följer med dörren när den öppnas
• Toppen fungerar som lock och hylla
• Låg höjd, stora hinkar

FLEXON II
TIll skåpen med utdragbar front
• Fästes i skåpets botten och front
• Ram och pulverlackerat topplock i metall
• Lådsida 265 mm

FLEXON II 60/2

2 hinkar: 30 l + 19 l,
inkl. lock

FLEXON II 60/4

4 hinkar: 2 x 15 l + 
2 x 6 l, inkl. lock

FLEXON II 60/3

3 hinkar: 15 l, 
inkl. lock

BOTTON Pro 45/2 
 manuell

2 hinkar a 13 l

BOTTON Pro 45/2  
             automatisk

2 hinkar a 13 l

SOLON-IF

Hink: 1 x 7 l

FLEXON II 50/3

3 hinkar a 15 l,
inkl. lock

FLEXON II 80/3

3 hinkar: 30 l / 
19 l / 16 l

FLEXON II 90/4

4 hinkar: 3 x 19 l / 
16 l
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BLANCO CARE
Rengöring och vård: ge diskbänken
lång livslängd

BLANCO POLISH 
 

Vårt putsmedel har utvecklats för grund-

läggande rengöring och vård av ytor av 

rostfritt stål såväl som för att hjälpa till att 

ta bort små repor, rost från andra föremål 

och fläckar. Efter rengöring får diskbän-

ken tillbaka sitt ursprungliga rena och  

skinande utseende – med vattnet   

som bildar droppar på dess yta. 

Ta hand om din diskho 
från BLANCO 
 

När du väljer en BLANCO-diskho väljer du en hög hygienstandard för 

ditt kök som kommer att hålla under många år. Det är därför viktigt 

att diskbänken tas om hand och underhålls, oavsett om den är gjord 

i rostfritt stål, SILGRANIT PuraDur eller keramiskt porslin. Daglig 

rengöring görs enkelt med en mjuk, fuktad trasa eller med de vanliga 

rengöringsmedel du utan tvekan redan har i ditt kök, som exempelvis 

diskmedel. Var noga med att bara använda rengöringsmedel som 

är avsedda för materialet i fråga. Ta för vana att alltid torka torrt i din 

diskho efter användning. Då torkar du inte bara bort den kalk som 

finns i allt vatten och stannar kvar på ytan.

Om du vill rengöra diskbänken på djupet har BLANCO utvecklat 

en rad professionella rengöringsmedel som var för sig är speciellt 

anpassade för de olika diskbänksmaterialen. 

BLANCO ACTIV 
 

Används för grundläggande rengöring 

och avkalkning av diskhoar gjorda  

i SILGRANIT PuraDur. Efter att pulvret 

lösts upp i varmt vatten och du låtit det 

stå i diskhon under några timmar eller 

över natten sköljer du av diskhon och 

torkar den. 

BLANCO PuraPlus 

 

En rengörande och vårdande lösning för 

användning på keramiskt porslin. 

PuraPlus är ett set med två produkter: 

“Starter” för rengöring och “Liquid” för 

återställande av diskbänkens yta. 

Applicera lösningen med en mjuk trasa 

och skölj sedan 

av med ljummet 

vatten. 

Rengöring av köksblandare
 

För den dagliga rengöringen av din köksblandare använder 

du endast en trasa eller svamp med lite diskmedel och varmt 

vatten. Ta för vana att torka torr din blandare och ytan runt den, 

på så sätt förebygger du fläckar av kalk som finns i vattnet. Du 

bör även regelbundet kalka av filtret i köksblandaren. Detta gör 

du enkelt genom att skruva av prelatorn och ta ut det lilla filtret 

som läggs i en blandning av vatten och ättika eller BLANCOs 

eget avkalkningsmedel. Undvik att använda starka, frätande 

rengöringsmedel. 

BLANCO Antikalk
 

Används för att förebygga kalk och svåra fläckar 

i diskho och blandare. Spraya på och låt verka 

i några minuter. Skölj med rent vatten och torka 

av med en mikrofiberduk.

BLANCO CeraCare 
 

En biologisk rengöringslösning som 

rengör och polerar BLANCO-diskbänkar 

keramiskt porslin. Blöt svampen som 

ingår i paketet och doppa den  

i CeraCare innan du applicerar det på 

diskbänken. Skölj sedan av produkten 

och torka diskbänken ordentligt. 



 

 

 

SkanCo 

Skandinavisk Beslagskompani AB 

Effektvägen 16

196 37 KUNGSÄNGEN

www.skanco.se
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