
Soluções integradas perfeitas para o lava-louça da cozinha

blanco.com

Lava-louças, torneiras, sistemas de desperdícios e acessórios
Tabela de preços 2022 (I.V.A. não incluído)



ÍNDICE

CUBAS SILGRANIT 31
BLANCO VINTERA XL 35 BLANCO PLEON  51-54 BLANCO RONDOVAL 60
BLANCO ARTAGO 36-37 BLANCO DALAGO  55-56 BLANCO ZIA 61
BLANCO ETAGON  38-43 BLANCO METRA  57-58
BLANCO SUBLINE  44-50 BLANCORONDO 59

CUBAS DE AÇO INOXIDÁVEL 62
BLANCO CRONOS XL  66 BLANCO LEMIS  99 BLANCO TIPO 111
BLANCO CLARON  67-78 BLANCO SOLIS  100-104 BLANCO PLENTA 112
BLANCO ZEROX  79-87 BLANCO LANTOS 105
BLANCO ETAGON  88-90 BLANCO SUPRA  106-108
BLANCO DIVON II 91 BLANCODANA  109
BLANCO ANDANO  92-98 BLANCO RONDOSOL 110

CUBAS DE CERÂMICA 113
BLANCO ETAGON  115-116 BLANCO VILLAE Farmhouse  118
BLANCO PANOR  117 BLANCO SUBLINE  119

LAVA-LOUÇAS SILGRANIT 120
BLANCO ADON XL 124 BLANCO METRA  141-147 BLANCO ZIA  155-156
BLANCO AXIA III  125-129 BLANCO FARON XL 148
BLANCO ZENAR  130-136 BLANCO ELON  149
BLANCO COLLECTIS 137 BLANCO SITY XL  150-153
BLANCO CLASSIC 138-140 BLANCO SONA  154

LAVA-LOUÇAS DE AÇO INOXIDÁVEL 157
BLANCO DIVON II  160-163 BLANCO LEMIS  169-170 BLANCO TIPO  175
BLANCO AXIS III  164-166 BLANCO LANTOS  171-172
BLANCO ANDANO XL 167-168 BLANCO LIVIT  173-174

TORNEIRAS MISTURADORAS 176
BLANCO SOLENTA-S 184-186 BLANCO CATRIS-S 203-204 BLANCO JANDORA 223
BLANCO PANERA-S 187 BLANCO FONTAS 205-206 BLANCO TIVO 224-226
BLANCO ELOSCOPE-F II 188 BLANCO TRADON 207 BLANCO LARESSA-F  227
BLANCOCULINA-S 189-191 BLANCO CARENA 208-209 BLANCO CORESSA-F 228
BLANCO LINEE 192-193 BLANCO JURENA 210 BLANCO ANTAS-S 229
BLANCO VONDA 194 BLANCO VIU-S 211 BLANCO TRIMA 230
BLANCO LIVIA-S 195 BLANCO LINUS 212-218 BLANCO KANO 231-232
BLANCO SONEA-S Flex 196 BLANCO AMBIS 219 BLANCO MIDA 233-234
BLANCO AVONA 197-198 BLANCO CANDOR 220 BLANCO MILA 235-236
BLANCO ALTA 199-202 BLANCO LANORA 221-222 BLANCO MILI 237

DISPENSADORES DE SABÃO 238
BLANCO PIONA 238 BLANCO TANGO 240 BLANCO VICUS 241
BLANCO LIVIA 238 BLANCO TORRE 240
BLANCO LATO 239 BLANCO YANO 241

SISTEMAS DE DESPERDÍCIOS E TRITURADORES 242
BLANCO FWD   244-246 BLANCO BOTTON  258-259
BLANCO SELECT II  247-251 BLANCO BOTTON II 260
BLANCO FLEXON II  252-257 BLANCO SINGOLO 261-262

ACESSÓRIOS 263
BLANCO CARE - Produtos de limpeza Acessórios para sistemas de separação 272-274
e manutenção 265 Peças suplentes 275-276
Acessórios para lava-louças 266-271 Acessórios para misturadoras 277

SERVIÇO 278
Lista de Artigos por Referências 278-298 CONDIÇÕES DE VENDA 306
Soluções de instalação 299-302 A informação sobre o Regulamento (CE)
Combinações para cuba principal N.º 1907/2006 (REACH) 307
e segunda cuba 303
Comandos de válvula automática 304-305

INSPIRAÇÕES UNIT 3-8



3

BL
AN

CO
 U

NI
T

O QUE É UMA  
BLANCO UNIT?
A alegria da cozinha de engenharia – com o know-how alemão.

Experiência e produção em que pode confiar

A BLANCO é uma empresa alemã com mais de 95 anos de 
experiência internacional em pontos de água de cozinha. 
Especializa-se no desenvolvimento de produtos de alta 
qualidade que deliciam os consumidores com utilidade, 
qualidade e design.

Onde começa a alegria da cozinha

O ponto de água é uma das áreas mais ativas de qualquer 
cozinha doméstica. Mais de 60% do tempo que passamos na 
nossa cozinha é nesta área, a realizar uma grande variedade 
de tarefas. Por isso, desempenha um papel importante na 
forma como vivemos este espaço. 

Uma das principais funções do ponto de água na cozinha é 
fornecer água para beber e cozinhar. Nesta função, garantir a 
qualidade da água é a principal prioridade. Por isso, utilizamos 
materiais de alta qualidade e um design especializado.

Esta área também desempenha um papel fundamental no 
apoio a muitas tarefas de preparação e na limpeza de todos 
os alimentos e utensílios de cozinha, mantendo-nos seguros. 
Nestas funções, o ponto de água na cozinha merece apenas 
os produtos concebidos e integrados com o máximo cuidado 
e que combinem características favoráveis para tornar as 
tarefas mais seguras, mais fáceis e mais divertidas.

As nossas soluções inteligentes contêm componentes de alta 
qualidade que são concebidos para funcionar em conjunto e 
dar-lhe alegria ao longo da vida da cozinha. Usufrua de uma 
BLANCO UNIT no centro da cozinha.
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COMO ESCOLHER  
UMA BLANCO UNIT

Ao planear uma cozinha, as necessidades individuais dos utilizadores são essenciais para criar um espaço que apoie as suas 
vidas e aspirações. Desde chefs nos tempos livres a gourmets apaixonados, todos usamos as cozinhas de forma ativa e 
apreciamo-las como o coração das nossas casas. Apesar de as nossas expectativas e necessidades específicas poderem ser 
diferentes, todos queremos desfrutar do tempo que passamos na cozinha. É por isso que todo o planeamento da cozinha tem 
de começar com os clientes. Compreender a forma como utilizam a sua cozinha - os seus rituais e as suas experiências - é o 
melhor ponto de partida.
Outro fator chave para a individualidade é o design. Definir o estilo, as cores e as combinações de materiais desejados é vital 
para encontrar os elementos certos da cozinha. Convidamo-la a explorar e a experienciar os nossos vários designs e cores - 
misture e combine para criar um equilíbrio personalizado e uma expressão individual em qualquer cozinha.

Compreender o espaço
O próximo ponto crítico é definir o espaço disponível. Aqui são 
essenciais medições ao pormenor e uma compreensão dos pon-
tos de acesso para a água, drenagem e fonte de alimentação. 

Cada cozinha tem três áreas: o ponto de água, a área de 
confeção (forno e fogão) e a área de abastecimento (armários 
e frigoríficos). Juntos formam o triângulo de trabalho. Ao definir 
estes três espaços, tente tornar a distância entre eles o mais 
curta possível para otimizar o fluxo de trabalho e aumentar a 
segurança.

O papel principal do ponto de água
A área mais movimentada da cozinha é o ponto de água, onde passamos 
mais de 60% do tempo utilizado na nossa cozinha. Embora a utilização 
varie, geralmente todos vemos o ponto de água como tendo determinadas 
funções importantes: como a barreira de limpeza para eliminar a sujidade dos 
ingredientes alimentares e dos utensílios de cozinha, a estação de lavagem 
das mãos, a área de bebidas (água fresca ou a ferver, por exemplo, para chá), 
a fonte limpa de água para cozinhar e como área de eliminação de resíduos de 
alimentos e líquidos.

Conheça as suas opções
A familiaridade com as opções disponíveis é a chave para es-
colher uma BLANCO UNIT que irá criar o ponto de água ideal 
para consumidores individuais.

As nossas torneiras misturadoras de alta qualidade são se-
guras, fáceis de utilizar e duradouras. Mas podem fazer muito 
mais – podem oferecer sistemas completos para água filtrada, 
diretamente a partir da bica. Ou uma torneira semiprofissional 
que chega facilmente a todos os cantos do lava-louça ou um 
jato com dois tipos de fluxo diferentes. Temos até torneiras 
para instalar em frente a uma janela. 

Existem grandes tendências no design da cozinha para cubas, 
mas a decisão deve ser tomada com base na forma como o 
ponto de água será utilizado. As cubas individuais são ótimas 
para proporcionar um amplo espaço de trabalho, enquanto que 
as cubas duplas ajudam a separar fluxos de trabalho paralelos. 
Os escorredores  também podem ser uma excelente funciona-
lidade e podem ser utilizados como um elemento fixo ou como 
um acessório, para uma utilização ocasional. Com tantas op-
ções fantásticas, será útil dispensar alguns minutos a considerar 
as prioridades dos clientes e a forma como utilizam o espaço.

60%

15%

Extrair água

Preparação

Lavar

Escorrer 
e arrefecer

Lavar as mãos

Eliminar 
e organizar

25%

Ponto de água 
da cozinha

Outros

Fogão
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Maximizar a potência do ponto de água
A combinação especializada de uma torneira misturadora e lava-louça BLANCO tem benefícios que duram toda a vida da 
cozinha. Mas aproveitar ao máximo esta área também significa organizar a terra de ninguém por baixo do lava-louça. Este 
espaço no armário tem um grande potencial para a organização, mantendo os produtos de limpeza longe da vista, mas 
próximos, e proporcionando espaço para resíduos. Ter um sistema de separação de resíduos por baixo do lava-louça acaba 
com a necessidade de passar pela cozinha com as mãos sujas e com resíduos, evitando potenciais derrames. Também significa 
ter uma solução limpa e flexível onde é necessária. Assim, depois de eliminar restos de comida, basta lavar as mãos e continuar 
a trabalhar. Tão fácil!

Única e individual
O passo final na criação de uma BLANCO UNIT perfeita é 
encontrar os acessórios certos que apoiam a forma como 
o seu cliente vai usar a cozinha. Talvez um dispensador 
de detergente, uma tábua de corte forte que possa ser 
colocada na cuba ou uma grelha ou grelhas que criem um 
nível adicional na cuba para várias tarefas. Os acessórios 
ajudam a personalizar a UNIT para responder a necessidades 
específicas. E se precisar de mudar no futuro, pode encontrar 
sempre novos acessórios BLANCO que se ajustem a ela.

Vamos começar
É fácil encontrar a BLANCO UNIT certa. Como ponto de 
partida, recomendamos que encontre inspiração para a sua 
UNIT nas páginas seguintes. Contêm uma pequena seleção 
de produtos que combinam na perfeição para criar pontos de 
água excelentes para diferentes necessidades. Pode escolher 
uma UNIT tal como está ou personalizá-la. Personalizar uma 
UNIT é a melhor forma de garantir que uma cozinha no papel 
se torna uma cozinha prática que irá proporcionar muitos anos 
de divertimento diário. 

Vire a página para encontrar inspirações para a UNIT.
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• Esta UNIT responde de forma elegante às 
exigências de um chef caseiro.

• Uma torneira misturadora sólida em aço 
inoxidável de cano alto extraível chega a todos os cantos do 
lava-louça e está pronta para realizar todo o tipo de tarefas.

• O grande volume da cuba e do rebordo circundante 
proporciona um espaço de trabalho confortável e protege 
a bancada de trabalho.

• O sistema de organização de armários inferiores com 
separação de resíduos oferece arrumação prática e mantém 
todos os utensílios limpos à mão sem estarem à vista.

Inspirações UNIT

Misturadora Lava-louça/Cuba Sistema de separação de desperdícios

JANDORA-S PLEON 6 FLEXON II XL 60/3

aço inoxidável
consulte a pág. 223

consulte a pág. 252SILGRANIT preto
consulte a pág. 52

Este modelo também está disponível em outras dimensões e cores. 
Consulte a pág. 52

Acessórios recomendados

Instalação superior

Tábua de corte de freixo

230 700
consulte a pág. 41

Escorredor de canto

235 866
consulte a pág. 58

PIONA Dispensadores de 
detergente

517 537
consulte a pág. 238

MOVEX

519 357
consulte a pág. 250
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• Esta UNIT satisfaz as necessidades diárias do 
chef nos tempos livres.

• Uma torneira misturadora semi profissional 
de cano alto, suporte magnético e chuveiro de jato duplo 
transporta água para todos os cantos do lava-louça e está 
pronta para realizar tarefas fáceis e difíceis.

• A combinação de uma grande área de cuba com um prático 
escorredor acrescenta funcionalidade a esta área da cozinha, 
ao mesmo tempo faz com que a preparação em várias fases 
e ao mesmo tempo seja mais fácil.

• O sistema de organização de armários inferiores com 
separação de resíduos oferece arrumação prática e mantém 
todos os utensílios limpos à mão sem estarem à vista.

Inspirações UNIT

Misturadora Lava-louça/Cuba Sistema de separação de desperdícios

SONEA-S Flexo METRA XL 6 S FLEXON II XL 60/3

aço inoxidável 
consulte a pág. 196

consulte a pág. 252SILGRANIT branco
consulte a pág. 142

Este modelo também está disponível em outras dimensões e cores. 
Consulte a pág. 142

Acessórios recomendados

Tábua de corte de faia

218 313
consulte a pág. 58

Tábua de corte de polietileno

217 611
consulte a pág. 58

Escorredor de canto

235 866
consulte a pág. 58

Instalação superior

PIONA Dispensadores de 
detergente

517 537
consulte a pág. 238

MOVEX

519 357
consulte a pág. 250
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• Esta UNIT é fácil de utilizar e adaptável, e faz  
a melhor utilização de um armário de 80 cm para 
quem precisar de um ponto de água amplo na 
cozinha.

• A torneira misturadora e a cuba interagem para proporcionar 
um espaço de trabalho alargado com água a chegar à cuba  
e à área em volta da cuba.

• As cubas duplas com a torneira no centro permitem que as 
duas funcionem com acesso fácil à água, tornando  
a preparação em várias fases muito fácil.

• O sistema de gestão de resíduos do armário inferior permite 
uma fácil separação de resíduos em três baldes integrados 
numa única gaveta, deixando uma gaveta livre para outras 
utilizações.

Inspirações UNIT

Misturadora Lava-louça/Cuba Sistema de separação de desperdícios

CARENA-S Vario NAYA 8 FLEXON II Low 80/3

Silgranit-look, branco/cromado
consulte a pág. 208
Este modelo também está disponível em outras 
cores Silgranit. 

consulte a pág. 255SILGRANIT branco

Producto não disponível

Acessórios recomendados

Tábua de corte de faia

218 313
consulte a pág. 58

Instalação superior

MOVEX

519 357
consulte a pág. 250

Tábua de corte de polietileno
ótica mármore

217 611
consulte a pág. 58
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ACABAMENTOS E CORES 
PARA LAVA-LOUÇAS E 
CUBAS BLANCO.

Cores Cerâmica

Aço inox

Cores SILGRANIT®

Símbolos e explicações para lava-louças e cubas

beton-style*

*os modelos de lava-louça selecionados estão disponíveis em beton-style

alumetalic cinzento-pedra antracite preto

aço inoxidável 
Dark Steel

aço inoxidável 
acabamento 
natural

aço inoxidável 
acabamento 
escovado

aço inoxidável 
acabamento 
acetinado 

branco

jasmimtartufocafé

branco cristal magnólia 
brilhante

basaltopreto

instalação sob a bancadarebordo plano IF

instalação encastrada

instalação encastrada sob a 
bancada

instalação a partir de cima

aço inoxidável 
Durinox
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ACABAMENTOS E CORES 
PARA TORNEIRAS 
MISTURADORAS BLANCO.

Silgranit-Look

alumetalic cinzento-pedra antracite preto 

Edição 
especial

preto mateaço inoxidável aço inoxidável 
mate acetinado

Superfície metálica PVD Aço inoxidável

acabamento aço 
inoxidável

cromado satin goldmanganésio PVD steel

branco

jasmimtartufo café

Símbolos e explicações para torneiras misturadoras

sistema de filtragem

duplo tipo de spray solução para janelasversão Senso

spray extensível manípulo esquerdo 

latão

Bica sólida



Instalação sob o tampo Cuba SILGRANIT
BLANCO ETAGON 700-U

SILGRANIT
730 x 460 mm Pág. 38

BLANCO ETAGON 500-U

SILGRANIT
530 x 460 mm Pág. 39

BLANCO SUBLINE 480/320-U

SILGRANIT
855 x 460 mm Pág. 44

BLANCO SUBLINE 350/350-U

SILGRANIT
755 x 460 mm Pág. 44

BLANCO SUBLINE 430/270-U

SILGRANIT
755 x 460 mm Pág. 44

BLANCO SUBLINE 340/160-U

SILGRANIT
555 x 460 mm Pág. 44

BLANCO SUBLINE 800-U

SILGRANIT
830 x 460 mm Pág. 45

BLANCO SUBLINE 700-U Level

SILGRANIT
730 x 460 mm Pág. 45

BLANCO SUBLINE 700-U

SILGRANIT
730 x 460 mm Pág. 45

BLANCO SUBLINE 500-U

SILGRANIT
530 x 460 mm Pág. 45

BLANCO SUBLINE 400-U

SILGRANIT
430 x 460 mm Pág. 46

BLANCO SUBLINE 320-U

SILGRANIT
350 x 460 mm Pág. 46

BLANCO SUBLINE 160-U

SILGRANIT
190 x 460 mm Pág. 46

BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition

SILGRANIT
530 x 460 mm Pág. 47

Instalação sob o tampo Cuba aço inoxidável
BLANCO CLARON 700-U Durinox

aço inoxidável Durinox
740 x 440 mm Pág. 67

BLANCO CLARON 500-U Durinox

aço inoxidável Durinox
540 x 440 mm Pág. 67

BLANCO CLARON 400-U Durinox

aço inoxidável Durinox
440 x 440 mm Pág. 67

BLANCO CLARON 340-U Durinox

aço inoxidável Durinox
380 x 440 mm Pág. 67

BLANCO CLARON 400/400-U

aço inoxidável brilho
865 x 440 mm Pág. 68

BLANCO CLARON 340/180-U

aço inoxidável brilho
585 x 440 mm Pág. 68

BLANCO CLARON 700-U

aço inoxidável brilho
740 x 440 mm Pág. 69

BLANCO CLARON 550-U

aço inoxidável brilho
590 x 440 mm Pág. 69

BLANCO CLARON 500-U

aço inoxidável brilho
540 x 440 mm Pág. 69

BLANCO CLARON 450-U

aço inoxidável brilho
490 x 440 mm Pág. 69

BLANCO CLARON 400-U

aço inoxidável brilho
440 x 440 mm Pág. 69

BLANCO CLARON 340-U

aço inoxidável brilho
380 x 440 mm Pág. 70
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BLANCO CLARON 180-U

aço inoxidável brilho
220 x 440 mm Pág. 70

Instalação sob o tampo Cuba aço inoxidável
BLANCO CLARON XL 60-U VaporPlus

aço inoxidável brilho
570 x 460 mm Pág. 78

BLANCO ZEROX 700-U Dark Steel

aço inoxidável Dark Steel
740 x 440 mm Pág. 79

BLANCO ZEROX 500-U Dark Steel

aço inoxidável Dark Steel
540 x 440 mm Pág. 79

BLANCO ZEROX 700-U Durinox

aço inoxidável Durinox
740 x 440 mm Pág. 80

BLANCO ZEROX 500-U Durinox

aço inoxidável Durinox
540 x 440 mm Pág. 80

BLANCO ZEROX 400-U Durinox

aço inoxidável Durinox
440 x 440 mm Pág. 80

BLANCO ZEROX 340-U Durinox

aço inoxidável Durinox
380 x 440 mm Pág. 80

BLANCO ZEROX 400/400-U

aço inoxidável brilho
865 x 440 mm Pág. 81

BLANCO ZEROX 340/180-U

aço inoxidável brilho
585 x 440 mm Pág. 81

BLANCO ZEROX 700-U

aço inoxidável brilho
740 x 440 mm Pág. 81

BLANCO ZEROX 550-U

aço inoxidável brilho
590 x 440 mm Pág. 81

BLANCO ZEROX 500-U

aço inoxidável brilho
540 x 440 mm Pág. 82

BLANCO ZEROX 450-U

aço inoxidável brilho
490 x 440 mm Pág. 82

BLANCO ZEROX 400-U

aço inoxidável brilho
440 x 440 mm Pág. 82

BLANCO ZEROX 340-U

aço inoxidável brilho
380 x 440 mm Pág. 82

BLANCO ZEROX 180-U

aço inoxidável brilho
220 x 440 mm Pág. 82

BLANCO ETAGON 700-U

aço inoxidável brilho
740 x 440 mm Pág. 88

BLANCO ETAGON 500-U

aço inoxidável brilho
540 x 440 mm Pág. 88

BLANCO ANDANO 400/400-U

aço inoxidável brilho
865 x 440 mm Pág. 92

BLANCO ANDANO 340/340-U

aço inoxidável brilho
745 x 440 mm Pág. 92

BLANCO ANDANO 500/180-U

aço inoxidável brilho
745 x 440 mm Pág. 93

BLANCO ANDANO 340/180-U

aço inoxidável brilho
585 x 440 mm Pág. 93

BLANCO ANDANO 700-U

aço inoxidável brilho
740 x 440 mm Pág. 93

BLANCO ANDANO 500-U

aço inoxidável brilho
540 x 440 mm Pág. 94

BLANCO ANDANO 450-U

aço inoxidável brilho
490 x 440 mm Pág. 94

BLANCO ANDANO 400-U

aço inoxidável brilho
440 x 440 mm Pág. 94

BLANCO ANDANO 340-U

aço inoxidável    brilho
380 x 440 mm Pág. 94
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BLANCO ANDANO 180-U

aço inoxidável brilho
220 x 440 mm Pág. 94

Instalação sob o tampo Cuba aço inoxidável
BLANCO SOLIS 700-U

aço inoxidável semibrilho
740 x 440 mm Pág. 100

BLANCO SOLIS 340/180-U

aço inoxidável semibrilho
585 x 440 mm Pág. 100

BLANCO SOLIS 500-U

aço inoxidável semibrilho
540 x 440 mm Pág. 101

BLANCO SOLIS 450-U

aço inoxidável semibrilho
490 x 440 mm Pág. 101

BLANCO SOLIS 400-U

aço inoxidável semibrilho
440 x 440 mm Pág. 101

BLANCO SOLIS 340-U

aço inoxidável semibrilho
380 x 440 mm Pág. 101

BLANCO SOLIS 180-U

aço inoxidável semibrilho
220 x 440 mm Pág. 101

BLANCO SUPRA 340/340-U

aço inoxidável semibrilho
765 x 450 mm Pág. 106

BLANCO SUPRA 500-U

aço inoxidável semibrilho
530 x 430 mm Pág. 106

BLANCO SUPRA 450-U

aço inoxidável semibrilho
480 x 430 mm Pág. 106

BLANCO SUPRA 400-U

aço inoxidável semibrilho
430 x 430 mm Pág. 106

BLANCO SUPRA 340-U

aço inoxidável semibrilho
370 x 430 mm Pág. 106

Instalação sob o tampo Cuba Cerâmica
BLANCO ETAGON 500-U

Cerâmica PuraPlus
540 x 456 mm Pág. 115

BLANCO SUBLINE 350/150-U

Cerâmica PuraPlus
567 x 456 mm Pág. 119

BLANCO SUBLINE 500-U

Cerâmica PuraPlus
530 x 456 mm Pág. 119

Instalação superior e sob o tampo Cuba SILGRANIT
BLANCO PLEON 6 Split

SILGRANIT
615 x 510 mm Pág. 52

BLANCO PLEON 6

SILGRANIT
615 x 510 mm Pág. 52

BLANCO PLEON 9

SILGRANIT
860 x 500 mm Pág. 51, 53

BLANCO PLEON 8

SILGRANIT
700 x 510 mm Pág. 52, 54
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Instalação superior e sob o tampo Cuba SILGRANIT
BLANCO DALAGO 8

SILGRANIT
815 x 510 mm Pág. 56

BLANCO DALAGO 6

SILGRANIT
615 x 510 mm Pág. 56

BLANCO DALAGO 5

SILGRANIT
515 x 510 mm Pág. 56

BLANCO DALAGO 45

SILGRANIT
465 x 510 mm Pág. 56

BLANCO METRA 6

SILGRANIT
615 x 500 mm Pág. 57

BLANCO METRA 9

SILGRANIT
860 x 500 mm Pág. 58

BLANCORONDO

SILGRANIT
Ø 450 mm Pág. 59

BLANCO ZIA 9

SILGRANIT
860 x 500 mm Pág. 61

Altura do frontal Cuba Cerâmica
BLANCO PANOR 60

Cerâmica
598 x 630 mm Pág. 117

Perfi l liso IF Cuba SILGRANIT
BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame

SILGRANIT
510 x 510 mm Pág. 36

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

SILGRANIT
543 x 510 mm Pág. 48

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

SILGRANIT
543 x 443 mm Pág. 49

Perfi l liso IF Cuba aço inoxidável
BLANCO CLARON 700-IF/A Durinox

aço inoxidável Durinox
760 x 510 mm Pág. 71

BLANCO CLARON 500-IF/A Durinox

aço inoxidável Durinox
560 x 510 mm Pág. 71

BLANCO CRONOS XL 8-IF

aço inoxidável Durinox
795 x 468 mm Pág. 66

BLANCO PLEON  5

SILGRANIT
515 x 510 mm Pág. 52

BLANCO VILLAE Farmhouse Individual

Cerámica
795 x 460 mm Pág. 118

BLANCO VILLAE Farmhouse Duplo

Cerámica
794 x 490 mm Pág. 118

BLANCO CRONOS XL 6-IF

aço inoxidável Durinox
595 x 468 mm Pág. 66
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Perfi l liso IF Cuba aço inoxidável
BLANCO CLARON 340/180-IF/A

aço inoxidável 
605 x 510 mm Pág. 72

BLANCO CLARON 700-IF/A

aço inoxidável 
760 x 510 mm Pág. 73

BLANCO CLARON 550-IF/A

aço inoxidável 
610 x 510 mm Pág. 73

BLANCO CLARON 500-IF/A

aço inoxidável 
560 x 510 mm Pág. 73

BLANCO CLARON 400-IF/A

aço inoxidável 
460 x 510 mm Pág. 73

BLANCO CLARON 700-IF Durinox

aço inoxidável Durinox
740 x 440 mm Pág. 74

BLANCO CLARON 500-IF Durinox

aço inoxidável Durinox
540 x 440 mm Pág. 74

BLANCO CLARON 400-IF Durinox

aço inoxidável Durinox
440 x 440 mm Pág. 74

BLANCO CLARON 340-IF Durinox

aço inoxidável Durinox
380 x 440 mm Pág. 74

BLANCO CLARON 400/400-IF

aço inoxidável brilho
865 x 440 mm Pág. 75

BLANCO CLARON 340/180-IF

aço inoxidável brilho
585 x 440 mm Pág. 75

BLANCO CLARON 700-IF

aço inoxidável brilho
740 x 440 mm Pág. 76

BLANCO CLARON 550-IF

aço inoxidável brilho
590 x 440 mm Pág. 76

BLANCO CLARON 500-IF

aço inoxidável brilho
540 x 440 mm Pág. 76

BLANCO CLARON 450-IF

aço inoxidável brilho
490 x 440 mm Pág. 76

BLANCO CLARON 400-IF

aço inoxidável brilho
440 x 440 mm Pág. 76

BLANCO CLARON 340-IF

aço inoxidável brilho
380 x 440 mm Pág. 77

BLANCO CLARON 180-IF

aço inoxidável brilho
220 x 440 mm Pág. 77

BLANCO CLARON XL 60-IF/A VaporPlus

aço inoxidável brilho
560 x 480 mm Pág. 78

BLANCO CLARON XL 60-IF VaporPlus

aço inoxidável brilho
570 x 460 mm Pág. 78

BLANCO ZEROX 700-IF/A Durinox

aço inoxidável Durinox
760 x 510 mm Pág. 83

BLANCO ZEROX 500-IF/A Durinox

aço inoxidável Durinox
560 x 510 mm Pág. 83

BLANCO ZEROX 400-IF/A Durinox

aço inoxidável Durinox
460 x 510 mm Pág. 83

BLANCO ZEROX 700-IF Dark Steel

aço inoxidável Dark Steel
740 x 440 mm Pág. 84

BLANCO ZEROX 500-IF Dark Steel

aço inoxidável Dark Steel
540 x 440 mm Pág. 84

BLANCO ZEROX 700-IF Durinox

aço inoxidável Durinox
740 x 440 mm Pág. 85

BLANCO CLARON 400-IF/A Durinox

aço inoxidável Durinox
460 x 510 mm Pág. 71

BLANCO CLARON 400/400-IF/A

aço inoxidável 
885 x 510 mm Pág. 72
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Perfi l liso IF Cuba aço inoxidável
BLANCO ZEROX 340-IF Durinox

aço inoxidável Durinox
380 x 440 mm Pág. 85

BLANCO ZEROX 400/400-IF

aço inoxidável brilho
865 x 440 mm Pág. 86

BLANCO ZEROX 340/180-IF

aço inoxidável brilho
585 x 440 mm Pág. 86

BLANCO ZEROX 700-IF

aço inoxidável brilho
740 x 440 mm Pág. 86

BLANCO ZEROX 450-IF

aço inoxidável brilho
490 x 440 mm Pág. 87

BLANCO ZEROX 400-IF

aço inoxidável brilho
440 x 440 mm Pág. 87

BLANCO ZEROX 550-IF

aço inoxidável brilho
590 x 440 mm Pág. 86

BLANCO ZEROX 500-IF

aço inoxidável brilho
540 x 440 mm Pág. 87

BLANCO ZEROX 340-IF

aço inoxidável brilho
380 x 440 mm Pág. 87

BLANCO ZEROX 180-IF

aço inoxidável brilho
220 x 440 mm Pág. 87

BLANCO ETAGON 700-IF/A

aço inoxidável brilho
740 x 500 mm Pág. 89

BLANCO ETAGON 500-IF/A

aço inoxidável brilho
540 x 500 mm Pág. 89

BLANCO ETAGON 700-IF

aço inoxidável brilho
740 x 440 mm Pág. 90

BLANCO ETAGON 500-IF

aço inoxidável brilho
540 x 440 mm Pág. 90

BLANCO DIVON II 8-IF

aço inoxidável brilho
860 x 510 mm Pág. 91

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A

aço inoxidável brilho
865 x 500 mm Pág. 95

BLANCO ANDANO 340/340-IF/A

aço inoxidável brilho
745 x 500 mm Pág. 95

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A

aço inoxidável brilho
585 x 500 mm Pág. 95

BLANCO ANDANO 700-IF/A

aço inoxidável brilho
740 x 500 mm Pág. 96

BLANCO ANDANO 500-IF/A

aço inoxidável brilho
540 x 500 mm Pág. 96

BLANCO ANDANO 400-IF/A

aço inoxidável brilho
440 x 500 mm Pág. 96

BLANCO ANDANO 400/400-IF

aço inoxidável brilho
865 x 440 mm Pág. 97

BLANCO ANDANO 340/340-IF

aço inoxidável brilho
745 x 440 mm Pág. 97

BLANCO ANDANO 340/180-IF

aço inoxidável brilho
585 x 440 mm Pág. 97

BLANCO ANDANO 700-IF

aço inoxidável brilho
740 x 440 mm Pág. 97

BLANCO ANDANO 500-IF

aço inoxidável brilho
540 x 440 mm Pág. 98

BLANCO ZEROX 500-IF Durinox

aço inoxidável Durinox
540 x 440 mm Pág. 85

BLANCO ZEROX 400-IF Durinox

aço inoxidável Durinox
440 x 440 mm Pág. 85
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Perfi l liso IF Cuba aço inoxidável
BLANCO ANDANO 340-IF

aço inoxidável brilho
380 x 440 mm Pág. 98

BLANCO ANDANO 180-IF

aço inoxidável brilho
220 x 440 mm Pág. 98

BLANCO LEMIS 8-IF

aço inoxidável semibrilho
860 x 500 mm Pág. 99

BLANCO LEMIS 6-IF

aço inoxidável semibrilho
615 x 500 mm Pág. 99

BLANCO SOLIS 700-IF/A

aço inoxidável semibrilho
740 x 500 mm Pág. 102

BLANCO SOLIS 340/180-IF/A

aço inoxidável semibrilho
585 x 500 mm Pág. 102

BLANCO SOLIS 500-IF/A

aço inoxidável semibrilho
540 x 500 mm Pág. 102

BLANCO SOLIS 400-IF/A

aço inoxidável semibrilho
440 x 500 mm Pág. 102

BLANCO SOLIS 700-IF

aço inoxidável semibrilho
740 x 440 mm Pág. 103

BLANCO SOLIS 340/180-IF

aço inoxidável semibrilho
585 x 440 mm Pág. 103

BLANCO SOLIS 500-IF

aço inoxidável semibrilho
540 x 440 mm Pág. 104

BLANCO SOLIS 450-IF

aço inoxidável semibrilho
490 x 440 mm Pág. 104

BLANCO SOLIS 400-IF

aço inoxidável semibrilho
440 x 440 mm Pág. 104

BLANCO SOLIS 340-IF

aço inoxidável semibrilho
380 x 440 mm Pág. 104

BLANCO SOLIS 180-IF

aço inoxidável semibrilho
220 x 440 mm Pág. 104

BLANCO SUPRA 500-IF/A R12

aço inoxidável semibrilho
540 x 500 mm Pág. 107

BLANCO SUPRA 400-IF/A R12

aço inoxidável semibrilho
440 x 500 mm Pág. 107

BLANCO SUPRA 500-IF R12

aço inoxidável semibrilho
540 x 440 mm Pág. 108

BLANCO SUPRA 400-IF R12

aço inoxidável semibrilho
440 x 440 mm Pág. 108

Instalação à face “flushmount” (ao nível do tampo) Cuba SILGRANIT
BLANCO ETAGON 500-F

SILGRANIT
527 x 427 mm Pág. 40

BLANCO SUBLINE 340/160-F

SILGRANIT
552 x 427 mm Pág. 50

BLANCO SUBLINE 500-F

SILGRANIT
527 x 427 mm Pág. 50

BLANCO SUBLINE 400-F

SILGRANIT
427 x 427 mm Pág. 50

BLANCO ANDANO 450-IF

aço inoxidável brilho
490 x 440 mm Pág. 98

BLANCO ANDANO 400-IF

aço inoxidável brilho
440 x 440 mm Pág. 98
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BLANCO DALAGO 45-F

SILGRANIT
455 x 500 mm Pág. 55

Instalação à face “flushmount” (ao nível do tampo) Cuba SILGRANIT

Instalação superior Cuba SILGRANIT
BLANCO ARTAGO 6

SILGRANIT
510 x 510 mm Pág. 37

BLANCO ETAGON 8

SILGRANIT
780 x 510 mm Pág. 41

BLANCO ETAGON 6

SILGRANIT
600 x 510 mm Pág. 42

BLANCO ETAGON 6 Black Edition

SILGRANIT
600 x 510 mm Pág. 43

BLANCO RONDOVAL 45

SILGRANIT
Ø 535 mm Pág. 60

Instalação superior Cuba aço inoxidável
BLANCODANA 6

aço inoxidável mate
605 x 500 mm Pág. 109

BLANCODANA 45

aço inoxidável mate
480 x 500 mm Pág. 109

BLANCO RONDOSOL

aço inoxidável semibrilho
Ø 460 mm Pág. 110

BLANCO PLENTA 9

aço inoxidável semibrilho
860 x 500 mm Pág. 112

Instalação à face “flushmount” (ao nível do tampo) Cuba SILGRANIT
BLANCO SUBLINE 320-F

SILGRANIT
347 x 427 mm Pág. 50

BLANCO DALAGO 8-F

SILGRANIT
805 x 500 mm Pág. 55

BLANCO DALAGO 6-F

SILGRANIT
605 x 500 mm Pág. 55

BLANCO DALAGO 5-F

SILGRANIT
505 x 500 mm Pág. 55

BLANCO TIPO 8 Compact

aço inoxidável mate
780 x 500 mm Pág. 111
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Instalação superior Cuba Cerâmica
BLANCO ETAGON 6

Cerâmica PuraPlus
584 x 510 mm Pág. 116

Instalação sob o tampo e à face “flushmount” Cuba SILGRANIT
BLANCO VINTERA XL 9-UF

SILGRANIT
896 x 510 mm Pág. 35

19

Instalação superiorInstalação à face 
"flushmount"
Instalação à face sob o 
tampo

Perfi l liso IF

Instalação sob o tampo

Entre módulos

Vi
st

a 
ge

ra
l



900x900 mm
armário angular Lava-louça SILGRANIT

BLANCO METRA 9 E

SILGRANIT
830 x 830 mm Pág. 146

800 mm
armário Lava-louça SILGRANIT

BLANCO METRA 8 S

SILGRANIT
1160 x 500 mm Pág. 147

BLANCO ELON XL 8 S

SILGRANIT
860 x 500 mm Pág. 149

BLANCO SONA 8 S

SILGRANIT
1160 x 500 mm Pág. 154

BLANCO ZIA 8 S

SILGRANIT
1160 x 500 mm Pág. 155

800 mm
armário Lava-louça aço inoxidável

BLANCO DIVON II 8 S-IF

aço inoxidável brilho
1160 x 510 mm Pág. 160

BLANCO LEMIS 8 S-IF

aço inoxidável semibrilho
1160 x 500 mm Pág. 169

BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact

aço inoxidável semibrilho
1160 x 500 mm Pág. 171

BLANCO LIVIT 8 S

aço inoxidável semibrilho
1210 x 500 mm Pág. 174

BLANCO TIPO 8 S

aço inoxidável mate
1210 x 500 mm Pág. 175

600 mm
armário Lava-louça SILGRANIT

BLANCO ADON XL 6 S

SILGRANIT
980 x 480 mm Pág. 124

BLANCO AXIA III 6 S

SILGRANIT
1000 x 510 mm Pág. 125

BLANCO AXIA III XL 6 S-F

SILGRANIT
990 x 500 mm Pág. 126

BLANCO AXIA III XL 6 S

SILGRANIT
1000 x 510 mm Pág. 127

BLANCO ZENAR XL 6 S-F

SILGRANIT
987.5 x 497.5 mm Pág. 130

BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT
1000 x 510 mm Pág. 131

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

SILGRANIT
780 x 510 mm Pág. 132

BLANCO COLLECTIS 6 S

SILGRANIT
1000 x 510 mm Pág. 137
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BLANCO CLASSIC Neo 6 S

SILGRANIT
1000 x 510 mm Pág. 138

600 mm
armário Lava-louça SILGRANIT

BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S

SILGRANIT
1000 x 510 mm Pág. 139

BLANCO METRA 6 S

SILGRANIT
1000 x 500 mm Pág. 141

BLANCO METRA XL 6 S

SILGRANIT
1000 x 500 mm Pág. 142

BLANCO FARON XL 6 S

SILGRANIT
1000 x 500 mm Pág. 148

BLANCO ELON XL 6 S

SILGRANIT
780 x 500 mm Pág. 149

BLANCO SITY XL 6 S kiwi

SILGRANIT
1000 x 500 mm Pág. 150

BLANCO SITY XL 6 S orange

SILGRANIT
1000 x 500 mm Pág. 151

BLANCO SITY XL 6 S lemon

SILGRANIT
1000 x 500 mm Pág. 152

BLANCO SITY XL 6 S lava grey

SILGRANIT
1000 x 500 mm Pág. 153

BLANCO SONA XL 6 S

SILGRANIT
1000 x 500 mm Pág. 154

BLANCO ZIA 6 S

SILGRANIT
1000 x 500 mm Pág. 155

BLANCO ZIA XL 6 S

SILGRANIT
1000 x 500 mm Pág. 155

600 mm
armário Lava-louça aço inoxidável

BLANCO DIVON II 6 S-IF

aço inoxidável brilho
1000 x 510 mm Pág. 161

BLANCO AXIS III 6 S-IF

aço inoxidável brilho
1000 x 510 mm Pág. 164

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF

aço inoxidável brilho
1000 x 500 mm Pág. 167

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact

aço inoxidável brilho
860 x 500 mm Pág. 168

BLANCO LEMIS 6 S-IF

aço inoxidável semibrilho
1000 x 500 mm Pág. 169

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF

aço inoxidável semibrilho
1000 x 500 mm Pág. 169

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact

aço inoxidável semibrilho
780 x 500 mm Pág. 169

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF

aço inoxidável semibrilho
1000 x 500 mm Pág. 171

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact

aço inoxidável semibrilho
780 x 500 mm Pág. 171

BLANCO LIVIT XL 6 S

aço inoxidável semibrilho
1000 x 500 mm Pág. 173
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500 mm
armário Lava-louça SILGRANIT

BLANCO AXIA III 5 S

SILGRANIT
915 x 510 mm Pág. 128

BLANCO ZENAR 5 S-F

SILGRANIT
902.5 x 497.5 mm Pág. 133

BLANCO ZENAR 5 S

SILGRANIT
915 x 510 mm Pág. 134

BLANCO METRA 5 S

SILGRANIT
860 x 500 mm Pág. 143

BLANCO SONA 5 S

SILGRANIT
860 x 500 mm Pág. 154

BLANCO ZIA 5 S

SILGRANIT
860 x 500 mm Pág. 156

500 mm
armário Lava-louça aço inoxidável

BLANCO DIVON II 5 S-IF

aço inoxidável brilho
1000 x 510 mm Pág. 162

BLANCO AXIS III 5 S-IF

aço inoxidável brilho
915 x 510 mm Pág. 165

BLANCO LANTOS 5 S-IF

aço inoxidável semibrilho
940 x 490 mm Pág. 171

450 mm
armário Lava-louça SILGRANIT

BLANCO AXIA III 45 S

SILGRANIT
780 x 510 mm Pág. 129

BLANCO ZENAR 45 S-F

SILGRANIT
847.5 x 497.5 mm Pág. 135

BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT
860 x 510 mm Pág. 136

BLANCO CLASSIC Neo 45 S

SILGRANIT
780 x 510 mm Pág. 140

BLANCO METRA 45 S

SILGRANIT
780 x 500 mm Pág. 144

BLANCO METRA 45 S Compact

SILGRANIT
680 x 500 mm Pág. 145

BLANCO ELON 45 S

SILGRANIT
650 x 500 mm Pág. 149

BLANCO SONA 45 S

SILGRANIT
780 x 500 mm Pág. 154

BLANCO ZIA 45 S

SILGRANIT
780 x 500 mm Pág. 156

22

Instalação superiorInstalação à face 
"flushmount"
Instalação à face sob o 
tampo

Perfi l liso IF

Instalação sob o tampo

Entre módulos

Vi
st

a 
ge

ra
l



BLANCO DIVON II 45 S-IF

aço inoxidável brilho
860 x 510 mm Pág. 163

450 mm
armário Lava-louça aço inoxidável

BLANCO AXIS III 45 S-IF

aço inoxidável brilho
860 x 510 mm Pág. 166

BLANCO LEMIS 45 S-IF

aço inoxidável semibrilho
860 x 500 mm Pág. 170

BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini

aço inoxidável semibrilho
605 x 500 mm Pág. 170

BLANCO LANTOS 45 S-IF

aço inoxidável semibrilho
860 x 500 mm Pág. 172

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact

aço inoxidável semibrilho
768 x 488 mm Pág. 172

BLANCO TIPO 45 S

aço inoxidável mate
860 x 500 mm Pág. 175

BLANCO TIPO 45 S Mini

aço inoxidável mate
605 x 500 mm Pág. 175

BLANCO TIPO 45 S Compact

aço inoxidável mate
780 x 500 mm Pág. 175

400 mm
armário Lava-louça SILGRANIT

BLANCO ZIA 40 S

SILGRANIT
615 x 500 mm Pág. 156
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misturadoras
BLANCO SOLENTA-S

Superfície metálica Pág. 184

BLANCO SOLENTA-S

PVD  Pág. 184

BLANCO SOLENTA-S Senso Manípulo 
à direita

Superfície metálica Pág. 185

BLANCO SOLENTA-S Senso Manípulo 
à direita

PVD  Pág. 185

BLANCO SOLENTA-S Senso Manípulo 
à esquerda

Superfície metálica Pág. 186

BLANCO SOLENTA-S Senso Manípulo 
à esquerda

PVD  Pág. 186

BLANCO PANERA-S

aço inoxidável Pág. 187

BLANCO ELOSCOPE-F II

Superfície metálica Pág. 188

BLANCOCULINA-S Duo

Superfície metálica Pág. 189

BLANCOCULINA-S Duo

aço inoxidável Pág. 189

BLANCOCULINA-S

Superfície metálica Pág. 190

BLANCOCULINA-S Mini

Superfície metálica Pág. 191

BLANCO LINEE-S

Superfície metálica Pág. 192

BLANCO LINEE-S

Look SILGRANIT bicolor Pág. 192

BLANCO LINEE

Superfície metálica Pág. 193

BLANCO VONDA

Superfície metálica Pág. 194

BLANCO VONDA

aço inoxidável Pág. 194

BLANCO LIVIA-S

Superfície metálica Pág. 195

BLANCO LIVIA-S

PVD  Pág. 195

BLANCO SONEA-S Flexo

aço inoxidável Pág. 196

BLANCO AVONA-S

Superfície metálica Pág. 197

BLANCO AVONA-S

Look SILGRANIT Pág. 197

BLANCO AVONA

Superfície metálica Pág. 198

BLANCO ALTA-S Compact Vario

Superfície metálica Pág. 199

BLANCO ALTA-S-F Compact

Superfície metálica Pág. 200

BLANCO ALTA-F Compact

Superfície metálica Pág. 200

BLANCO ALTA-S Compact

Superfície metálica Pág. 201

BLANCO ALTA-S Compact

Look SILGRANIT bicolor Pág. 201

BLANCO ALTA Compact

Superfície metálica Pág. 202

BLANCO ALTA Compact

Look SILGRANIT bicolor Pág. 202

BLANCO CATRIS-S Flexo

Superfície metálica Pág. 203

BLANCO CATRIS-S Flexo

Edição especial Pág. 203
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BLANCO CATRIS-S Flexo

PVD  Pág. 203

misturadoras
BLANCO CATRIS-S

Superfície metálica Pág. 204

BLANCO TRADON

Superfície metálica Pág. 207

BLANCO TRADON

PVD  Pág. 207

BLANCO CARENA-S Vario

Superfície metálica Pág. 208

BLANCO CARENA-S Vario

Look SILGRANIT bicolor Pág. 208

BLANCO CARENA-S

Superfície metálica Pág. 209

BLANCO CARENA

Superfície metálica Pág. 209

BLANCO JURENA

Superfície metálica Pág. 210

BLANCO JURENA-S

Superfície metálica Pág. 210

BLANCO VIU-S

Superfície metálica Pág. 211

BLANCO LINUS-S Vario

Superfície metálica Pág. 212

BLANCO LINUS-S-F

Superfície metálica Pág. 213

BLANCO LINUS-S

Superfície metálica Pág. 214

BLANCO LINUS-S

aço inoxidável Pág. 214

BLANCO LINUS-S

PVD  Pág. 214

BLANCO LINUS-S

Look SILGRANIT Pág. 215

BLANCO LINUS-S

Edição especial Pág. 215

BLANCO LINUS-S Manípulo à 
esquerda

Superfície metálica Pág. 216

BLANCO LINUS

Superfície metálica Pág. 217

BLANCO LINUS

aço inoxidável Pág. 217

BLANCO LINUS

PVD  Pág. 217

BLANCO LINUS

Look SILGRANIT Pág. 218

BLANCO LINUS

Edição especial Pág. 218

BLANCO AMBIS-S

aço inoxidável Pág. 219

BLANCO AMBIS

aço inoxidável Pág. 219

BLANCO CANDOR-S

aço inoxidável Pág. 220

BLANCO CANDOR

aço inoxidável Pág. 220

BLANCO LANORA-S-F

aço inoxidável Pág. 221

BLANCO LANORA-F

aço inoxidável Pág. 221

BLANCO LANORA-S

aço inoxidável Pág. 222

BLANCO LANORA

aço inoxidável Pág. 222
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BLANCO JANDORA-S

aço inoxidável Pág. 223

misturadoras
BLANCO JANDORA

aço inoxidável Pág. 223

BLANCO TIVO-S-F

Superfície metálica Pág. 224

BLANCO TIVO-F

Superfície metálica Pág. 224

BLANCO TIVO-S

Superfície metálica Pág. 225

BLANCO TIVO-S

Look SILGRANIT bicolor Pág. 225

BLANCO TIVO

Superfície metálica Pág. 226

BLANCO LARESSA-F Manípulo à 
direita

Superfície metálica Pág. 227

BLANCO LARESSA-F Manípulo à 
esquerda

Superfície metálica Pág. 227

BLANCO CORESSA-F Manípulo à 
direita

Superfície metálica Pág. 228

BLANCO CORESSA-F Manípulo à 
esquerda

Superfície metálica Pág. 228

BLANCO ANTAS-S

Superfície metálica Pág. 229

BLANCO KANO-S

Edição especial Pág. 231

BLANCO KANO

Edição especial Pág. 232

BLANCO MIDA-S

Superfície metálica Pág. 233

BLANCO MIDA-S

Look SILGRANIT Pág. 233

BLANCO MIDA-S

Edição especial Pág. 233

BLANCO MIDA

Superfície metálica Pág. 234

BLANCO MIDA

Look SILGRANIT Pág. 234

BLANCO MIDA

Edição especial Pág. 234

BLANCO MILA-S

Superfície metálica Pág. 235

BLANCO MILA-S

Edição especial Pág. 235

BLANCO MILA

Superfície metálica Pág. 236

BLANCO MILA

Edição especial Pág. 236

BLANCO MILI

Superfície metálica Pág. 237

BLANCO MILI

Look SILGRANIT Pág. 237

BLANCO MILI

Edição especial Pág. 237
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BLANCO FONTAS-S II

Superfície metálica Pág. 205

Sistema de filtro de água
BLANCO FONTAS-S II

Look SILGRANIT Pág. 205

BLANCO FONTAS-S II

Edição especial Pág. 205

BLANCO FONTAS-S II

PVD  Pág. 205

BLANCO FONTAS II

Superfície metálica Pág. 206

BLANCO FONTAS II

Look SILGRANIT Pág. 206

BLANCO FONTAS II

Edição especial Pág. 206

BLANCO FONTAS II

PVD  Pág. 206

BLANCO TRIMA

Superfície metálica Pág. 230 

BLANCO TRIMA

PVD  Pág. 230
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Dispensadores
BLANCO PIONA

Superfície metálica Pág. 238

BLANCO PIONA

aço inoxidável Pág. 238

BLANCO LIVIA

PVD  Pág. 238

BLANCO LATO

Superfície metálica Pág. 239

BLANCO LATO

Look SILGRANIT bicolor Pág. 239

BLANCO LATO

Edição especial Pág. 239

BLANCO LATO

PVD  Pág. 239

BLANCO TORRE

Superfície metálica Pág. 240

BLANCO TORRE

aço inoxidável Pág. 240

BLANCO TORRE

PVD  Pág. 240

BLANCO TANGO

Superfície metálica Pág. 240

BLANCO VICUS

Superfície metálica Pág. 241

BLANCO YANO

Superfície metálica Pág. 241

BLANCO LIVIA

Superfície metálica Pág. 238
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900 mm
armário Sistemas de separação

BLANCO FLEXON II Low 90

 Pág. 255

4

800 mm
armário Sistemas de separação

BLANCO FLEXON II Low 80

 Pág. 255

3

600 mm
armário Sistemas de separação

BLANCO SELECT II 60 Orga

 Pág. 247

432

BLANCO SELECT II XL 60 Orga

 Pág. 247

3

BLANCO SELECT II 60

 Pág. 248

432

BLANCO SELECT II XL 60

 Pág. 248

3

BLANCO SELECT II Compact 60

 Pág. 249

2

BLANCO SELECT II Soda

 Pág. 250

1

BLANCO FLEXON II 60

 Pág. 252

432

BLANCO FLEXON II XL 60

 Pág. 252

3

BLANCO FLEXON II Low 60

 Pág. 256

432

BLANCO FLEXON II Low XL 60

 Pág. 256

3

BLANCO BOTTON Pro 60 Automatic

 Pág. 258

3

BLANCO BOTTON Pro 60 Manual

 Pág. 259

3
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400 mm
armário Balde de lixo

BLANCO SINGOLO XL

 Pág. 261

1

BLANCO SELECT II 50

 Pág. 251

32

500 mm
armário Sistemas de separação

BLANCO FLEXON II 50

 Pág. 253

32

BLANCO FLEXON II Low 50

 Pág. 257

32

450 mm
armário Sistemas de separação

BLANCO SELECT II 45

 Pág. 251

2

BLANCO FLEXON II 45

 Pág. 253

2

BLANCO BOTTON Pro 45 Automatic

 Pág. 258

2

BLANCO BOTTON Pro 45 Manual

 Pág. 259

2

BLANCO SINGOLO-S

 Pág. 262

1

BLANCO SINGOLO

 Pág. 262

1

300 mm
armário Sistemas de separação

BLANCO FLEXON II 30

 Pág. 254

12

BLANCO BOTTON II 30

 Pág. 260

2
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Graças à combinação de um design elegante e uma superfície 
impressionantemente resiliente e fácil de tratar, um lava-louça 
Silgranit é a melhor escolha para uma satisfação duradoura na 
cozinha. Um lava-louça Silgranit é altamente resistente, lida 
facilmente com o uso doméstico, incluindo riscos de talheres, 
alimentos a descongelar, água a ferver e até mesmo panelas e 
bandejas quentes.

Os lava-louças Silgranit são adorados em todo o mundo pelos seus designs exclusivos e paleta de cores de designer.
A cozinha tornou-se um ponto central nas nossas casas e um reflexo dos nossos estilos de vida. Com uma ampla gama de 
estilos, desde clássicos comprovados até designs exclusivos premiados, disponíveis numa vasta seleção de configurações e 
tamanhos, pode encontrar o lava-louça ou cuba Silgranit certos para criar a cozinha de sonho do seu cliente.

ELEGANTES. FORTES.  
LIMPOS.
Lava-louças e cubas de cozinha SILGRANIT®.

Os controlos de qualidade internos regulares na produção dos nossos lava-louças e 
cubas Silgranit confirmam os elevados padrões nos quais nos definimos e dão garantias a 
produtos em que pode confiar.

* Testes realizados com hastes bacterianas ATCC 8739 e ATCC 6538 por um laboratório independente em nome da BLANCO, 2011.

Silgranit é o herói na sua cozinha. A sua superfície é segura 
para alimentos e repele a água, sendo mais fácil mantê-lo 
impecável. Além do mais, os testes* confirmam que a nossa 
fórmula patenteada Hygiene + Plus reduz o crescimento 
de bactérias na cozinha em uma média de 98%. Deixe-se 
apaixonar por uma cuba Silgranit e torne a sua vida na cozinha 
mais fácil a cada dia.
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CORES SOFISTICADAS.

preto alumetalic

café

antracite

tartufo

cinzento-pedra branco

jasmim

Inspirada na arquitetura mais atual, a BLANCO oferece lava-louças 
e cubas selecionadas num look moderno em betão. 

A interação entre as zonas mate acetinadas com gradientes de cor 
individuais tornam cada lava-louça beton-style uma peça única.

Descubra a paleta de cores lindíssima de SILGRANIT®.
A superfície suave e bonita de Silgranit está disponível numa gama de cores orientadas para o design que não 
desvanece. A cor é uma parte muito importante das nossas vidas, especialmente nas nossas casas. É um aspeto 
fundamental do design de interiores e utilizamos a cor como uma forma de expressão criativa. Tem o poder de 
animar, energizar, acalmar e acordar. 

Inspire-se e crie cozinhas originais com uma gama de tons de Silgranit disponíveis no nosso portefólio de cubas, 
lava-louças e torneiras misturadoras.

beton-style
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NÃO É APENAS UMA CUBA.
Algumas das famílias SILGRANIT® mais admiradas são as cubas de instalação 
sob a bancada.

ETAGON
Um espaço para um brilho simples
Graças aos seus dois carris versáteis, a gama inteligente de 
cubas de cozinha ETAGON oferece três níveis de trabalho 
que podem ser utilizados ao mesmo tempo. Isto garante uma 
maior conveniência e eficiência, ao mesmo tempo que oferece 
ótimos resultados. 

SUBLINE
A linha de cubas de designer
A extensa família de cubas SUBLINE oferece todas as 
possibilidades de montagem sob a bancada e montagem 
encastrada para uma abordagem de designer no estilo 
minimalista ou escandinavo. Cubas pequenas que podem ser 
combinadas ou pode optar por cubas duplas com separadores 
inferiores ou em cascata. Oportunidades de design alargadas 
numa linha que desempenha o seu papel principal em 
combinação com a bancada de trabalho. 

PLEON
Grande volume, opções elegantes para cubas de 
instalação sobre a bancada
Com linhas retas e muito espaço, a série PLEON tem uma 
profundidade de 220 milímetros e adapta-se perfeitamente 
a um vasto leque de cozinhas. Foi concebida uma gama de 
acessórios opcionais para a família PLEON para ajudá-lo a 
preparar os seus cozinhados no lava-louça. 
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A COZINHA COMO REFLEXO 
DE ELEGÂNCIA EM PRETO.
SUBLINE 500-U e ETAGON 6 Black Edition.

Na tendência com preto.
Os tons de preto são particularmente populares nos planos de 
cozinha modernos com visual industrial, em elegantes ambientes 
escuros ou quando se joga com contrastes. A BLANCO Black 
Edition transforma agora o espaço mais utilizado na cozinha 
numa afirmação em preto. 

Unidos na BLANCO Black Edition: a combinação da SUBLINE 
500-U ou ETAGON 6 em Silgranit® preto e os elementos 
funcionais visíveis (tampa do ralo, C-overflow e InFino) em preto 
mate cria um visual cativante e com cores a combinar. 

Uma torneira misturadora em preto mate completa a BLANCO 
Black Edition para formar um conceito global coerente.

Um deslumbre absoluto: ETAGON 6 
Black Edition de alta qualidade em 
versão preta intemporal.

Lava-louça: BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition
Torneira misturadora: BLANCO CATRIS-S Flexo, preto mate

Master_Katalog_220x297 V3.8



Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO VINTERA XL 9-UF

251,5251,5

38
4

Grelha de suporte

234 795
€ 93,00   

BLANCO CARENA-S Vario

consulte a pág. 208

BLANCO FLEXON II Low 90/4

consulte a pág. 255

BLANCO VINTERA XL 9-UF
SILGRANIT

• Lava-louça tipo módulo
• Modelo com essência campestre, ideal para cozinhas    

modernas
• Cuba extra-grande para maior conforto
• Estrutura de ângulo reto ajustada à largura de armário de 90
• Modelo para instalação à face ou sob o tampo

900 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Conjunto de válvulas InFino com filtros de 3 ½''.

812
896

42

220

165

70

51
0

40
0

68

Profundidade da cuba 220 mm
Deverá prestar atenção aos pormenores da instalação e às informações 
de corte em www.blanco.com/vintera_Installation_en

 

Incluído PVP (sem IVA)

preto sem válvula automática 526 110 € 873,00  

antracite sem válvula automática 526 101 € 873,00  

cinzento-pedra sem válvula automática 526 102 € 873,00  

alumetalic sem válvula automática 526 103 € 873,00  

branco sem válvula automática 526 105 € 873,00  

jasmim sem válvula automática 526 106 € 873,00  

tartufo sem válvula automática 526 107 € 873,00  

café sem válvula automática 526 108 € 873,00  

beton-style sem válvula automática 526 109 € 1004,00  

Instalação sob o tampoInstalação à face 
"flushmount"

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

35Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame

Kit de válvula PushControl

525 272
€ 110,00   

Tábua de corte

232 817
€ 85,00   

Cesto de louça em aço inox.

220 574
€ 68,00   

BLANCO LINEE-S

consulte a pág. 192

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

consulte a pág. 247

BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame
SILGRANIT

• Contrastes únicos: cuba circular com contorno exterior quadrado e contraste de materiais
• Borda para instalar misturadora
• Acabamentos de alta qualidade: ralo C-overflow e sistema de escoamento InFino

600 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½''.

  orifício pré-marcado
Profundidade da cuba 190 mm
* Ter em atenção o sentido do escovado do contorno da cuba quando 
instalar a misturadora. 
 
De fábrica com 1 orifício para misturadora. 3 orifícios pré-marcados 
para poder realizar posteriormente.

 

Incluído reversível PVP (sem IVA)

preto sem válvula automática 525 839 € 941,00  

antracite sem válvula automática 521 766 € 941,00  

branco sem válvula automática 521 767 € 941,00  

Perfi l liso IF

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

36 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ARTAGO 6

Kit de válvula PushControl

525 272
€ 110,00   

Tábua de corte

232 817
€ 85,00   

Cesto de louça em aço inox.

220 574
€ 68,00   

BLANCO LINEE-S

consulte a pág. 192

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

consulte a pág. 247

BLANCO ARTAGO 6
SILGRANIT

• Contrastes únicos: cuba circular com contorno exterior quadrado
• Borda para instalar misturadora
• Acabamentos de alta qualidade: ralo C-overflow e sistema de escoamento InFino

600 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½''.

  orifício pré-marcado
Profundidade da cuba 190 mm

 

Incluído reversível PVP (sem IVA)

preto sem válvula automática 525 838 € 509,00  

antracite sem válvula automática 521 755 € 509,00  

branco sem válvula automática 521 761 € 509,00  

Instalação superior

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

37Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ETAGON 700-U

Tábua de corte de freixo

230 700
€ 183,00   

Tábua de corte de vidro de 
segurança prateado

227 697
€ 101,00   

73

43
5

175

Escorredor multifuncional

227 689
€ 85,00   

BLANCO LINEE-S

consulte a pág. 192

BLANCO SELECT II Soda

consulte a pág. 250

BLANCO ETAGON 700-U
SILGRANIT

• Cuba gradual com a mesma funcionalidade que um lava-louça completo
• A prateleira estreita ao longo do perfil da cuba proporciona um nível extra de 

trabalho
• Ralo C-overflow de alta qualidade
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e extremamente 

higiénico
• Para instalar sob o tampo, ideal em combinação com bancadas de alta qualidade

800 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Pack de 2 calhas ETAGON e conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'' e tubos compactos.

Profundidade da cuba 200 mm

 

Incluído PVP (sem IVA)

preto sem válvula automática, com acessório 525 891 € 652,00  

antracite sem válvula automática, com acessório 525 167 € 652,00  

cinzento-pedra sem válvula automática, com acessório 525 168 € 652,00  

alumetalic sem válvula automática, com acessório 525 169 € 652,00  

branco sem válvula automática, com acessório 525 171 € 652,00  

jasmim sem válvula automática, com acessório 525 172 € 652,00  

tartufo sem válvula automática, com acessório 525 174 € 652,00  

café sem válvula automática, com acessório 525 176 € 652,00  

beton-style sem válvula automática, com acessório 526 342 € 759,00  

Instalação sob o tampo

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Pack 2 calhas ETAGON

38 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)

Cu
ba

s 
SI

LG
RA

NI
T



Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ETAGON 500-U

Tábua de corte de freixo

230 700
€ 183,00   

Escorredor de plástico preto

230 734
€ 44,00   

Kit de válvula PushControl

525 272
€ 110,00   

BLANCO LINEE-S

consulte a pág. 192

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

consulte a pág. 247

BLANCO ETAGON 500-U
SILGRANIT

• Cuba gradual com a mesma funcionalidade que um lava-louça completo
• A prateleira estreita ao longo do perfil da cuba proporciona um nível extra de trabalho
• Ralo C-overflow de alta qualidade
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e 

extremamente higiénico
• Para instalar sob o tampo, ideal em combinação com bancadas de alta qualidade

600 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Pack de 2 calhas ETAGON e conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'' e tubos compactos.

Profundidade da cuba 200 mm

 

Incluído PVP (sem IVA)

preto sem válvula automática, com acessório 525 887 € 534,00  

antracite sem válvula automática, com acessório 522 227 € 534,00  

cinzento-pedra sem válvula automática, com acessório 522 228 € 534,00  

alumetalic sem válvula automática, com acessório 522 229 € 534,00  

branco sem válvula automática, com acessório 522 231 € 534,00  

jasmim sem válvula automática, com acessório 522 232 € 534,00  

tartufo sem válvula automática, com acessório 522 234 € 534,00  

café sem válvula automática, com acessório 522 236 € 534,00  

beton-style sem válvula automática, com acessório 526 341 € 544,00  

Instalação sob o tampo

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Pack 2 calhas ETAGON

39Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ETAGON 500-F

Tábua de corte de freixo

230 700
€ 183,00   

Escorredor de plástico preto

230 734
€ 44,00   

Kit de válvula PushControl

525 272
€ 110,00   

BLANCO LINEE-S

consulte a pág. 192

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

consulte a pág. 247

BLANCO ETAGON 500-F
SILGRANIT

• Cuba gradual com a mesma funcionalidade que um lava-louça completo
• A prateleira estreita ao longo do perfil da cuba proporciona um nível extra de trabalho
• Ralo C-overflow de alta qualidade
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e extremamente higiénico

600 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Pack de 2 calhas ETAGON e conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'' 13.5

13
.5

37
0

42
7

527

40
0

500

Profundidade da cuba 200 mm

 

Incluído PVP (sem IVA)

preto sem válvula automática, com acessório 526 349 € 626,00  

antracite sem válvula automática, com acessório 526 343 € 626,00  

cinzento-pedra sem válvula automática, com acessório 526 344 € 626,00  

alumetalic sem válvula automática, com acessório 526 345 € 626,00  

branco sem válvula automática, com acessório 526 346 € 626,00  

jasmim sem válvula automática, com acessório 526 347 € 626,00  

café sem válvula automática, com acessório 526 348 € 626,00  

Instalação à face 
"flushmount"

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Pack 2 calhas ETAGON

40 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ETAGON 8

Tábua de corte de freixo

230 700
€ 183,00   

Escorredor de plástico preto

230 734
€ 44,00   

BLANCO LINEE-S

consulte a pág. 192

BLANCO SELECT II Soda

consulte a pág. 250

BLANCO ETAGON 8
SILGRANIT

• Generosa cuba empilhada com a funcionalidade de um centro de lava-louça
• O degrau integrado cria um nível funcional adicional
• Conceito de sistema inovador com calhas ETAGON inovadoras
• Características de alta qualidade com ralo C-overflow e sistema de escoamento InFino — integrado de 

forma elegante e extremamente higiénico
• Instalação a partir de cima com uma elegante borda de baixo perfil e rebordo da torneira contínuo

800 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Pack de 2 calhas ETAGON e conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'' e tubos compactos.

  orifício pré-marcado
Profundidade da cuba 220 mm

 

Incluído PVP (sem IVA)

preto sem válvula automática, com acessório 525 893 € 570,00  

antracite sem válvula automática, com acessório 525 187 € 570,00  

cinzento-pedra sem válvula automática, com acessório 525 188 € 570,00  

alumetalic sem válvula automática, com acessório 525 189 € 570,00  

branco sem válvula automática, com acessório 525 191 € 570,00  

jasmim sem válvula automática, com acessório 525 192 € 570,00  

tartufo sem válvula automática, com acessório 525 194 € 570,00  

café sem válvula automática, com acessório 525 196 € 570,00  

beton-style sem válvula automática, com acessório 525 302 € 654,00  

Instalação superior

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Pack 2 calhas ETAGON

41Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ETAGON 6

Tábua de corte de freixo

230 700
€ 183,00   

Escorredor de plástico preto

230 734
€ 44,00   

BLANCO LINEE-S

consulte a pág. 192

BLANCO SELECT II XL 60/3

consulte a pág. 248

BLANCO ETAGON 6
SILGRANIT

• Generosa cuba empilhada com a funcionalidade de um centro de lava-louça
• O degrau integrado cria um nível funcional adicional
• Conceito de sistema inovador com calhas ETAGON inovadoras
• Características de alta qualidade com ralo C-overflow e sistema de escoamento InFino — integrado de forma elegante 

e extremamente higiénico
• Instalação a partir de cima com uma elegante borda de baixo perfil e rebordo da torneira contínuo

600 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Pack de 2 calhas ETAGON e conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'' e tubos compactos.

  orifício pré-marcado
Profundidade da cuba 220 mm

 

Incluído PVP (sem IVA)

preto sem válvula automática, com acessório 525 890 € 551,00  

antracite sem válvula automática, com acessório 524 539 € 551,00  

cinzento-pedra sem válvula automática, com acessório 524 540 € 551,00  

alumetalic sem válvula automática, com acessório 524 541 € 551,00  

branco sem válvula automática, com acessório 524 543 € 551,00  

jasmim sem válvula automática, com acessório 524 544 € 551,00  

tartufo sem válvula automática, com acessório 524 546 € 551,00  

café sem válvula automática, com acessório 524 548 € 551,00  

beton-style sem válvula automática, com acessório 525 300 € 635,00  

Instalação superior

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Pack 2 calhas ETAGON

42 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ETAGON 6 Black Edition

Tábua de corte de freixo

230 700
€ 183,00   

BLANCO LINUS-S

consulte a pág. 215

BLANCO SELECT II XL 60/3

consulte a pág. 248

BLANCO ETAGON 6 Black Edition
SILGRANIT

• Visual harmoniosamente coordenado para designs modernos de cozinha 
• Acessórios de alta qualidade em preto mate intemporal (comando da tampa do ralo,  

C-overflow e sistema de escoamento InFino) 
• Cuba espaçosa multi-nível com a funcionalidade de um centro de lava-louça 
• O nível integrado proporciona uma superfície de trabalho adicional 
• Sistema inovador com grelhas versáteis ETAGON

600 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

2 grelhas ETAGON em aço inoxidável, kit para resíduos com tubo economizador de espaço, filtro InFino de 
3 ½'com controlo remoto de escoamento (comando da tampa do ralo)

  orifício pré-marcado
Profundidade da cuba 220 mm

 

Incluído PVP (sem IVA)

preto com válvula automática, com acessório 526 339 € 634,00  

Instalação superior

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

Pack 2 calhas ETAGON Kit válvula InFino preto mate 
para cuba única

Comando de válvula COMFORT 
preto mate

43Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO SUBLINE
SILGRANIT

• Cuba sob o tampo de design elegante e intemporal para os pedidos mais exigentes
• 2 em 1: comodidade e funcionalidade em dois níveis
• Ralo C-overflow de alta qualidade
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e 

extremamente higiénico
• Outros acessórios opcionais, como tábuas de corte e cubas multifuncionais

 

armário
mm 900 800 800 600 600
BLANCO SUBLINE  480/320-U  350/350-U  430/270-U  340/160-U  340/160-U 

cuba principal à esquerda cuba principal à esquerda cuba principal à direita cuba principal à esquerda

preto 525 993  525 987  525 991  525 986  525 985  

antracite 523 584  523 574  523 151  523 558  523 548  

cinzento-pedra 523 585  523 575  523 152  523 559  523 549  

alumetalic 523 586  523 576  523 153  523 560  523 550  

branco 523 588  523 578  523 155  523 562  523 552  

jasmim 523 589  523 579  523 156  523 563  523 553  

tartufo 523 591  523 581  523 158  523 565  523 556  

café 523 593  523 583  523 160  523 567  523 557  

PVP (sem IVA) € 804,00 € 761,00 € 634,00 € 684,00 € 684,00 

Profundidade da cuba 200/200 mm 200/200 mm 200/200 mm 190/130 mm 190/130 mm

Raio da cuba

Raio de corte: 10 mm Raio de corte: 10 mm Raio de corte: 10 mm

Incluído

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'' sem válvula automática.

Instalação sob o tampo

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO SUBLINE

Calhas Top

235 906
€ 104,00   

Tábua de corte de freixo

230 700
€ 183,00   

Tábua de corte de vidro de 
segurança prateado

227 697
€ 101,00   

BLANCO LINEE-S

consulte a pág. 192

BLANCO FLEXON II Low 90/4

consulte a pág. 255

44 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO SUBLINE
SILGRANIT

• Instalação fácil e sem complicações
• Design de cuba sob o tampo para os pedidos mais exigentes
• Elegante cuba de linhas retas sempre atual
• Gama completa com diversas opções de design e inúmeras combinações
• Ralo C-overflow de alta qualidade
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e extremamente 

higiénico

 

armário
mm 900 800 800 600
BLANCO SUBLINE  800-U  700-U Level  700-U  500-U 

preto 526 005  526 003  526 001  525 995  

antracite 523 141  523 452  523 442  523 432  

cinzento-pedra 523 142  523 453  523 443  523 433  

alumetalic 523 143  523 454  523 444  523 434  

branco 523 145  523 456  523 446  523 436  

jasmim 523 146  523 457  523 447  523 437  

tartufo 523 148  523 459  523 449  523 439  

café 523 150  523 461  523 451  523 441  

PVP (sem IVA) € 567,00 € 710,00 € 534,00 € 393,00 

Profundidade da cuba 220 mm 200/140 mm 190 mm 190 mm

Raio da cuba
Raio de corte: 10 mm 
 
Nota: 
Deverá encomendar 
separadamente as ligações de 
escoamento para combinações 
de duas cubas individuais.

Raio de corte: 10 mm 
 
Nota: 
Deverá encomendar 
separadamente as ligações de 
escoamento para combinações 
de duas cubas individuais.

Incluído

Conjunto de válvulas InFino 
com filtro de 3 ½'' sem válvula 
automática.

Escorredor de aço inox., 
conjunto de válvulas InFino 
com filtro de 3 ½'' sem válvula 
automática (Ø 14 mm) e material 
de fixação.

Conjunto de válvulas InFino 
com filtro de 3 ½'' sem válvula 
automática.

Conjunto de válvulas InFino 
com filtro de 3 ½'' sem válvula 
automática.

Instalação sob o tampo

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO SUBLINE

Tábua de corte de freixo

230 700
€ 183,00   

73

43
5

175

Escorredor multifuncional

227 689
€ 85,00   

Kit de válvula PushControl

525 272
€ 110,00   

BLANCO LINEE-S

consulte a pág. 192

BLANCO FLEXON II Low 90/4

consulte a pág. 255

45Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO SUBLINE
SILGRANIT

• Instalação fácil e sem complicações
• Design de cuba sob o tampo para os pedidos mais exigentes
• Elegante cuba de linhas retas sempre atual
• Gama completa com diversas opções de design e inúmeras combinações
• Ralo C-overflow de alta qualidade
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e extremamente higiénico

 

armário
mm 500 400 300
BLANCO SUBLINE  400-U  320-U  160-U 

preto 525 990  525 983  525 981  

antracite 523 422  523 406  523 396  

cinzento-pedra 523 423  523 407  523 397  

alumetalic 523 424  523 408  523 398  

branco 523 426  523 410  523 400  

jasmim 523 427  523 411  523 401  

tartufo 523 429  523 414  523 403  

café 523 431  523 415  523 405  

PVP (sem IVA) € 376,00 € 448,00 € 338,00 

Profundidade da cuba 190 mm 190 mm 130 mm

Raio da cuba
Raio de corte: 10 mm 
 
Nota: 
Deverá encomendar separadamente as 
ligações de escoamento para combinações 
de duas cubas individuais.

Raio de corte: 10 mm 
 
Deverá encomendar separadamente as 
ligações de escoamento para combinações 
de duas cubas individuais

Raio de corte: 10 mm 
 
Nota: 
penas cubas sob a bancada com, no 
mínimo, bancada de 20 mm, são adequadas 
para uma instalação individual. Também é 
necessária uma válvula de ventilação (artigo 
n.º 225 616). 
Deverá encomendar separadamente as 
ligações de escoamento para combinações 
de duas cubas individuais.

Incluído

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'' sem válvula automática.

Instalação sob o tampo

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO SUBLINE

Tábua de corte de freixo

230 700
€ 183,00   

Tábua de corte de vidro de 
segurança prateado

227 697
€ 101,00   

73
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Escorredor multifuncional

227 689
€ 85,00   

BLANCO ALTA-S Compact

consulte a pág. 201

BLANCO FLEXON II 50/3

consulte a pág. 253

46 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition

Calhas Top

235 906
€ 104,00   

Tábua de corte de freixo

230 700
€ 183,00   

Comando de válvula COMFORT 
preto mate

238 688
€ 71,00   

BLANCO LINUS-S

consulte a pág. 215

BLANCO FLEXON II 60/2

consulte a pág. 252

BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition
SILGRANIT

• Instalação fácil e sem complicações
• Design de cuba sob o tampo para os pedidos mais exigentes
• Elegante cuba de linhas retas sempre atual
• Gama completa com diversas opções de design e inúmeras combinações
• Acessórios de alta qualidade em preto mate intemporal (filtro, C-overflow e sistema de escoamento InFino)

600 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'' sem válvula automática.

Profundidade da cuba 190 mm
Raio de corte: 10 mm 
 
Nota: 
o kit de resíduos adequado está incluído com o fornecimento de 
cubas individuais. Deverá encomendar separadamente as ligações de 
escoamento para combinações de duas cubas individuais.

 

Incluído PVP (sem IVA)

preto sem válvula automática 526 340 € 437,00  

Instalação sob o tampo

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Kit válvula InFino preto mate 
para cuba única

47Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

Calhas Top

235 906
€ 104,00   

Tábua de corte de freixo

230 700
€ 183,00   

73
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Escorredor multifuncional

227 689
€ 85,00   

BLANCO LINEE-S

consulte a pág. 192

BLANCO SELECT II XL 60/3 
Orga

consulte a pág. 247

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame
SILGRANIT

• Mix de materiais inovadores e únicos: SILGRANIT e aço inoxidável
• Cuba de forma intemporal e elegante, linhas retas e perfil liso -IF
• Instalação superior com ótica ''flushmount'' -IF, especialmente recomendada para tampos laminados
• Higiénico ralo oculto C-overflow
• Tábua de corte de madeira e cuba multifuncional perfurada em aço inoxidável como acessórios opcionais

600 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Conjunto de válvulas InFino salva-espaço com filtro de 3 ½'' e comando de válvula automática.
ou
Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'' e material de fixação.

Profundidade da cuba 190 mm

 

Incluído PVP (sem IVA)

preto
com válvula automática
sem válvula automática

525 999 
526 000 

€ 1010,00  
€ 946,00  

antracite
com válvula automática
sem válvula automática

524 111 
524 113 

€ 1010,00  
€ 946,00  

branco
com válvula automática
sem válvula automática

524 112 
524 114 

€ 1010,00  
€ 946,00  

Perfi l liso IF

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

48 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

Calhas Top

235 906
€ 104,00   

Tábua de corte de freixo

230 700
€ 183,00   

73

43
5

175

Escorredor multifuncional

227 689
€ 85,00   

BLANCO LINEE-S

consulte a pág. 192

BLANCO SELECT II XL 60/3 
Orga

consulte a pág. 247

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame
SILGRANIT

• Mix de materiais inovadores e únicos: SILGRANIT e aço inoxidável
• Cuba de forma intemporal e elegante, linhas retas e perfil liso -IF
• Instalação superior com ótica ''flushmount'' -IF, especialmente recomendada para tampos laminados
• Higiénico ralo oculto C-overflow
• Tábua de corte de madeira e cuba multifuncional perfurada em aço inoxidável como acessórios opcionais

600 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Conjunto de válvulas InFino salva-espaço com filtro de 3 ½'' e comando de válvula automática.
ou
Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'' e material de fixação.

Profundidade da cuba 190 mm
Para tampos com espessura de 15 mm ou mais, deve ter em conta o 
espaço necessário para o ralo. Consulte os modelos de instalação em: 
www.blanco.com

 

Incluído PVP (sem IVA)

preto
com válvula automática
sem válvula automática

525 998 
525 997 

€ 870,00  
€ 823,00  

antracite
com válvula automática
sem válvula automática

524 108 
524 107 

€ 870,00  
€ 918,00  

branco
com válvula automática
sem válvula automática

524 109 
524 110 

€ 870,00  
€ 823,00  

Perfi l liso IF

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

49Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO SUBLINE
SILGRANIT

• Cubas de design elegante e intemporal
• 2 em 1: comodidade e funcionalidade em dois níveis
• Fácil encaixe e montagem
• Ralo C-overflow de alta qualidade
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e extremamente higiénico
• Vasta gama de acessórios opcionais disponíveis

 

armário
mm 600 600 500 400
BLANCO SUBLINE  340/160-F  500-F  400-F  320-F 

cuba principal à esquerda

preto 525 984  525 994  525 988  525 982  

antracite 523 568  523 532  523 475  523 416  

cinzento-pedra 523 569  523 533  523 495  523 417  

alumetalic 523 570  523 534  523 496  523 418  

branco 523 571  523 535  523 497  523 419  

jasmim 523 572  523 536  523 498  523 420  

café 523 573  523 537  523 499  523 421  

PVP (sem IVA) € 713,00 € 564,00 € 524,00 € 506,00 

Profundidade da cuba 190/130 mm 190 mm 190 mm 190 mm

Raio da cuba

Incluído

Para tampos de 15 mm de 
espessura, no momento de realizar o 
corte de encaixe, deve prever-se um 
espaço livre para montar o sistema 
de escoamento. 
 
Sugerimos rever medidas de encaixe 
com o modelo correspondente.

Conjunto de válvulas InFino com 
dois filtros de 3 ½'' e tubos 
salva-espaço.

Conjunto de válvulas InFino 
com filtro de 3 ½'' sem válvula 
automática

Conjunto de válvulas InFino 
com filtro de 3 ½'' sem válvula 
automática

Conjunto de válvulas InFino com 
filtro de 3 ½'' e sem válvula 
automática

Instalação à face sob 
o tampo

Instalação à face 
"flushmount"

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO SUBLINE

Tábua de corte de freixo

230 700
€ 183,00   

Tábua de corte de vidro de 
segurança prateado

227 697
€ 101,00   

Kit de válvula PushControl

525 272
€ 110,00   

BLANCO LINEE-S

consulte a pág. 192

BLANCO FLEXON II 60/4

consulte a pág. 252

50 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO PLEON 9
SILGRANIT

• Design elegante e intemporal
• Cuba principal e cuba adicional de grande volume graças à sua profundidade
• Rebordo espaçoso para misturadora e borda plana e rebordo de baixo perfil
• Transição contínua e fácil de limpar do rebordo do lava-louça até à torneira
• Elegante e higiénico: ralo oculto C-overflow
• Sistema de escoamento InFino — integrado na perfeição e fácil de limpar

 

armário
mm 900
BLANCO PLEON 9  

cuba principal à direita

preto 525 958  

antracite 523 057  

cinzento-pedra 523 058  

alumetalic 523 059  

branco 523 061  

jasmim 523 062  

tartufo 523 064  

café 523 066  

PVP (sem IVA) € 612,00 

Profundidade da cuba 220/220 mm

  orifício pré-marcado

Incluído

Conjunto de válvulas InFino com dois filtros de 3 ½''.

Instalação sob o tampo

Instalação superior

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO PLEON 9

Tábua de corte de faia

218 313
€ 101,00   

Tábua de corte de polietileno 
ótica mármore

217 611
€ 108,00   

Escorredor de canto de plástico 
antracite

235 866
€ 45,00   

BLANCO LINUS-S

consulte a pág. 215

BLANCO BOTTON II 30/2

consulte a pág. 260

51Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO PLEON
SILGRANIT

• Design elegante e intemporal
• Cuba única e individual de grande volume graças à sua profundidade
• Rebordo grande e contínuo para misturadora e borda plana e rebordo de baixo perfil
• Transição contínua e fácil de limpar do rebordo do lava-louça até à torneira
• Elegante e higiénico: ralo oculto C-overflow
• Sistema de escoamento InFino — integrado na perfeição e fácil de limpar

 

armário
mm 800 600 600 500
BLANCO PLEON  8  6 Split  6   5 

cuba principal à esquerda

preto 525 957  525 955  525 953  525 951  

antracite 523 043  521 689  521 678  521 504  

cinzento-pedra 523 044  521 690  521 679  521 669  

alumetalic 523 045  521 691  521 681  521 670  

branco 523 047  521 693  521 683  521 672  

jasmim 523 048  521 694  521 684  521 673  

tartufo 523 050  521 696  521 686  521 675  

café 523 052  521 698  521 688  521 677  

PVP (sem IVA) € 541,00 € 500,00 € 469,00 € 423,00 

Profundidade da cuba 220 mm 220/220 mm 220 mm 220 mm

  orifício pré-marcado
A tábua de cortar em composto 
de freixo opcional só pode ser 
colocada na borda da cuba se o 
diâmetro da torneira misturadora 
de cozinha for inferior a 48 mm.

A tábua de cortar em composto 
de freixo opcional só pode ser 
colocada na borda da cuba se o 
diâmetro da torneira misturadora 
de cozinha for inferior a 48 mm.

A tábua de cortar em composto 
de freixo opcional só pode ser 
colocada na borda da cuba se o 
diâmetro da torneira misturadora 
de cozinha for inferior a 48 mm.

Ø misturadora inferior a 
48 mm para poder colocar a 
tábua de corte sobre a cuba

Incluído

Conjunto de válvulas InFino com 
filtro de 3 ½''.

Conjunto de válvulas InFino com 
filtros de 3 ½''.

Conjunto de válvulas InFino com 
filtro de 3 ½''.

Conjunto de válvulas InFino com 
filtro de 3 ½''.

Instalação sob o tampo

Instalação superior

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO PLEON

Tábua de corte de freixo

230 700
€ 183,00   

Calhas Top

235 906
€ 104,00   

Escorredor de canto de plástico 
antracite

235 866
€ 45,00   

BLANCO ALTA-S Compact

consulte a pág. 201

BLANCO FLEXON II Low 80/3

consulte a pág. 255

52 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO PLEON 9
SILGRANIT

• Design elegante, intemporal e de linhas retas — acabamento de betão com gradação de 
cor individual

• Cuba principal e cuba adicional de grande volume graças à sua profundidade
• Rebordo espaçoso para misturadora e borda plana e rebordo de baixo perfil
• Elegante e higiénico: ralo oculto C-overflow
• Sistema de escoamento InFino — integrado na perfeição e fácil de limpar

 

armário
mm 900
BLANCO PLEON 9  

cuba principal à direita

beton-style 525 310  

PVP (sem IVA) € 685,00 

Profundidade da cuba 220/220 mm

  orifício pré-marcado

Incluído

Conjunto de válvulas InFino com dois filtros de 3 ½''.
Nota:
beton-style - Tonalidade única e diferente em cada peça

Instalação sob o tampo

Instalação superior

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO PLEON 9

Tábua de corte de faia

218 313
€ 101,00   

Tábua de corte de polietileno 
ótica mármore

217 611
€ 108,00   

Escorredor de canto de plástico 
antracite

235 866
€ 45,00   

BLANCO LINUS-S

consulte a pág. 214

BLANCO BOTTON II 30/2

consulte a pág. 260

53Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO PLEON 8
SILGRANIT

• Design elegante, intemporal e de linhas retas — acabamento de betão com gradação de cor 
individual

• Cuba única e individual de grande volume graças à sua profundidade
• Rebordo grande e contínuo para misturadora e borda plana e rebordo de baixo perfil
• Elegante e higiénico: ralo oculto C-overflow
• Sistema de escoamento InFino — integrado na perfeição e fácil de limpar

 

armário
mm 800
BLANCO PLEON 8  

beton-style 525 309  

PVP (sem IVA) € 603,00 

Profundidade da cuba 220 mm

  orifício pré-marcado

Incluído

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½''.
Nota:
beton-style - Tonalidade única e diferente em cada peça

Instalação sob o tampo

Instalação superior

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO PLEON 8

Tábua de corte de freixo

230 700
€ 183,00   

Calhas Top

235 906
€ 104,00   

Escorredor de canto de plástico 
antracite

235 866
€ 45,00   

BLANCO LINUS-S

consulte a pág. 214

BLANCO FLEXON II Low 80/3

consulte a pág. 255

54 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO DALAGO
SILGRANIT

• Cuba extraordinariamente grande oferece um grande espaço para lavar louça e preparar 
alimentos

• Grande rebordo para a misturadora e outros elementos funcionais do lava-louça
• Design moderno de linhas claras

 

armário
mm 800 600 500 450
BLANCO DALAGO  8-F  6-F  5-F  45-F 

preto 525 878  525 875  525 872  525 870  

antracite 516 639  514 773  518 530  517 166  

cinzento-pedra 518 853  518 851  518 849  518 847  

alumetalic 516 640  514 770  518 531  517 167  

branco 516 644  514 771  518 532  517 169  

jasmim 517 656  517 657  518 533  517 658  

café 516 645  515 095  518 536  517 171  

PVP (sem IVA) € 692,00 € 643,00 € 602,00 € 589,00 

Profundidade da cuba 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm

  orifício pré-marcado

Poderá encontrar as dimensões  
e os desenhos com os detalhes 
de corte em www.blanco.com

Poderá encontrar as dimensões  
e os desenhos com os detalhes 
de corte em www.blanco.com

Poderá encontrar as dimensões  
e os desenhos com os detalhes 
de corte em www.blanco.com

Poderá encontrar as dimensões  
e os desenhos com os detalhes 
de corte em www.blanco.com

Incluído com válvula automática

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½'' e comando de válvula automática.

Instalação à face sob 
o tampo

Instalação à face 
"flushmount"

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO DALAGO

Escorredor de canto de plástico 
antracite

235 866
€ 45,00   

Cesto de louça com escorredor 
de pratos

507 829
€ 160,00   

Escorredor de plástico preto

230 734
€ 44,00   

BLANCO ALTA-S Compact

consulte a pág. 201

BLANCO FLEXON II Low 80/3

consulte a pág. 255

55Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO DALAGO
SILGRANIT

• Cuba extraordinariamente grande oferece um grande espaço para lavar louça e preparar 
alimentos

• Grande rebordo para a misturadora e outros elementos funcionais do lava-louça
• Design moderno de linhas retas
• Acessórios opcionais: tábua de corte de madeira de faia maciça ou de plástico branca
• Permite instalação superior e sob a bancada

 

armário
mm 800 600 500 450
BLANCO DALAGO  8  6  5  45 

preto 525 877  525 873  525 871  525 869  

antracite 516 629  514 197  518 521  517 156  

cinzento-pedra 518 852  518 850  518 848  518 846  

alumetalic 516 630  514 198  518 522  517 157  

branco 516 633  514 199  518 524  517 160  

jasmim 516 634  514 592  518 525  517 161  

tartufo 517 323  517 320  518 528  517 317  

café 516 638  515 066  518 529  517 165  

PVP (sem IVA) € 522,00 € 479,00 € 500,00 € 407,00 

Profundidade da cuba 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm

  orifício pré-marcado 35
0

74535 35 35

51
0

815

Incluído com válvula automática

São necessários elementos de 
fixação especiais para a instalação 
sob a bancada.

Conjunto de válvulas com filtro 
de 3 ½'' e comando de válvula 
automática.

Conjunto de válvulas com filtro 
de 3 ½'' e válvula automática.

Conjunto de válvulas salva-
espaço com filtro de 3 ½'' e 
válvula automática.

Conjunto de válvulas com filtro 
de 3 ½'' e comando de válvula 
automática.

Instalação sob o tampo

Instalação superior

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO DALAGO

Tábua de corte

232 817
€ 85,00   

Escorredor de canto de plástico 
antracite

235 866
€ 45,00   

Cesto de louça com escorredor 
de pratos

507 829
€ 160,00   

BLANCO ALTA-S Compact

consulte a pág. 201

BLANCO FLEXON II Low 80/3

consulte a pág. 255

56 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO METRA 6

Tábua de corte de faia

218 313
€ 101,00   

Tábua de corte de polietileno 
ótica mármore

217 611
€ 108,00   

Cuba multifuncional perfurada 
em aço inox. para cuba adicional

217 796
€ 108,00   

BLANCO ALTA Compact

consulte a pág. 202

BLANCO SELECT II 60/2

consulte a pág. 248

BLANCO METRA 6
SILGRANIT

• Design moderno de linhas retas
• Uma gama muita atrativa a preços médios
• Ótima solução para cozinhas pequenas
• Com cuba especialmente espaçosa
• Função adicional com a cuba multifuncional, máximo conforto
• Design plano
• Escorrredor reversível e para instalação sob o tampo

600 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Conjunto de válvulas com dois filtros de 3 ½'' e válvula automática para a cuba principal.

  orifício pré-marcado
Profundidade da cuba 190/130 mm

 

Incluído reversível PVP (sem IVA)

preto com válvula automática 525 922 € 564,00  

antracite com válvula automática 516 165 € 564,00  

cinzento-pedra com válvula automática 518 874 € 564,00  

alumetalic com válvula automática 516 156 € 564,00  

branco com válvula automática 516 157 € 564,00  

jasmim com válvula automática 516 158 € 564,00  

tartufo com válvula automática 517 351 € 564,00  

café com válvula automática 516 162 € 564,00  

Instalação sob o tampoInstalação superior

57Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO METRA 9

Tábua de corte de faia

218 313
€ 101,00   

Tábua de corte de polietileno 
ótica mármore

217 611
€ 108,00   

Escorredor de canto de plástico 
antracite

235 866
€ 45,00   

BLANCO AVONA-S

consulte a pág. 197

BLANCO BOTTON II 30/2

consulte a pág. 260

BLANCO METRA 9
SILGRANIT

• Design atrativo de linhas retas
• Máxima utilização do espaço graças à cuba principal e segunda cuba
• Pode se instalado por cima ou sob a bancada

900 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Conjunto de válvulas com dois filtros de 3 ½''.

  orifício pré-marcado
Profundidade da cuba 190/190 mm
Está disponível como opção um conjunto para renovação de controlo 
remoto de escoamento. 
 
São necessários elementos de fixação especiais para a instalação sob 
a bancada.

 

Incluído cuba principal à 
esquerda PVP (sem IVA)

preto sem válvula automática 525 936 € 792,00  

antracite sem válvula automática 513 273 € 792,00  

cinzento-pedra sem válvula automática 518 886 € 792,00  

alumetalic sem válvula automática 513 268 € 792,00  

branco sem válvula automática 513 269 € 792,00  

jasmim sem válvula automática 513 270 € 792,00  

tartufo sem válvula automática 517 364 € 792,00  

café sem válvula automática 515 050 € 792,00  

Instalação sob o tampoInstalação superior

58 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCORONDO

Cesto de louça em aço inox.

220 574
€ 68,00   

CapFlow Tampo para 
escoamento, aço inoxidável

517 666
€ 16,00   

BLANCO CARENA-S Vario

consulte a pág. 208

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

consulte a pág. 259

BLANCORONDO
SILGRANIT

• Solução ideal para espaços pequenos
• Com filtro de 3 ½‘‘
• Acessório opcional: cesto escorredor

450 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½''.

Profundidade da cuba 165 mm
Instalar uma torneira misturadora de cozinha, controlo remoto do 
escoador ou doseador de sabão em bancadas de trabalho laminadas 
exige uma fita vedante flexível, artigo n.º 120 055

 

Incluído PVP (sem IVA)

preto sem válvula automática 525 959 € 349,00  

antracite sem válvula automática 511 629 € 349,00  

alumetalic sem válvula automática 511 704 € 349,00  

branco sem válvula automática 511 621 € 349,00  

jasmim sem válvula automática 511 623 € 349,00  

café sem válvula automática 515 028 € 349,00  

Instalação sob o tampoInstalação superior

59Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO RONDOVAL 45

Tábua de corte de faia

218 421
€ 98,00   

Cesto de louça em aço inox.

220 574
€ 68,00   

CapFlow Tampo para 
escoamento, aço inoxidável

517 666
€ 16,00   

BLANCO CARENA-S Vario

consulte a pág. 208

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automático

consulte a pág. 258

BLANCO RONDOVAL 45
SILGRANIT

• Formas redondas combinadas com linhas retas
• Com rebordo posterior generoso
• Cuba mais ampla e profunda
• Com filtro de aço inoxidável de 3 ½''
• Acessórios práticos opcionais: tábua de corte de madeira de nogueira maciça para tapar a cuba

450 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½''.

  orifício pré-marcado
Profundidade da cuba 180 mm
Sugerimos rever medidas de encaixe com o modelo correspondente.

 

Incluído PVP (sem IVA)

preto sem válvula automática 525 962 € 353,00  

antracite sem válvula automática 515 679 € 353,00  

alumetalic sem válvula automática 515 670 € 353,00  

branco sem válvula automática 515 671 € 353,00  

jasmim sem válvula automática 515 672 € 353,00  

café sem válvula automática 515 676 € 353,00  

Instalação superior

60 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ZIA 9

Tábua de corte de faia

218 313
€ 101,00   

Tábua de corte de polietileno 
ótica mármore

217 611
€ 108,00   

Cesto multifuncional de aço 
inox.

223 297
€ 108,00   

BLANCO LINUS-S

consulte a pág. 215

BLANCO BOTTON II 30/2

consulte a pág. 260

BLANCO ZIA 9
SILGRANIT

• Design moderno de linhas claras
• Contornos exteriores de linhas retas, rodeados por una fina borda
• As maiores cubas gémeas em SILGRANIT para trabalhar com comodidade
• Acessórios opcionais: tábua de corte de madeira de faia maciça ou de plástico branca e escorredor 

de aço inoxidável

900 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Conjunto de válvula com dois filtros de 3 ½''.

  orifício pré-marcado
Profundidade da cuba 190/190 mm

 

Incluído PVP (sem IVA)

preto sem válvula automática 526 029 € 515,00  

antracite sem válvula automática 516 686 € 515,00  

alumetalic sem válvula automática 516 677 € 515,00  

branco sem válvula automática 516 678 € 515,00  

jasmim sem válvula automática 516 679 € 515,00  

café sem válvula automática 516 683 € 515,00  

Instalação sob o tampoInstalação superior

61Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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62

CLÁSSICOS. INTEMPORAIS. 
VERSÁTEIS.
Lava-louças e cubas em aço inoxidável.

Os lava-louças em aço inoxidável são intemporais e elegantes e muitas vezes o material preferido dos projetistas de 
cozinhas. Para além das suas propriedades ideais para preparar alimentos e limpar pratos, o aço inoxidável também oferece 
muitas opções de design e funcionalidades do produto, como cantos arredondados ou apertados, diferentes profundidades de 
cuba e formas de lava-louça. Uma ampla gama de estilos abre inúmeras possibilidades de encontrar o lava-louça certo para 
cada cozinha, enquanto os tons neutros de aço inoxidável combinam harmoniosamente com qualquer ambiente de cozinha.

O aço inoxidável facilita a higiene. A sua superfície é suave, 
resistente e sem poros, tornando-o excecionalmente fácil 
de limpar. A qualidade premium do aço inoxidável BLANCO 
torna os nossos lava-louças seguros para utilização alimentar. 
Também tem uma resistência natural aos ácidos domésticos e 
às manchas comuns, por exemplo, café, chá, frutos e vegetais. 
Pode preparar alimentos na sua superfície, sem preocupações.

O aço inoxidável é robusto. Resiste aos pratos ou copos que 
caem sobre a superfície. Colocar o utensílio de cozinha quente 
ou verter água a ferver no lava-louça não afeta a superfície 
resistente ao calor. Com o mínimo de cuidado, os lava-louças 
em aço inoxidável retêm o seu brilho e mantêm-se perfeitos 
durante décadas.
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A opção clássica é a instalação 
a partir de cima. Isto é adequa-
do para todos os materiais de 
bancada de trabalho e permite 
uma instalação rápida e simples.

Quando instalada a partir de 
cima, a cuba apresenta um 
aspeto elegante e embutido, 
mesmo em bancadas de 
trabalho laminadas.

Muitas cubas também podem 
ser instaladas com um método 
de montagem encastrada, 
evitando assim eventuais 
arestas problemáticas.

A instalação a partir de baixo é 
muito popular para bancadas 
de trabalho feitas de pedra 
natural ou artificial. A instalação 
contínua cria um aspeto geral 
harmonioso.

A BLANCO oferece inúmeras cubas 
de diferentes tamanhos, para todas as 
dimensões de armários de base padrão. 
Além de cubas individuais, existem 
também modelos com duas cubas ou 
uma cuba adicional mais pequena. Pode 
escolher o design de cuba que melhor 
se adapta ao seu estilo de decoração, 
desde o clássico ao linear e moderno.

Para satisfazer os desejos dos nossos 
clientes, a BLANCO oferece cubas nos 
três materiais padrão: Aço inoxidável, 
Silgranit e Ceramic. Os materiais e as 
cores podem ser selecionados para 
funcionar com os seus ambientes, 
quer isso signifique tons a condizer ou 
uma cor de destaque. Também pode 
escolher entre várias opções no que 
respeita à instalação da cuba. Muitos 
modelos podem ser instalados utilizando 
diferentes métodos.

GAMA DE CUBAS BLANCO.
Diversidade de designs, materiais e opções de instalação.
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Os pequenos raios de base das cubas 
permitem que a superfície de base seja 
utilizada ao máximo.

As cubas SOLIS sob a bancada podem 
ser combinadas de forma flexível com 
um doseador de sabão e uma tampa do 
ralo.

SOLIS.
Cubas atraentes em aço inoxidável com equipamento sofisticado.

Os modelos com rebordo para torneira 
vêm com o intuitivo controlo remoto de 
escoamento PushControl.

As cubas SOLIS também são atraentes pelas suas características funcionais. Em combinação com a ampla base da cuba, 
a profundidade prática da cuba oferece muito espaço, facilitando a preparação dos alimentos e a limpeza na zona de água 
da cozinha. Com a sua interação equilibrada de elementos funcionais e visuais, a linha SOLIS oferece uma excelente relação 
qualidade / preço e promete dar ainda mais opções na hora de planificar. A vasta gama SOLIS está disponível nos seis 
tamanhos de cuba mais populares e pode ser planificada como uma versão sob o tampo ou perfil liso IF, com ou sem rebordo 
para a torneira. As versões IF ou versões sob o tampo também são podem ser equipadas com comando de válvula automática, 
escolhido pelo cliente, se desejado.

Master_Katalog_220x297 V3.8
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ZEROXLINE.
Supreendente design de cuba retangular em aço inoxidável.

O aço Dark Steel tem um brilho metálico 
mate e funde-se na perfeição com tons 
escuros.

A cuba ZEROX Durinox mate é 
agradavelmente quente ao toque e 
resistente a riscos.

As cubas ZEROX sob a bancada em aço 
inoxidável de alta qualidade têm uma 
beleza intemporal.

A gama de cubas BLANCO ZEROX possui um design de raio zero e é definida pelo seu aspeto linear e minimalista. Para quem 
adora o estilo minimalista, as cubas ZEROX estão disponíveis num leque de modelos e ajustam-se na perfeição a interiores 
simples. 

A ampla gama de cubas ZEROX está disponível em três superfícies diferentes em aço inoxidável: em polido acetinado escovado 
de alta qualidade, em Durinox inovador e resistente, e em aço Dark Steel aveludado e elegante. A superfície em aço Dark Steel 
combina perfeitamente com modernas instalações de cozinha com cores escuras.



BLANCO CRONOS XL
aço inoxidável

• Exclusivo lava-louça de design minimalista em aço inoxidável
• Estilo atrativo com frontal muito característico em aço inox. escovado
• Lava-louça tipo módulo com uma única cuba grande integrada 

CLARON XL
• Sistema de escoamento InFino: integrado e de fácil manutenção
• Para instalação superior, sob o tampo e perfil liso

 

armário
mm 800 600
BLANCO CRONOS XL  8-IF  6-IF 

aço inoxidável 523 381  525 025  

PVP (sem IVA) € 1724,00 € 1506,00 

Profundidade da cuba 190 mm 190 mm

Raio da cuba

Incluído

Conjunto de válvulas InFino manual com tubos compactos, filtro de 3 ½‘‘ e material de fixação.
Nota:
Altura do frontal: 200 mm 
 
Ver os detalhes da instalação nos nossos documentos informativos. O lava-louça rústico CRONOS apenas tem um frontal de 51 mm de profundidade e não é 
fechado nos lados nem na parte posterior. O vídeo do modelo CRONOS mostra as diferentes opções de instalação: www.blanco.com

Perfi l liso IF

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO CRONOS XL

Tábua de corte de nogueira com 
pega lateral em aço inox.

223 074
€ 319,00   

Calhas Top

235 906
€ 104,00   

Grelha dobrável

238 482
€ 85,00   

BLANCOCULINA-S Duo

consulte a pág. 189

BLANCO SELECT II Soda

consulte a pág. 250

66 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO CLARON
aço inoxidável

• Design puro e elegante com um raio de apenas 10 mm
• Superfície com acabamento homogéneo, sedoso e de toque agradável
• Altamente resistente a arranhões
• Ralo elegante C-overflow com acabamento Durinox a combinar
• Incorpora o sistema de escoamento InFino: elegante, integrado e fácil de limpar
• Capacidade maximizada da cuba graças à sua profundidade especial e um raio muito reduzido
• Disponível com duas cubas, com apenas um corte único na bancada

 

armário
mm 800 600 450 400
BLANCO CLARON  700-U Durinox  500-U Durinox  400-U Durinox  340-U Durinox 

Durinox 523 387  523 386  523 385  523 384  

PVP (sem IVA) € 728,00 € 641,00 € 630,00 € 586,00 

Profundidade da cuba 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm

Raio da cuba

Incluído

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'', tubos compactos e material de fixação.
Nota:
Se deseja instalar uma válvula automática pode pedir informação sobre a referência do kit que deve solicitar.

Instalação sob o tampo

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO CLARON

Tábua de corte de nogueira com 
pega lateral em aço inox.

223 074
€ 319,00   

Escorredor de aço inoxidável

223 067
€ 349,00   

Cesto multifuncional de aço 
inox.

223 297
€ 108,00   

BLANCO PANERA-S

consulte a pág. 187

BLANCO SELECT II 60/4

consulte a pág. 248

67Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO CLARON
aço inoxidável

• Com um raio mínimo de 10 mm que une design e função
• BLANCO CLARON com design elegante e puro sem relevo de fundo
• Capacidade maximizada da cuba graças à sua profundidade especial e um raio 

muito reduzido
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e 

extremamente higiénico
• Cubas duplas: uma superfície funcional fechada sem separações

 

armário
mm 900 600 600
BLANCO CLARON  400/400-U  340/180-U  340/180-U 

cuba principal à direita cuba principal à esquerda

aço inoxidável brilho 521 618  521 610  521 609  

PVP (sem IVA) € 1152,00 € 1104,00 € 1104,00 

Profundidade da cuba 190/190 mm 190/130 mm 190/130 mm

Raio da cuba

Incluído

Conjunto de válvulas InFino com filtros de 3 ½'', tubos compactos e material de fixação.
Nota:
Se deseja instalar uma válvula automática pode pedir informação sobre a referência do kit que deve solicitar.

Instalação sob o tampo

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO CLARON

Tábua de corte de vidro 
branco acetinado, encaixa no 
escorredor
225 333
€ 258,00   

Cuba adicional em aço inox.

219 649
€ 241,00   

Escorredor de aço inoxidável

223 067
€ 349,00   

BLANCO PANERA-S

consulte a pág. 187

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

consulte a pág. 247

68 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO CLARON
aço inoxidável

• Com um raio mínimo de 10 mm que une design e função
• BLANCO CLARON com design elegante e puro sem relevo de fundo
• Capacidade maximizada da cuba graças à sua profundidade especial e um raio muito 

reduzido
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e extremamente 

higiénico

 

armário
mm 800 600 600 500 450
BLANCO CLARON  700-U  550-U  500-U  450-U  400-U 

aço inoxidável brilho 521 581  521 579  521 577  521 575  521 573  

PVP (sem IVA) € 447,00 € 432,00 € 420,00 € 405,00 € 392,00 

Profundidade da cuba 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm

Raio da cuba

Incluído

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'', tubos compactos e material de fixação.
Nota:
Se deseja instalar uma válvula automática pode pedir informação sobre a referência do kit que deve solicitar.

Instalação sob o tampo

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO CLARON

Tábua de corte de vidro 
branco acetinado, encaixa no 
escorredor
225 333
€ 258,00   

Cuba adicional em aço inox.

219 649
€ 241,00   

Calhas Top

235 906
€ 104,00   

BLANCO PANERA-S

consulte a pág. 187

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

consulte a pág. 247

69Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)

Cu
ba

s 
de

 a
ço

 
in

ox
id

áv
el



BLANCO CLARON
aço inoxidável

• Com um raio mínimo de 10 mm que une design e função
• BLANCO CLARON com design elegante e puro sem relevo de fundo
• Capacidade maximizada da cuba graças à sua profundidade especial e um raio muito reduzido
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e extremamente higiénico

 

armário
mm 400 300
BLANCO CLARON  340-U  180-U 

aço inoxidável brilho 521 571  521 565  

PVP (sem IVA) € 372,00 € 341,00 

Profundidade da cuba 190 mm 130 mm

Raio da cuba

Incluído

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'', tubos compactos e material de fixação.
Nota:
Se deseja instalar uma válvula automática pode pedir informação sobre a referência do kit que deve solicitar.

Instalação sob o tampo

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO CLARON

Tábua de corte de nogueira com 
pega lateral em aço inox.

223 074
€ 319,00   

Cesto multifuncional de aço 
inox.

223 297
€ 108,00   

Escorredor de aço inoxidável

223 067
€ 349,00   

BLANCO PANERA-S

consulte a pág. 187

BLANCO FLEXON II 30/2

consulte a pág. 254

70 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO CLARON
aço inoxidável

• Design puro e elegante com um raio de apenas 10 mm
• Superfície com acabamento homogéneo, sedoso e de toque agradável
• Altamente resistente a arranhões
• Ralo elegante C-overflow com acabamento Durinox a combinar
• Incorpora o sistema de escoamento InFino: elegante, integrado e fácil de limpar
• Capacidade maximizada da cuba graças à sua profundidade especial e um raio muito reduzido

 

armário
mm 800 600 450
BLANCO CLARON  700-IF/A Durinox  500-IF/A Durinox  400-IF/A Durinox 

Durinox 523 394  523 393  523 392  

PVP (sem IVA) € 1004,00 € 976,00 € 962,00 

Profundidade da cuba 190 mm 190 mm 190 mm

Raio da cuba

Incluído

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'', tubos compactos, comando de válvula automática PushControl e material de fixação.

Perfi l liso IF

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO CLARON

Calhas Top

235 906
€ 104,00   

Escorredor de aço inoxidável

223 067
€ 349,00   

Tábua de corte de nogueira com 
pega lateral em aço inox.

223 074
€ 319,00   

BLANCO SELECT II 60/4

consulte a pág. 248

71Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO CLARON
aço inoxidável

• Uma revolução em forma e tecnologia: transição suave de raios a linhas retas, criando 
contornos incomparáveis

• Raio elegante de apenas 10 mm
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e extremamente 

higiénico
• Estrutura plana IF
• Máxima estabilidade do rebordo posterior para misturadora

 

armário
mm 900 600
BLANCO CLARON  400/400-IF/A  340/180-IF/A 

cuba principal à direita

aço inoxidável 521 654  521 647  

PVP (sem IVA) € 1369,00 € 1265,00 

Profundidade da cuba 190/190 mm 190/130 mm

Raio da cuba

Incluído

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'', tubos compactos, comando de válvula automática PushControl para a cuba principal e material de fixação.

Perfi l liso IF

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO CLARON

Tábua de corte de vidro 
branco acetinado, encaixa no 
escorredor
225 333
€ 258,00   

Cuba adicional em aço inox.

219 649
€ 241,00   

Escorredor de aço inoxidável

223 067
€ 349,00   

BLANCO SELECT II XL 60/3

consulte a pág. 248

72 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO CLARON
aço inoxidável

• Uma revolução em forma e tecnologia: transição suave de raios a linhas retas, criando contornos 
incomparáveis

• Raio elegante de apenas 10 mm
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e extremamente higiénico
• Estrutura plana IF
• Máxima estabilidade do rebordo posterior para misturadora

 

armário
mm 800 600 600 450
BLANCO CLARON  700-IF/A  550-IF/A  500-IF/A  400-IF/A 

aço inoxidável 521 634  521 639  521 633  521 632  

PVP (sem IVA) € 897,00 € 851,00 € 840,00 € 817,00 

Profundidade da cuba 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm

Raio da cuba

30

30

51
0

760

40
0

700
R 10

R 10

610

80

51
0

40
0

30

550 30

30

51
0

40
0

560

500
R 10

R 10

30

30

51
0

40
0

460

400
R 10

R 10

Incluído

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'', tubos compactos, comando de válvula automática PushControl e material de fixação.

Perfi l liso IF

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO CLARON

Tábua de corte de nogueira com 
pega lateral em aço inox.

223 074
€ 319,00   

Cuba adicional em aço inox.

219 649
€ 241,00   

Escorredor de aço inoxidável

223 067
€ 349,00   

BLANCO SELECT II 60/4

consulte a pág. 248

73Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO CLARON
aço inoxidável

• Design puro e elegante com um raio de apenas 10 mm
• Superfície com acabamento homogéneo, sedoso e de toque agradável
• Altamente resistente a arranhões
• Ralo elegante C-overflow com acabamento Durinox a combinar
• Incorpora o sistema de escoamento InFino: elegante, integrado e fácil de limpar
• Capacidade maximizada da cuba graças à sua profundidade especial e um raio muito reduzido

 

armário
mm 800 600 450 400
BLANCO CLARON  700-IF Durinox  500-IF Durinox  400-IF Durinox  340-IF Durinox 

Durinox 523 391  523 390  523 389  523 388  

PVP (sem IVA) € 823,00 € 739,00 € 728,00 € 697,00 

Profundidade da cuba 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm

Raio da cuba

Incluído

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'', tubos compactos e material de fixação.
Nota:
Se deseja instalar uma válvula automática pode pedir informação sobre a referência do kit que deve solicitar.

Perfi l liso IF

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO CLARON

Calhas Top

235 906
€ 104,00   

Escorredor de aço inoxidável

223 067
€ 349,00   

Tábua de corte de nogueira com 
pega lateral em aço inox.

223 074
€ 319,00   

BLANCO SELECT II XL 60/3

consulte a pág. 248

74 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO CLARON
aço inoxidável

• O raio de 10 mm proporciona um design conciso à cuba sem sacrificar a sua 
funcionalidade

• Cuba de grande tamanho e profundidade graças ao raio de 10 mm
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e 

extremamente higiénico
• Lava-louça de duas cubas com um único corte no tampo

 

armário
mm 900 600 600
BLANCO CLARON  400/400-IF  340/180-IF  340/180-IF 

cuba principal à direita cuba principal à esquerda

aço inoxidável brilho 521 617  521 608  521 607  

PVP (sem IVA) € 1243,00 € 1193,00 € 1193,00 

Profundidade da cuba 190/190 mm 190/130 mm 190/130 mm

Raio da cuba

Incluído

Conjunto de válvulas InFino com filtros de 3 ½'', tubos compactos e material de fixação.
Nota:
Se deseja instalar uma válvula automática pode pedir informação sobre a referência do kit que deve solicitar.

Perfi l liso IF

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO CLARON

Tábua de corte de vidro 
branco acetinado, encaixa no 
escorredor
225 333
€ 258,00   

Cuba adicional em aço inox.

219 649
€ 241,00   

Escorredor de aço inoxidável

223 067
€ 349,00   

BLANCO PANERA-S

consulte a pág. 187

BLANCO SELECT II 60/4 Orga

consulte a pág. 247

75Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO CLARON
aço inoxidável

• O raio de 10 mm proporciona um design conciso à cuba sem sacrificar a sua 
funcionalidade

• BLANCO CLARON com design elegante e puro sem relevo de fundo
• Cuba de grande tamanho e profundidade graças ao raio de 10 mm
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e extremamente 

higiénico

 

armário
mm 800 600 600 500 450
BLANCO CLARON  700-IF  550-IF  500-IF  450-IF  400-IF 

aço inoxidável brilho 521 580  521 578  521 576  521 574  521 572  

PVP (sem IVA) € 508,00 € 490,00 € 465,00 € 453,00 € 437,00 

Profundidade da cuba 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm

Raio da cuba

Incluído

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'', tubos compactos e material de fixação.
Nota:
Se deseja instalar uma válvula automática pode pedir informação sobre a referência do kit que deve solicitar.

Perfi l liso IF

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO CLARON

Tábua de corte de nogueira com 
pega lateral em aço inox.

223 074
€ 319,00   

Cuba adicional em aço inox.

219 649
€ 241,00   

Escorredor de aço inoxidável

223 067
€ 349,00   

BLANCO PANERA-S

consulte a pág. 187

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

consulte a pág. 247

76 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO CLARON
aço inoxidável

• O raio de 10 mm proporciona um design conciso à cuba sem sacrificar a sua funcionalidade
• BLANCO CLARON com design elegante e puro sem relevo de fundo
• Cuba de grande tamanho e profundidade graças ao raio de 10 mm
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e extremamente higiénico

 

armário
mm 400 300
BLANCO CLARON  340-IF  180-IF 

aço inoxidável brilho 521 570  521 564  

PVP (sem IVA) € 369,00 € 361,00 

Profundidade da cuba 190 mm 130 mm

Raio da cuba

Incluído

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'', tubos compactos e material de fixação.
Nota:
Se deseja instalar uma válvula automática pode pedir informação sobre a referência do kit que deve solicitar.

Perfi l liso IF

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO CLARON

Tábua de corte de vidro 
branco acetinado, encaixa no 
escorredor
225 333
€ 258,00   

Cesto multifuncional de aço 
inox.

223 297
€ 108,00   

Grelha dobrável

238 482
€ 85,00   

BLANCO PANERA-S

consulte a pág. 187

BLANCO FLEXON II 30/2

consulte a pág. 254

77Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO CLARON 
aço inoxidável

• Cuba ideal para preparar comida a vapor
• Design de grande largura para manipular os tabuleiros de forno
• Raio elegante de apenas 10 mm
• Ótima utilização do espaço no lava-louças
• Ampliação da zona útil graças à bandeja de confeção a vapor que encaixa na cuba
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e extremamente higiénico

 

armário
mm 600 600 600
BLANCO CLARON XL 60-U VaporPlus XL 60-IF/A VaporPlus XL 60-IF VaporPlus 

aço inoxidável brilho 521 596  521 641  521 595  

PVP (sem IVA) € 503,00 € 633,00 € 601,00 

Profundidade da cuba 190 mm 190 mm 190 mm

Raio da cuba
*Informação importante: 
Deverá pedir um conjunto de válvula 
automática completo para os modelos de 
instalação sob o tampo. 
Recomendamos pedir o comando de válvula 
automática no mesmo acabamento que a 
misturadora.

Nota: Se desejar instalar posteriormente 
válvula automática nas cubas -IF sem 
rebordo para misturadora necessitará de um 
set (cabo + comando).

Incluído

Conjunto de válvulas InFino com filtro 
de 3 ½'', tubos compactos e material de 
fixação.

Conjunto de válvulas InFino com filtro 
de 3 ½'', tubos compactos, comando de 
válvula automática PushControl e material 
de fixação.

Conjunto de válvulas InFino com filtro 
de 3 ½'', tubos compactos e material de 
fixação.

Perfi l liso IF

Instalação sob o tampo

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO CLARON 

Grelha dobrável

238 483
€ 85,00   

BLANCOCULINA-S Duo

consulte a pág. 189

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

consulte a pág. 247

78 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO ZEROX
aço inoxidável

• Cubas surpreendentemente angulares de aço inoxidável com uma superfície elegante 
cinzenta escura

• Agradável ao toque graças ao aço inoxidável puro e de alta qualidade, sem revestimento
• Superfície de mistura harmoniosa: conjunto de drenagem elegante em aço inoxidável polido
• Versátil: Pode ser combinado com uma infinidade de cores e materiais
• Superfície fácil de limpar e cuidar: as impressões digitais e sujidade são fáceis de remover

 

armário
mm 800 600
BLANCO ZEROX  700-U Dark Steel  500-U Dark Steel 

Dark Steel 526 244  526 243  

PVP (sem IVA) € 738,00 € 656,00 

Profundidade da cuba 185 mm 175 mm

R0
Raio da cuba

Incluído

Conjunto de válvula InFino com filtro de 3 ½'', tubos compactos e material de fixação.
Nota:
Se deseja instalar uma válvula automática pode pedir informação sobre a referência do kit que deve solicitar.

Instalação sob o tampo

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ZEROX

Tábua de corte de nogueira com 
pega lateral em aço inox.

223 074
€ 319,00   

Escorredor de aço inoxidável

223 067
€ 349,00   

Cesto multifuncional de aço 
inox.

223 297
€ 108,00   

BLANCOCULINA-S Duo

consulte a pág. 189

BLANCO SELECT II XL 60/3

consulte a pág. 248

79Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO ZEROX
aço inoxidável

• Design de raio zero con com geometria retangular
• Superfície com acabamento homogéneo, sedoso e de toque agradável
• Altamente resistente a arranhões
• Ralo elegante C-overflow com acabamento Durinox a combinar
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e extremamente 

higiénico
• As melhores soluções possíveis de acessórios com numerosas combinações

 

armário
mm 800 600 450 400
BLANCO ZEROX  700-U Durinox  500-U Durinox  400-U Durinox  340-U Durinox 

Durinox 521 560  521 559  521 558  521 556  

PVP (sem IVA) € 572,00 € 521,00 € 495,00 € 483,00 

Profundidade da cuba 185 mm 175 mm 175 mm 175 mm

R0
Raio da cuba

Incluído

Conjunto de válvula InFino com filtro de 3 ½'', tubos compactos e material de fixação.
Nota:
Se deseja instalar uma válvula automática pode pedir informação sobre a referência do kit que deve solicitar.

Instalação sob o tampo

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ZEROX

Tábua de corte de vidro 
branco acetinado, encaixa no 
escorredor
225 333
€ 258,00   

Cesto multifuncional de aço 
inox.

223 297
€ 108,00   

Grelha dobrável

238 482
€ 85,00   

BLANCO PANERA-S

consulte a pág. 187

BLANCO SELECT II Soda

consulte a pág. 250

80 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO ZEROX
aço inoxidável

• Cubas de raio zero com geometria retangular
• Gama de produtos muito completa, que permite numerosas combinações
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado 

e extremamente higiénico
• Acessórios adicionais para múltiplas combinações

 

armário
mm 900 600 600 800 600
BLANCO ZEROX  400/400-U  340/180-U  340/180-U  700-U  550-U 

cuba principal à direita cuba principal à esquerda

aço inoxidável brilho 521 620  521 614  521 613  521 593  521 591  

PVP (sem IVA) € 854,00 € 687,00 € 687,00 € 334,00 € 329,00 

Profundidade da cuba 175/175 mm 175/130 mm 175/130 mm 185 mm 175 mm

R0
Raio da cuba

Incluído

Nota: Se deseja instalar uma válvula 
automática pode pedir informação 
sobre a referência do kit que deve 
solicitar.

Conjunto de válvula 
InFino com filtros de 
3 ½'', tubos compactos e 
material de fixação.

Conjunto de válvula 
InFino com filtros de 
3 ½'', tubos compactos e 
material de fixação.

Conjunto de válvula 
InFino com filtros de 
3 ½'', tubos compactos e 
material de fixação.

Conjunto de válvula InFino 
com filtro de 3 ½'', tubos 
compactos e material de 
fixação.

Conjunto de válvula InFino 
com filtro de 3 ½'', tubos 
compactos e material de 
fixação.

Instalação sob o tampo

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ZEROX

Tábua de corte de vidro 
branco acetinado, encaixa no 
escorredor
225 333
€ 258,00   

Cuba adicional em aço inox.

219 649
€ 241,00   

Escorredor de aço inoxidável

223 067
€ 349,00   

BLANCO PANERA-S

consulte a pág. 187

BLANCO FLEXON II Low 90/4

consulte a pág. 255

81Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO ZEROX
aço inoxidável

• Cubas de raio zero com geometria retangular
• Gama de produtos muito completa, que permite numerosas combinações
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e extremamente 

higiénico
• Acessórios adicionais para múltiplas combinações

 

armário
mm 600 500 450 400 300
BLANCO ZEROX  500-U  450-U  400-U  340-U  180-U 

aço inoxidável brilho 521 589  521 587  521 585  521 583  521 567  

PVP (sem IVA) € 321,00 € 306,00 € 293,00 € 291,00 € 268,00 

Profundidade da cuba 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 130 mm

R0
Raio da cuba

Incluído

Conjunto de válvula InFino com filtro de 3 ½'', tubos compactos e material de fixação.
Nota:
Se deseja instalar uma válvula automática pode pedir informação sobre a referência do kit que deve solicitar.

Instalação sob o tampo

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ZEROX

Tábua de corte de vidro 
branco acetinado, encaixa no 
escorredor
225 333
€ 258,00   

Escorredor de aço inoxidável

223 067
€ 349,00   

Grelha dobrável

238 482
€ 85,00   

BLANCO PANERA-S

consulte a pág. 187

BLANCO SELECT II 60/3

consulte a pág. 248

82 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO ZEROX
aço inoxidável

• Design de raio zero com geometria retangular
• Superfície com acabamento homogéneo, sedoso e de toque agradável
• Altamente resistente a arranhões
• Ralo elegante C-overflow com acabamento Durinox a combinar
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e extremamente higiénico
• Estrutura plana IF de perfil liso / à face

 

armário
mm 800 600 450
BLANCO ZEROX  700-IF/A Durinox  500-IF/A Durinox  400-IF/A Durinox 

Durinox 523 102  523 101  523 100  

PVP (sem IVA) € 603,00 € 566,00 € 517,00 

Profundidade da cuba 185 mm 175 mm 175 mm

R0
Raio da cuba

Incluído

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'', tubos compactos, comando de válvula automática PushControl e material de fixação.

Perfi l liso IF

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ZEROX

Calhas Top

235 906
€ 104,00   

Escorredor de aço inoxidável

223 067
€ 349,00   

Tábua de corte de nogueira com 
pega lateral em aço inox.

223 074
€ 319,00   

BLANCO PANERA-S

consulte a pág. 187

BLANCO SELECT II Soda

consulte a pág. 250

83Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO ZEROX
aço inoxidável

• Cubas surpreendentemente angulares de aço inoxidável com uma superfície elegante 
cinzenta escura

• Agradável ao toque graças ao aço inoxidável puro e de alta qualidade, sem revestimento
• Superfície de mistura harmoniosa: conjunto de drenagem elegante em aço inoxidável polido
• Versátil: Pode ser combinado com uma infinidade de cores e materiais
• Superfície fácil de limpar e cuidar: as impressões digitais e sujidade são fáceis de remover

 

armário
mm 800 600
BLANCO ZEROX  700-IF Dark Steel  500-IF Dark Steel 

Dark Steel 526 246  526 245  

PVP (sem IVA) € 793,00 € 711,00 

Profundidade da cuba 185 mm 175 mm

R0
Raio da cuba

Incluído

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'', tubos compactos e material de fixação.
Nota:
Se deseja instalar uma válvula automática pode pedir informação sobre a referência do kit que deve solicitar.

Perfi l liso IF

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ZEROX

Tábua de corte de nogueira com 
pega lateral em aço inox.

223 074
€ 319,00   

Escorredor de aço inoxidável

223 067
€ 349,00   

Cesto multifuncional de aço 
inox.

223 297
€ 108,00   

BLANCOCULINA-S Duo

consulte a pág. 189

BLANCO SELECT II 60/4

consulte a pág. 248

84 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO ZEROX
aço inoxidável

• Design de raio zero con com geometria retangular
• Superfície com acabamento homogéneo, sedoso e de toque agradável
• Altamente resistente a arranhões
• Ralo elegante C-overflow com acabamento Durinox a combinar
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e extremamente 

higiénico
• As melhores soluções possíveis de acessórios com numerosas combinações

 

armário
mm 800 600 450 400
BLANCO ZEROX  700-IF Durinox  500-IF Durinox  400-IF Durinox  340-IF Durinox 

Durinox 523 099  523 098  523 097  523 096  

PVP (sem IVA) € 529,00 € 505,00 € 480,00 € 468,00 

Profundidade da cuba 185 mm 175 mm 175 mm 175 mm

R0
Raio da cuba

Incluído

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'', tubos compactos e material de fixação.
Nota:
Se deseja instalar uma válvula automática pode pedir informação sobre a referência do kit que deve solicitar.

Perfi l liso IF

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ZEROX

Tábua de corte de vidro 
branco acetinado, encaixa no 
escorredor
225 333
€ 258,00   

Cesto multifuncional de aço 
inox.

223 297
€ 108,00   

Grelha dobrável

238 482
€ 85,00   

BLANCO PANERA-S

consulte a pág. 187

BLANCO SELECT II Soda

consulte a pág. 250

85Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO ZEROX
aço inoxidável

• Cuba de raio zero com marcado relevo de fundo
• Gama de produtos muito completa, que permite numerosas combinações
• Com estrutura plana IF para um perfil liso
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e 

extremamente higiénico
• Acessórios adicionais para múltiplas combinações

 

armário
mm 900 600 600 800 600
BLANCO ZEROX  400/400-IF  340/180-IF  340/180-IF  700-IF  550-IF 

cuba principal à direita cuba principal à esquerda

aço inoxidável brilho 521 619  521 612  521 611  521 592  521 590  

PVP (sem IVA) € 923,00 € 798,00 € 798,00 € 397,00 € 387,00 

Profundidade da cuba 175/175 mm 175/130 mm 175/130 mm 185 mm 175 mm

R0
Raio da cuba

Incluído

Nota: Se deseja instalar uma válvula 
automática pode pedir informação 
sobre a referência do kit que deve 
solicitar.

Conjunto de válvulas 
InFino com filtros de 
3 ½'', tubos compactos e 
material de fixação.

Conjunto de válvulas 
InFino com filtros de 
3 ½'', tubos compactos e 
material de fixação.

Conjunto de válvulas 
InFino com filtros de 
3 ½'', tubos compactos e 
material de fixação.

Conjunto de válvulas 
InFino com filtro de 
3 ½'', tubos compactos e 
material de fixação.

Conjunto de válvulas 
InFino com filtro de 
3 ½'', tubos compactos e 
material de fixação.

Perfi l liso IF

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ZEROX

Tábua de corte de nogueira com 
pega lateral em aço inox.

223 074
€ 319,00   

Cuba adicional em aço inox.

219 649
€ 241,00   

Escorredor de aço inoxidável

223 067
€ 349,00   

BLANCO PANERA-S

consulte a pág. 187

BLANCO SELECT II 60/4 Orga

consulte a pág. 247

86 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO ZEROX
aço inoxidável

• Cuba de raio zero com marcado relevo de fundo
• Gama de produtos muito completa, que permite numerosas combinações
• Com estrutura plana IF para um perfil liso
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e extremamente higiénico
• Acessórios adicionais para múltiplas combinações

 

armário
mm 600 500 450 400 300
BLANCO ZEROX  500-IF  450-IF  400-IF  340-IF  180-IF 

aço inoxidável brilho 521 588  521 586  521 584  521 582  521 566  

PVP (sem IVA) € 372,00 € 356,00 € 341,00 € 291,00 € 283,00 

Profundidade da cuba 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 130 mm

R0
Raio da cuba

Incluído

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'', tubos compactos e material de fixação.
Nota:
Se deseja instalar uma válvula automática pode pedir informação sobre a referência do kit que deve solicitar.

Perfi l liso IF

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ZEROX

Tábua de corte de vidro 
branco acetinado, encaixa no 
escorredor
225 333
€ 258,00   

Cuba adicional em aço inox.

219 649
€ 241,00   

Grelha dobrável

238 482
€ 85,00   

BLANCO PANERA-S

consulte a pág. 187

BLANCO SELECT II 60/3

consulte a pág. 248

87Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO ETAGON
aço inoxidável

• Cuba gradual com a mesma funcionalidade que um lava-louça completo
• A prateleira estreita ao longo do perfil da cuba proporciona um nível extra de 

trabalho
• Sistema inovador e versátil graças às calhas ETAGON
• Funções de alta qualidade mediante sistema C-overflow
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e extremamente 

higiénico

 

armário
mm 800 600
BLANCO ETAGON  700-U  500-U 

aço inoxidável brilho 524 270  521 841  

PVP (sem IVA) € 562,00 € 484,00 

Profundidade da cuba 190 mm 190 mm

Raio da cuba

Instalação sob o tampo

Pack de 2 calhas ETAGON e conjunto de válvulas InFino com filtro de 
3 ½''.

Incluído

Pack 2 calhas ETAGON

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ETAGON

Tábua de corte de freixo

230 700
€ 183,00   

Escorredor multifuncional

231 396
€ 134,00   

Kit de válvula PushControl

525 272
€ 110,00   

BLANCO PANERA-S

consulte a pág. 187

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

consulte a pág. 247

88 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO ETAGON
aço inoxidável

• Cuba gradual com a mesma funcionalidade que uma zona de lavagem completa
• A prateleira estreita ao longo do perfil da cuba proporciona um nível extra de  

trabalho
• Conceito de sistema inovador com as calhas ETAGON
• Elementos de alta qualidade como ralo C-overflow e o sistema de escoamento  

InFino - elegantemente integrado e extremamente fácil de limpar
• Disponível em 3 versões de instalação: -U, -IF e - IF/A

 

armário
mm 800 600
BLANCO ETAGON  700-IF/A  500-IF/A 

aço inoxidável brilho 524 274  521 748  

PVP (sem IVA) € 711,00 € 694,00 

Profundidade da cuba 190 mm 190 mm

Raio da cuba

Perfi l liso IF

Pack de 2 calhas ETAGON, conjunto de válvulas InFino com filtro de 
3 ½'' e comando de válvula automática.
Orifício adicional possível. O orifício de perfuração subsequente deve 
ser realizado por uma empresa especializada.

Incluído

Pack 2 calhas ETAGON

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ETAGON

280

42
4

Tábua de corte de bambu

239 449
€ 52,00   

Escorredor multifuncional

231 396
€ 134,00   

Escorredor de plástico preto

230 734
€ 44,00   

BLANCO PANERA-S

consulte a pág. 187

BLANCO SELECT II 60/2 Orga

consulte a pág. 247

89Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO ETAGON
aço inoxidável

• Cuba gradual com a mesma funcionalidade que uma zona de lavagem 
completa

• A prateleira estreita ao longo do perfil da cuba proporciona um nível  
extra de trabalho

• Conceito de sistema inovador com as calhas ETAGON
• Elementos de alta qualidade como ralo C-overflow e o sistema de escoamento  

InFino - elegantemente integrado e extremamente fácil de limpar
• Disponível em 3 versões de instalação: -U, -IF e - IF/A

 

armário
mm 800 600
BLANCO ETAGON  700-IF  500-IF 

aço inoxidável brilho 524 272  521 840  

PVP (sem IVA) € 622,00 € 549,00 

Profundidade da cuba 190 mm 190 mm

Raio da cuba

Perfi l liso IF

Pack de 2 calhas ETAGON e conjunto de válvulas InFino com filtro de 
3 ½''.

Incluído

Pack 2 calhas ETAGON

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ETAGON

Tábua de corte de freixo

230 700
€ 183,00   

Escorredor multifuncional

231 396
€ 134,00   

Kit de válvula PushControl

525 272
€ 110,00   

BLANCO PANERA-S

consulte a pág. 187

BLANCO SELECT II XL 60/3 
Orga

consulte a pág. 247

90 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)

Cu
ba

s 
de

 a
ço

 
in

ox
id

áv
el

Master_Katalog_220x297 V3.9



Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO DIVON II 8-IF

Tábua de corte de vidro

230 970
€ 160,00   

Escorredor multifuncional

231 396
€ 134,00   

Escorredor de plástico preto

230 734
€ 44,00   

BLANCO LINEE-S

consulte a pág. 192

BLANCO FLEXON II Low 80/3

consulte a pág. 255

BLANCO DIVON II 8-IF
aço inoxidável

• Formas geométricas perfeitamente definidas
• Cubas de raio de 10 mm
• Cuba de grande capacidade com escorredor para completar a zona de lavagem
• Linha de produtos versátil, para qualquer situação
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e extremamente 

higiénico

800 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Conjunto de válvulas InFino com filtros de 3 ½'', válvula automática com comando cromado para a cuba 
principal e material de fixação.

Profundidade da cuba 196/196 mm
Não é possível realizar um orifício adicional. Se desejar instalar um 
dispensador de sabão, não poderá instalar o comando da válvula 
automática e esta deverá ser manual.

 

Incluído PVP (sem IVA)

aço inoxidável brilho com válvula automática 521 663 € 1131,00  

Perfi l liso IF

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

91Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO ANDANO
aço inoxidável

• Composição única de elementos estéticos e funcionais
• Interação harmoniosa entre os ângulos e a superfície
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, 

integrado e extremamente higiénico
• Grande capacidade da cuba
• Também disponível para instalação -IF
• Elegantes acessórios opcionais como a tábua de corte de vidro prateado e a cuba 

multifuncional perfurada em aço inoxidável

 

armário
mm 900 800
BLANCO ANDANO  400/400-U  340/340-U 

aço inoxidável brilho 522 987  522 983  

PVP (sem IVA) € 550,00 € 512,00 

Profundidade da cuba 190/190 mm 190/190 mm

Raio da cuba

Incluído

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'', tubos salva-espaço e material de fixação.
Nota:
É necessária fita vedante flexível ao instalar uma torneira misturadora, controlo remoto ou dispensador de sabão. Referência 120055. 
Deverá prestar atenção às informações de corte para o respectivo método de instalação.

Instalação sob o tampo

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ANDANO

Tábua de corte de freixo

230 700
€ 183,00   

Cuba multifuncional perfurada 
em aço inox.

227 692
€ 85,00   

Kit de válvula PushControl

525 272
€ 110,00   

BLANCO VONDA

consulte a pág. 194

BLANCO FLEXON II Low 90/4

consulte a pág. 255

92 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO ANDANO
aço inoxidável

• Composição única de elementos estéticos e funcionais
• Interação harmoniosa entre os ângulos e a superfície
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e 

extremamente higiénico
• Grande capacidade da cuba
• Também disponível para instalação -IF
• Elegantes acessórios opcionais como a tábua de corte de vidro prateado e a cuba multifuncional 

perfurada em aço inoxidável

 

armário
mm 800 800 600 600 800
BLANCO ANDANO  500/180-U  500/180-U  340/180-U  340/180-U  700-U 

cuba principal à direita cuba principal à esquerda cuba principal à direita cuba principal à esquerda

aço inoxidável brilho 522 989  522 991  522 977  522 979  522 971  

PVP (sem IVA) € 560,00 € 560,00 € 486,00 € 486,00 € 334,00 

Profundidade da cuba 190/130 mm 190/130 mm 190/130 mm 190/130 mm 190 mm

Raio da cuba

Incluído

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'', tubos salva-espaço e material de fixação.
Nota:
É necessária fita vedante flexível ao instalar uma torneira misturadora, controlo remoto ou dispensador de sabão. Referência 120055. 
Deverá prestar atenção às informações de corte para o respectivo método de instalação.

Instalação sob o tampo

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ANDANO

Tábua de corte de freixo

230 700
€ 183,00   

Cuba multifuncional perfurada 
em aço inox.

227 692
€ 85,00   

Kit de válvula PushControl

525 272
€ 110,00   

BLANCO VONDA

consulte a pág. 194

BLANCO FLEXON II Low 80/3

consulte a pág. 255

93Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO ANDANO
aço inoxidável

• Composição única de elementos estéticos e funcionais
• Interação harmoniosa entre os ângulos e a superfície
• Elementos de grande qualidade como o ralo e a vávula
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e extremamente 

higiénico
• Grande capacidade da cuba
• Também disponível para instalação -IF
• Elegantes acessórios opcionais como a tábua de corte de vidro prateada e o escorredor de plástico preto

 

armário
mm 600 500 450 400 300
BLANCO ANDANO  500-U  450-U  400-U  340-U  180-U 

aço inoxidável brilho 522 967  522 963  522 959  522 955  522 952  

PVP (sem IVA) € 266,00 € 246,00 € 231,00 € 227,00 € 205,00 

Profundidade da cuba 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 130 mm

Raio da cuba

Incluído

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'', tubos salva-espaço e material de fixação.
Nota:
É necessária fita vedante flexível ao instalar uma torneira misturadora, controlo remoto ou dispensador de sabão. Referência 120055. 
Deverá prestar atenção às informações de corte para o respectivo método de instalação.

Instalação sob o tampo

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ANDANO

Tábua de corte de freixo

230 700
€ 183,00   

Cuba multifuncional perfurada 
em aço inox.

227 692
€ 85,00   

Kit de válvula PushControl

525 272
€ 110,00   

BLANCO VONDA

consulte a pág. 194

BLANCO FLEXON II 60/3

consulte a pág. 252

94 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO ANDANO
aço inoxidável

• Composição única de elementos funcionais
• Interação harmoniosa entre os ângulos e a superfície
• Rebordo para misturadora
• Incorpora o novo sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, 

integrado e extremamente higiénico
• Grande capacidade da cuba
• Elegantes acessórios opcionais como a tábua de corte de vidro prateada e a cuba multifuncional 

perfurada em aço inoxidável

 

armário
mm 900 800 600
BLANCO ANDANO  400/400-IF/A  340/340-IF/A  340/180-IF/A 

cuba principal à direita

aço inoxidável brilho 525 249  525 248  525 247  

PVP (sem IVA) € 802,00 € 736,00 € 743,00 

Profundidade da cuba 190/190 mm 190/190 mm 190/130 mm

Raio da cuba

Incluído

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'', comando de válvula automática PushControl, tubos salva-espaço e material de fixação.
Nota:
Orifício adicional possível. O orifício seguinte deve ser realizado por uma empresa especializada. 
 
Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com

Perfi l liso IF

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ANDANO

Tábua de corte de freixo

230 700
€ 183,00   

Cuba multifuncional perfurada 
em aço inox.

227 692
€ 85,00   

Calhas Top

235 906
€ 104,00   

BLANCO VONDA

consulte a pág. 194

BLANCO FLEXON II Low 90/4

consulte a pág. 255

95Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO ANDANO
aço inoxidável

• Composição única de elementos funcionais
• Interação harmoniosa entre os ângulos e a superfície
• Rebordo para misturadora
• Incorpora o novo sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e 

extremamente higiénico
• Grande capacidade da cuba
• Elegantes acessórios opcionais como a tábua de corte de vidro prateada e a cuba multifuncional perfurada 

em aço inoxidável

 

armário
mm 800 600 450
BLANCO ANDANO  700-IF/A  500-IF/A  400-IF/A 

aço inoxidável brilho 525 246  525 245  525 244  

PVP (sem IVA) € 518,00 € 433,00 € 392,00 

Profundidade da cuba 190 mm 190 mm 190 mm

Raio da cuba

Incluído

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'', comando de válvula automática PushControl, tubos salva-espaço e material de fixação.
Nota:
Orifício adicional possível. O orifício seguinte deve ser realizado por uma empresa especializada. 
 
Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em  www.blanco.com

Perfi l liso IF

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ANDANO

Tábua de corte de freixo

230 700
€ 183,00   

Cuba multifuncional perfurada 
em aço inox.

227 692
€ 85,00   

Grelha dobrável

238 482
€ 85,00   

BLANCO VONDA

consulte a pág. 194

BLANCO FLEXON II Low 80/3

consulte a pág. 255

96 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO ANDANO
aço inoxidável

• Composição única de elementos estéticos e funcionais
• Interação harmoniosa entre os ângulos e a superfície
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, 

integrado e extremamente higiénico
• Grande capacidade da cuba
• Permite instalação superior com ótica flushmount (-IF) ou sob o tampo
• Elegantes acessórios opcionais como a tábua de corte de vidro prateada e a cuba 

multifuncional perfurada em aço inoxidável

 

armário
mm 900 800 600 600 800
BLANCO ANDANO  400/400-IF  340/340-IF  340/180-IF  340/180-IF  700-IF 

cuba principal à direita cuba principal à esquerda

aço inoxidável brilho 522 985  522 981  522 973  522 975  522 969  

PVP (sem IVA) € 639,00 € 625,00 € 575,00 € 575,00 € 375,00 

Profundidade da cuba 190/190 mm 190/190 mm 190/130 mm 190/130 mm 190 mm

Raio da cuba

É necessária fita vedante 
flexível ao instalar uma 
torneira misturadora, 
controlo remoto ou 
dispensador de sabão. 
Referência 120055. 
Deverá prestar atenção às 
informações de corte para 
o respectivo método de 
instalação.

É necessária fita vedante 
flexível ao instalar uma 
torneira misturadora 
de cozinha, controlo 
remoto de escoamento 
ou doseador de sabão 
em bancadas de trabalho 
laminadas, artigo n.º 
120 055. 
Deverá prestar atenção às 
informações de corte para 
o respetivo método de 
instalação.

É necessária fita vedante 
flexível ao instalar uma 
torneira misturadora, 
controlo remoto ou 
dispensador de sabão. 
Referência 120055. 
Deverá prestar atenção às 
informações de corte para 
o respectivo método de 
instalação.

É necessária fita vedante 
flexível ao instalar uma 
torneira misturadora, 
controlo remoto ou 
dispensador de sabão. 
Referência 120055. 
Deverá prestar atenção às 
informações de corte para 
o respectivo método de 
instalação.

É necessária fita vedante 
flexível ao instalar uma 
torneira misturadora, 
controlo remoto ou 
dispensador de sabão. 
Referência 120055. 
Deverá prestar atenção às 
informações de corte para 
o respectivo método de 
instalação.

Incluído

Conjunto de válvulas 
InFino com filtros de 
3 ½'', tubos salva-espaço 
para a cuba principal e 
material de fixação.

Conjunto de válvulas 
InFino com filtros de 
3 ½'', tubos salva-espaço 
para a cuba principal e 
material de fixação.

Conjunto de válvulas 
InFino com filtro de 3 ½'', 
tubos salva-espaço e 
para a cuba principal 
material de fixação.

Conjunto de válvulas 
InFino com filtro de 3 ½'', 
tubos salva-espaço e 
para a cuba principal 
material de fixação.

Conjunto de válvulas 
InFino com filtro de 3 ½'', 
tubos salva-espaço e 
material de fixação.

Perfi l liso IF

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ANDANO

Tábua de corte de freixo

230 700
€ 183,00   

Cuba multifuncional perfurada 
em aço inox.

227 692
€ 85,00   

Kit de válvula PushControl

525 272
€ 110,00   

BLANCO VONDA

consulte a pág. 194

BLANCO FLEXON II Low 90/4

consulte a pág. 255

97Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO ANDANO
aço inoxidável

• Composição única de elementos estéticos e funcionais
• Interação harmoniosa entre os ângulos e a superfície
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e extremamente 

higiénico
• Grande capacidade da cuba
• Permite instalação superior com ótica flushmount (-IF) ou sob o tampo
• Elegantes acessórios opcionais como a tábua de corte de vidro prateada e a cuba multifuncional perfurada em aço 

inoxidável

 

armário
mm 600 500 450 400 300
BLANCO ANDANO  500-IF  450-IF  400-IF  340-IF  180-IF 

aço inoxidável brilho 522 965  522 961  522 957  522 953  522 951  

PVP (sem IVA) € 299,00 € 283,00 € 266,00 € 263,00 € 234,00 

Profundidade da cuba 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 130 mm

Raio da cuba

É necessária fita vedante 
flexível ao instalar uma 
torneira misturadora, 
controlo remoto ou 
dispensador de sabão. 
Referência 120055. 
Deverá prestar atenção às 
informações de corte para 
o respectivo método de 
instalação.

É necessária fita vedante 
flexível ao instalar uma 
torneira misturadora, 
controlo remoto ou 
dispensador de sabão. 
Referência 120055. 
Deverá prestar atenção às 
informações de corte para 
o respectivo método de 
instalação.

É necessária fita vedante 
flexível ao instalar uma 
torneira misturadora 
de cozinha, controlo 
remoto de escoamento 
ou doseador de sabão 
em bancadas de trabalho 
laminadas, artigo n.º 
120 055. 
Deverá prestar atenção às 
informações de corte para 
o respetivo método de 
instalação.

É necessária fita vedante 
flexível ao instalar uma 
torneira misturadora 
de cozinha, controlo 
remoto de escoamento 
ou doseador de sabão 
em bancadas de trabalho 
laminadas, artigo n.º 
120 055. 
Deverá prestar atenção às 
informações de corte para 
o respetivo método de 
instalação.

É necessária fita vedante 
flexível ao instalar uma 
torneira misturadora 
de cozinha, controlo 
remoto de escoamento 
ou doseador de sabão 
em bancadas de trabalho 
laminadas, artigo n.º 
120 055. 
Deverá prestar atenção às 
informações de corte para 
o respetivo método de 
instalação.

Incluído

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'', tubos salva-espaço e material de fixação.

Perfi l liso IF

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ANDANO

Tábua de corte de freixo

230 700
€ 183,00   

Cuba multifuncional perfurada 
em aço inox.

227 692
€ 85,00   

Kit de válvula PushControl

525 272
€ 110,00   

BLANCO VONDA

consulte a pág. 194

BLANCO FLEXON II 60/4

consulte a pág. 252

98 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO LEMIS
aço inoxidável

• Linhas retas modernas
• Modelo de máxima capacidade com duas cubas
• Perfil liso IF para uma instalação superior ou à face
• Reversível

 

armário
mm 800 600
BLANCO LEMIS  8-IF  6-IF 

reversível

semibrilho 523 039  525 108  

PVP (sem IVA) € 417,00 € 220,00 

Profundidade da cuba 206/206 mm 205 mm

Poderá encontrar as dimensõese os desenhos com os detalhes de 
corte em www.blanco.com

Poderá encontrar as dimensõese os desenhos com os detalhes de 
corte em www.blanco.com

Incluído sem válvula automática

Conjunto de válvulas com filtros de 3 ½''. Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½'', válvula automática e tubos 
salva-espaço.

Perfi l liso IF

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO LEMIS

Cesto de louça com escorredor 
de pratos

507 829
€ 160,00   

Escorredor de plástico preto

230 734
€ 44,00   

CapFlow Tampo para 
escoamento, aço inoxidável

517 666
€ 16,00   

BLANCO JURENA-S

consulte a pág. 210

BLANCO FLEXON II Low 80/3

consulte a pág. 255

99Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO SOLIS
aço inoxidável

• Interação harmoniosa entre elementos funcionais e visuais
• Características de elevada qualidade com C-overflow coberto e sistema de escoamento 

InFino – integrado de forma elegante e extremamente higiénico
• Volume conveniente da cuba e superfície de base concebidos para uma utilização ideal
• Acessórios funcionais disponíveis opcionalmente

 

armário
mm 800 600 600
BLANCO SOLIS  700-U  340/180-U  340/180-U 

cuba principal à direita cuba principal à esquerda

semibrilho 526 125  526 128  526 129  

PVP (sem IVA) € 273,00 € 397,00 € 397,00 

Profundidade da cuba 185 mm 185/125 mm 185/125 mm

Raio da cuba

R 12 20700

20
44

0
40

0

740

R 42

R 12 585

R 42

20

20
44

0
40

0

545
340180

R 42

R 12 585

R 42

20

20
44

0
40

0

545
340180

R 42

Incluído

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'', tubos salva-espaço e material de fixação. 

Instalação sob o tampo

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO SOLIS

280

42
4

Tábua de corte de bambu

239 449
€ 52,00   

Kit de válvula PushControl

525 272
€ 110,00   

Grelha dobrável

238 482
€ 85,00   

BLANCO LANORA-S

consulte a pág. 222

BLANCO FLEXON II Low 80/3

consulte a pág. 255

100 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO SOLIS
aço inoxidável

• Interação harmoniosa entre elementos funcionais e visuais
• Características de elevada qualidade com C-overflow coberto e sistema de escoamento InFino – 

integrado de forma elegante e extremamente higiénico
• Volume conveniente da cuba e superfície de base concebidos para uma utilização ideal
• Acessórios funcionais disponíveis opcionalmente

 

armário
mm 600 500 450 400 300
BLANCO SOLIS  500-U  450-U  400-U  340-U  180-U 

semibrilho 526 122  526 120  526 117  526 115  526 113  

PVP (sem IVA) € 219,00 € 205,00 € 192,00 € 186,00 € 170,00 

Profundidade da cuba 185 mm 185 mm 185 mm 185 mm 125 mm

Raio da cuba

R 12 20500

20
44

0
40

0

540

R 42

R 12 20450

20
44

0
40

0

490

R 42

R 12 20400

20
44

0
40

0

440

R 42

R 12 20340

20
44

0
40

0

380

R 42

R 12 20180

R 42

20
44

0
40

0

220

Incluído

Conjunto de válvulas 
InFino com filtro de 3 ½'', 
tubos salva-espaço e 
material de fixação. 

Conjunto de válvulas 
InFino com filtro de 3 ½'', 
tubos salva-espaço e 
material de fixação. 

Conjunto de válvulas 
InFino com filtro de 3 ½'', 
tubos salva-espaço e 
material de fixação. 

Conjunto de válvulas 
InFino com filtro de 3 ½'', 
tubos salva-espaço e 
material de fixação. 

Conjunto de válvulas 
InFino com filtro de 3 ½'', 
tubos salva-espaço e 
material de fixação.

Instalação sob o tampo

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO SOLIS

280

42
4

Tábua de corte de bambu

239 449
€ 52,00   

Kit de válvula PushControl

525 272
€ 110,00   

Escorredor de plástico preto

230 734
€ 44,00   

BLANCO LANORA-S

consulte a pág. 222

BLANCO FLEXON II 60/3

consulte a pág. 252

101Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO SOLIS
aço inoxidável

• Interação harmoniosa entre elementos funcionais e visuais
• Características de elevada qualidade compostas por um C-overflow coberto e um sistema de 

escoamento InFino com PushControl - o controlo remoto elegante e intuitivo
• Volume conveniente da cuba e superfície de base concebidos para uma utilização ideal
• Rebordo plano elegante IF para montagem encastrada e para instalação a partir de cima
• Acessórios funcionais disponíveis opcionalmente

 

armário
mm 800 600 600 450
BLANCO SOLIS  700-IF/A  340/180-IF/A  500-IF/A  400-IF/A 

cuba principal à direita

semibrilho 526 127  526 132  526 124  526 119  

PVP (sem IVA) € 451,00 € 629,00 € 369,00 € 342,00 

Profundidade da cuba 185 mm 185/125 mm 185 mm 185 mm

Raio da cuba

R 12 20700

20
50

0
40

0

740

R 42

R 12 585

R 42

20
50

0
40

0

20
340180

545

R 42

R 12 20500

20
50

0
40

0

540

R 42

R 12 20400

20
50

0
40

0R 42

440

Incluído

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'', comando de válvula automática, tubos salva-espaço e material de fixação.

Perfi l liso IF

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO SOLIS

280

42
4

Tábua de corte de bambu

239 449
€ 52,00   

Calhas Top

235 906
€ 104,00   

Grelha dobrável

238 482
€ 85,00   

BLANCO LANORA-S

consulte a pág. 222

BLANCO FLEXON II Low 80/3

consulte a pág. 255

102 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO SOLIS
aço inoxidável

• Interação harmoniosa entre elementos funcionais e visuais
• Características de elevada qualidade com C-overflow coberto e sistema de escoamento 

InFino – integrado de forma elegante e extremamente higiénico
• Volume conveniente da cuba e superfície de base concebidos para uma utilização ideal
• Rebordo plano elegante IF para montagem encastrada e para instalação a partir de cima
• Acessórios funcionais disponíveis opcionalmente

 

armário
mm 800 600 600
BLANCO SOLIS  700-IF  340/180-IF  340/180-IF 

cuba principal à direita cuba principal à esquerda

semibrilho 526 126  526 130  526 131  

PVP (sem IVA) € 336,00 € 468,00 € 468,00 

Profundidade da cuba 185 mm 185/125 mm 185/125 mm

Raio da cuba

R 12 20700

20
44

0
40

0

740

R 42

R 12 585

R 42

20

20
44

0
40

0

545
340180

R 42

R 12 585

R 42

20

20
44

0
40

0

545
340180

R 42

Incluído

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 
3 ½'', tubos salva-espaço e material de 
fixação. 

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 
3 ½'', tubos salva-espaço e material de 
fixação.

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 
3 ½'', tubos salva-espaço e material de 
fixação.

Perfi l liso IF

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO SOLIS

280

42
4

Tábua de corte de bambu

239 449
€ 52,00   

Kit de válvula PushControl

525 272
€ 110,00   

Escorredor de plástico preto

230 734
€ 44,00   

BLANCO LANORA-S

consulte a pág. 222

BLANCO FLEXON II Low 80/3

consulte a pág. 255

103Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO SOLIS
aço inoxidável

• Interação harmoniosa entre elementos funcionais e visuais
• Características de elevada qualidade com C-overflow coberto e sistema de escoamento InFino – 

integrado de forma elegante e extremamente higiénico
• Volume conveniente da cuba e superfície de base concebidos para uma utilização ideal
• Rebordo plano elegante IF para montagem encastrada e para instalação a partir de cima
• Acessórios funcionais disponíveis opcionalmente

 

armário
mm 600 500 450 400 300
BLANCO SOLIS  500-IF  450-IF  400-IF  340-IF  180-IF 

semibrilho 526 123  526 121  526 118  526 116  526 114  

PVP (sem IVA) € 287,00 € 273,00 € 260,00 € 246,00 € 224,00 

Profundidade da cuba 185 mm 185 mm 185 mm 185 mm 125 mm

Raio da cuba

R 12 20500

20
44

0
40

0

540

R 42

R 12 20450

20
44

0
40

0

490

R 42

R 12 20400

20
44

0
40

0

440

R 42

R 12 20340

R 42

20
44

0
40

0

380

R 12 20180

20
44

0
40

0

220

R42

Incluído

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'', tubos salva-espaço e material de fixação. 

Perfi l liso IF

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO SOLIS

280

42
4

Tábua de corte de bambu

239 449
€ 52,00   

Kit de válvula PushControl

525 272
€ 110,00   

Grelha dobrável

238 482
€ 85,00   

BLANCO LANORA-S

consulte a pág. 222

BLANCO FLEXON II 60/3

consulte a pág. 252

104 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO LANTOS 6-IF

Tábua de corte SmartCut de 
plástico preto

232 181
€ 76,00   

Cesto de louça com escorredor 
de pratos

507 829
€ 160,00   

Escorredor de plástico preto

230 734
€ 44,00   

BLANCO TIVO-S

consulte a pág. 225

BLANCO SELECT II 60/3

consulte a pág. 248

BLANCO LANTOS 6-IF
aço inoxidável

• Modelo prático com cuba adicional perfurada em aço inoxidável
• Perfil liso
• Lava-louça reversível: a cuba principal pode ser à direita ou à esquerda
• Com filtros de aço inoxidável de 3 ½''

600 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Cuba multifuncional perfurada em aço inox., conjunto de válvulas com dois filtros de 3 ½'' e comando de 
válvula automática para a cuba principal.

Profundidade da cuba 160/130 mm
As informações de corte para todos os processos de instalação podem 
ser encontradas na área de download da nossa página de internet

 

Incluído reversível PVP (sem IVA)

semibrilho com válvula automática, com cuba multifuncional 516 676 € 378,00  

Perfi l liso IF

Cuba perfurada em aço inox.

105Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO SUPRA
aço inoxidável

• Programa variado com múltiplas possibilidades de combinação
• Para uma configuração individual de cuba principal, secundária, escorredor e acessórios
• Ótima colocação do ralo
• Borda plana para facilitar a instalação

 

armário
mm 800 600 500 450 400
BLANCO SUPRA  340/340-U  500-U  450-U  400-U  340-U 

semibrilho 519 716  518 205  518 203  518 201  518 199  

PVP (sem IVA) € 308,00 € 198,00 € 162,00 € 158,00 € 156,00 

Profundidade da cuba 175/175 mm 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm

R60
Raio da cuba

Incluído sem válvula automática

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½'' e material de fixação.

Instalação sob o tampo

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO SUPRA

Calhas Top

235 906
€ 104,00   

Cesto multifuncional de aço 
inox.

223 297
€ 108,00   

Bandeja de escorrimento

513 485
€ 108,00   

BLANCO CARENA-S

consulte a pág. 209

BLANCO BOTTON II 30/2

consulte a pág. 260

106 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO SUPRA
aço inoxidável

• Programa variado com múltiplas possibilidades de combinação
• Com rebordo posterior para misturadora
• Perfil liso IF para uma instalação superior ou à face
• Acessórios opcionais disponíveis

 

armário
mm 600 450
BLANCO SUPRA  500-IF/A R12  400-IF/A R12 

semibrilho 526 355  526 353  

PVP (sem IVA) € 302,00 € 290,00 

Profundidade da cuba 175 mm 175 mm

R60
Raio da cuba

R 12

R 60

500

540

50
0

40
0

20

20

R 12

R 60

400 20

40
0

50
0

440

20

Incluído com válvula automática

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½'' e válvula automática (Ø 14 mm) e material de fixação.

Perfi l liso IF

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO SUPRA

Calhas Top

235 906
€ 104,00   

Escorredor de plástico preto

230 734
€ 44,00   

Grelha dobrável

238 482
€ 85,00   

BLANCO CARENA-S

consulte a pág. 209

BLANCO FLEXON II 60/2

consulte a pág. 252

107Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO SUPRA
aço inoxidável

• Programa variado com múltiplas possibilidades de combinação
• Perfil liso IF para uma instalação superior ou à face
• Acessórios opcionais disponíveis
• Novo design com raio 12

 

armário
mm 600 450
BLANCO SUPRA  500-IF R12  400-IF R12 

semibrilho 526 351  526 350  

PVP (sem IVA) € 260,00 € 244,00 

Profundidade da cuba 175 mm 175 mm

R60
Raio da cuba

20

R 60

20500

540

40
0

44
0

R 12
R 12

R 60

400 20

40
0

44
0

440

20

Incluído sem válvula automática

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½'' e material de fixação.

Perfi l liso IF

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO SUPRA

Grelha dobrável

238 482
€ 85,00   

Cesto multifuncional de aço 
inox.

223 297
€ 108,00   

Escorredor de plástico preto

230 734
€ 44,00   

BLANCO CARENA-S

consulte a pág. 209

BLANCO FLEXON II 60/2

consulte a pág. 252

108 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCODANA
aço inoxidável

• Ampla cuba para um maior conforto
• Rebordo posterior para misturadora
• Design atual de linhas retas

 

armário
mm 600 450
BLANCODANA  6  45 

mate 525 323  525 322  

PVP (sem IVA) € 179,00 € 166,00 

Profundidade da cuba 158 mm 158 mm

Incluído sem válvula automática

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½''.

Instalação superior

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCODANA

Tábua de corte de faia

218 313
€ 101,00   

Tábua de corte de polietileno 
ótica mármore

217 611
€ 108,00   

CapFlow Tampo para 
escoamento, aço inoxidável

517 666
€ 16,00   

BLANCO MIDA-S

consulte a pág. 233

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Automático

consulte a pág. 258

109Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO RONDOSOL
aço inoxidável

• Design que não passa de moda
• Com filtro de aço inoxidável de 3 ½''
• Acessórios opcionais: tábua de corte de madeira de faia e cesto de louça em aço inoxidável

 

armário
mm 450
BLANCO RONDOSOL  

semibrilho 513 306  

PVP (sem IVA) € 140,00 

Profundidade da cuba 165 mm

Incluído sem válvula automática

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½''.
Nota:
Sugerimos rever medidas de encaixe com o modelo correspondente.

Instalação superior

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO RONDOSOL

Tábua de corte de faia

218 421
€ 98,00   

Cesto de louça em aço inox.

220 574
€ 68,00   

CapFlow Tampo para 
escoamento, aço inoxidável

517 666
€ 16,00   

BLANCO MIDA-S

consulte a pág. 233

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automático

consulte a pág. 258

110 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO TIPO 8 Compact
aço inoxidável

• Com uma grande cuba para lavar confortavelmente
• Com dois filtros de aço inoxidável de 3 ½''
• Cesto de louça como acessório opcional
• Lava-louças reversíveis

 

armário
mm 800
BLANCO TIPO 8 Compact  

reversível

mate 513 459  

PVP (sem IVA) € 204,00 

Profundidade da cuba 170/170 mm

Incluído sem válvula automática

Conjunto de válvulas com dois filtros de 3 ½''.
Nota:
Se deseja orifício para misturadora, indicar no pedido.

Instalação superior

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO TIPO 8 Compact

Tábua de corte de faia

218 313
€ 101,00   

Cesto de louça em aço inox.

220 573
€ 68,00   

Escorredor de plástico preto

230 734
€ 44,00   

BLANCO BOTTON II 30/2

consulte a pág. 260

111Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO PLENTA 9
aço inoxidável

• Cuba grande para uma ótima utilização do espaço
• Disponível série de acessórios opcionais
• Rebordo para misturadora dispõe de espaço suficiente para instalar um dispensador de 

detergente ou colocar outros utensílios

 

armário
mm 900
BLANCO PLENTA 9  

semibrilho 514 029  

PVP (sem IVA) € 677,00 

Profundidade da cuba 210 mm

Incluído sem válvula automática

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½''.

Instalação superior

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO PLENTA 9

286

36
6

61

Escorredor de pratos em aço 
inox.

220 381
€ 78,00   

Tábua de corte de faia

219 891
€ 108,00   

Cuba adicional perfurada em 
aço inox.

219 770
€ 104,00   

BLANCO CARENA-S

consulte a pág. 209

BLANCO BOTTON II 30/2

consulte a pág. 260

112 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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As propriedades especiais de  
BLANCO Cerâmica PuraPlus:
• Incrivelmente fácil de cuidar e manter
• Resistente a impactos e golpes no uso doméstico
• Resistente a riscos e manchas
• Cores mate ou brilhantes
• Fabricado com métodos tradicionais
• Resistente ao calor no uso doméstico
• Higiénico e adequado para utilização alimentar
• Resistente a ácidos alimentares
• Resistente à luz solar direta

Os controlos de qualidade internos regulares 
confirmam os elevados padrões em que nos definimos 
e dão garantias a produtos em que pode confiar.

branco cristal

basalto

magnólia brilhante

preto

COMBINAÇÃO DE 
NATUREZA E DESIGN.

Cubas BLANCO Cerâmica.
As cubas BLANCO Cerâmica criam um ambiente 
agradável e acolhedor. Atraem pelas suas linhas fluídas e 
superfícies vidradas.

As cubas BLANCO Cerâmica integram-se perfeitamente 
em cozinhas tradicionais e modernas. Em tons 
cristalinos de branco ou magnólia, as cubas em 
cerâmica conferem um visual acolhedor e brilhante à 
cozinha de estilo campestre. Para designs modernos 
ou uma abordagem moderna às casas de campo, as 
cubas em cerâmica em preto e tons de basalto marcam 
a diferença.
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DEDICADO À CERÂMICA.
As famílias de produtos de cerâmica mais adoradas.

ETAGON
Um espaço para um brilho simples
Graças aos seus dois carris versáteis, a gama inteligente de 
cubas de cozinha ETAGON oferece três níveis de trabalho 
que podem ser utilizados ao mesmo tempo. Isto garante uma 
maior conveniência e eficiência, ao mesmo tempo que oferece 
ótimos resultados.
As cubas ETAGON estão disponíveis nas quatro cores 
cerâmica.

SUBLINE
A linha de cubas de designer
A família de cubas SUBLINE inclui cubas de cerâmica 
para instalação sob a bancada. Cubas elegantes para 
oportunidades de design ampliado em que a bancada assume 
o papel principal.
As cubas SUBLINE estão disponíveis nas quatro cores 
cerâmica.

VILLAE
Borda moderna ao estilo tradicional da casa de campo
A elegância tradicional ao encontro do design sofisticado e 
moderno. 
O modelo VILLAE traz o estilo de casa de campo que 
se adequa perfeitamente às suas necessidades, sem 
comprometer o design da cozinha. Disponível como uma única 
cuba grande ou duas cubas iguais, este modelo é elegante, 
atemporal, resistente e pode ser um recurso de design.



Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ETAGON 500-U

Tábua de corte de faia

514 544
€ 108,00   

Tábua de corte de vidro 435 
x 240

227 699
€ 101,00   

Cuba perfurada

226 189
€ 82,00   

BLANCO JANDORA-S

consulte a pág. 223

BLANCO SELECT II 60/3

consulte a pág. 248

BLANCO ETAGON 500-U
Cerâmica PuraPlus

• Cuba gradual com a mesma funcionalidade que uma zona de lavagem completa
• A prateleira estreita ao longo do perfil da cuba proporciona um nível extra de trabalho
• Ralo C-overflow de alta qualidade
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e extremamente higiénico

600 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Pack de 2 calhas ETAGON e conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'' e tubos salva-espaço.

Profundidade da cuba 200 mm

 

Incluído PVP (sem IVA)

preto sem válvula automática, com acessório 525 155 € 855,00  

basalto sem válvula automática, com acessório 525 154 € 855,00  

branco cristal 
brilhante sem válvula automática, com acessório 525 149 € 855,00  

magnólia brilhante sem válvula automática, com acessório 525 150 € 855,00  

Instalação sob o tampo

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Pack 2 calhas ETAGON

115Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ETAGON 6

Cuba perfurada

226 189
€ 82,00   

Escorredor de plástico preto

230 734
€ 44,00   

BLANCO JANDORA-S

consulte a pág. 223

BLANCO SELECT II XL 60/3

consulte a pág. 248

BLANCO ETAGON 6
Cerâmica PuraPlus

• Cuba gradual com a mesma funcionalidade que uma zona de lavagem completa
• A prateleira estreita ao longo do perfil da cuba proporciona um nível extra de trabalho
• Ralo C-overflow de alta qualidade
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e extremamente higiénico

600 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Pack de 2 calhas ETAGON, conjunto de válvulas automáticas InFino com filtro de 3 ½'', tubos salva-
espaço e comando de válvula automática.

Profundidade da cuba 215 mm

 

Incluído PVP (sem IVA)

preto com válvula automática, com acessório 525 162 € 868,00  

basalto com válvula automática, com acessório 525 161 € 868,00  

branco cristal 
brilhante com válvula automática, com acessório 525 156 € 848,00  

magnólia brilhante com válvula automática, com acessório 525 157 € 848,00  

Instalação superior

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

Pack 2 calhas ETAGON

116 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO PANOR 60

BLANCO TORRE, dispensador 
cromado. Capacidade 250 ml

512 593
€ 106,00   

CapFlow Tampo para 
escoamento, aço inoxidável

517 666
€ 16,00   

BLANCO TRADON

consulte a pág. 207

BLANCO SELECT II 60/3

consulte a pág. 248

BLANCO PANOR 60
Cerâmica

• Solução atrativa para ambientes tradicionales
• Grande capacidade da cuba
• Elegante branco cristal
• Para armário de 60 cm

600 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½'', um orifício

Profundidade da cuba 190 mm
Dois orifícios pré-marcados por baixo. Só deve ser instalado numa 
superfície reta e plana.

 

Incluído PVP (sem IVA)

branco cristal 
brilhante sem válvula automática 514 486 € 595,00  

Entre módulos

117Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO VILLAE Farmhouse
Cerâmica

• Elegantemente tradicional com actualizações de design para um estilo rústico sofisticado 
• Elegantes lavatórios de cerâmica em branco cristal 
• Cuba dupla igual para o armário de 80 cm 

 

armário
mm 800 800
BLANCO VILLAE Farmhouse  Duplo  Individual 

branco cristal brilhante 525 164  525 163  

PVP (sem IVA) € 690,00 € 648,00 

Profundidade da cuba 195/195 mm 195 mm

  orifício pré-marcado

Largura min. armário: 800 mm
Profundidade cuba interna: 195/195 mm
Altura cuba externa: 220 mm
Medidas de corte: Modelo fornecido. Sob a bancada.

Largura min. armário: 800 mm
Profundidade cuba interna: 196 mm
Altura cuba externa: 220 mm
Medidas de corte: Modelo fornecido. Sob a bancada

Incluído sem válvula automática

Conjunto de válvulas com dois filtros de 3 ½'' Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½''

Instalação sob o tampo

BLANCO SINGOLO XL

consulte a pág. 261

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO VILLAE Farmhouse

BLANCO LIVIA-S

consulte a pág. 195

BLANCO SINGOLO XL

consulte a pág. 261

118 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO SUBLINE
Cerâmica PuraPlus

• Lava-louça moderno sob o tampo disponível pela primeira vez em BLANCO PuraPlus cerâmica
• Cuba elegante de linhas retas, sempre atual
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e extremamente 

higiénico
• Opcional: tábua de corte de madeira ou de vidro e grelha de suporte para máximo de funcionalidade

 

armário
mm 600 600
BLANCO SUBLINE  350/150-U  500-U 

cuba principal à esquerda

preto 523 747  523 740  

PVP (sem IVA) € 825,00 € 743,00 

basalto 523 746  523 739  

PVP (sem IVA) € 825,00 € 743,00 

branco cristal brilhante 523 741  523 733  

PVP (sem IVA) € 825,00 € 743,00 

magnólia brilhante 523 742  523 734  

PVP (sem IVA) € 825,00 € 743,00 

Profundidade da cuba 185/130 mm 185 mm

Raio da cuba

Incluído

Nota: Espessura mínima do tampo 
de 25 mm 
Raio esquina: 15 mm

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'' e 1 ½'', tubos 
compactos e material de fixação.

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'' sem válvula 
automática.

Instalação sob o tampo

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO SUBLINE

Tábua de corte de faia

514 544
€ 108,00   

Cuba adicional de linhas retas 
perfurada

514 542
€ 273,00   

Escorredor de plástico preto

230 734
€ 44,00   

BLANCOCULINA-S

consulte a pág. 190

BLANCO FLEXON II 60/4

consulte a pág. 252

119Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Graças à combinação de um design elegante e uma superfície 
impressionantemente resiliente e fácil de tratar, um lava-louça 
Silgranit é a melhor escolha para uma satisfação duradoura na 
cozinha. Um lava-louça Silgranit é altamente resistente, lida 
facilmente com o uso doméstico, incluindo riscos de talheres, 
alimentos a descongelar, água a ferver e até mesmo panelas e 
bandejas quentes.

Os lava-louças Silgranit são adorados em todo o mundo pelos seus designs exclusivos e paleta de cores de designer.
A cozinha tornou-se um ponto central nas nossas casas e um reflexo dos nossos estilos de vida. Com uma ampla gama de 
estilos, desde clássicos comprovados até designs exclusivos premiados, disponíveis numa vasta seleção de configurações e 
tamanhos, pode encontrar o lava-louça ou cuba Silgranit certos para criar a cozinha de sonho do seu cliente.

ELEGANTES. RESISTENTES.  
HIGIÉNICOS.
Lava-louças e cubas de cozinha SILGRANIT®.

Os controlos de qualidade internos regulares na produção dos nossos lava-louças e 
cubas Silgranit confirmam os elevados padrões nos quais nos definimos e dão garantias a 
produtos em que pode confiar.

* Testes realizados com hastes bacterianas ATCC 8739 e ATCC 6538 por um laboratório independente em nome da BLANCO, 2011.

Silgranit é o herói na sua cozinha. A sua superfície é segura 
para alimentos e repele a água, sendo mais fácil mantê-lo 
impecável. Além do mais, os testes* confirmam que a nossa 
fórmula patenteada Hygiene + Plus reduz o crescimento 
de bactérias na cozinha em uma média de 98%. Deixe-se 
apaixonar por uma cuba Silgranit e torne a sua vida na cozinha 
mais fácil a cada dia.
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beton-style

preto alumetalicantracite cinzento-pedra

café tartufo

branco

jasmim

Inspirada na arquitetura mais atual, a BLANCO oferece 
lava-louças e cubas selecionadas num look moderno 
em betão. 

A interação entre as zonas mate acetinadas com 
gradientes de cor individuais tornam cada lava-louça 
beton-style uma peça única.

CORES  
SOFISTICADAS.

Descubra a vasta gama de cores de SILGRANIT®.
A superfície suave e bonita de Silgranit está disponível numa gama de cores orientadas para o design que não 
desvanece. A cor é uma parte muito importante das nossas vidas, especialmente nas nossas casas. É um aspeto 
fundamental do design de interiores e utilizamos a cor como uma forma de expressão criativa. Tem o poder de 
animar, energizar, acalmar e acordar. 

Inspire-se e crie cozinhas originais com uma gama de tons de Silgranit disponíveis no nosso portefólio de cubas, 
lava-louças e torneiras misturadoras.
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SOBRE UM LAVA-LOUÇA.
Algumas das famílias de lava-louças SILGRANIT® mais admiradas.

AXIA III
Ergonomia multieixos simples
Para cumprir os mais elevados requisitos na vida quotidiana da 
cozinha, os lava-louças AXIA proporcionam muito conforto e 
ajudam a que as tarefas de cozinha fluam facilmente. No lava-
louça AXIA III 6 S, a tábua de cortar desliza livremente sobre 
o escorredor e a área da cuba e, quando combinada com o 
escorredor multifuncional de pendurar na diagonal, cria uma 
confortável estação de preparação de alimentos.

ZENAR
Estética intemporal com funções modernas
Os lava-louças ZENAR possuem uma cuba grande, com 
capacidade para tabuleiros de ir ao forno. A transição suave 
para o escorredor também oferece conveniência e um visual 
apelativo. Graças ao rebordo plano circundante e ao rebordo 
contínuo da torneira, a elegância intemporal de ZENAR  
torna-se única em qualquer cozinha.

ELON
Muito espaço num design compacto
O lava-louça ELON é impressionante pelo seu aspeto invulgar 
e grande capacidade, apesar das suas dimensões compactas. 
Como tal, é ideal para cozinhas pequenas. Experimente o 
design moderno e cuidadosamente pensado da família ELON. 

METRA
Linhas limpas e conveniência
Com o seu design de linha reta, a gama de lava-louças METRA 
fica perfeita com todos os estilos de cozinha. O rebordo 
plano ajusta-se perfeitamente a qualquer tipo de instalação. 
Além disso, os lava-louças METRA oferecem muito espaço 
graças às suas cubas grandes e profundas e à prática área de 
escorredor.
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IMPRESSIONANTEMENTE ELEGANTE. 
SURPREENDENTEMENTE INTENSO.

Lava-louças em preto SILGRANIT, que definem o design da cozinha.
Para os fãs do design, planear pessoalmente uma cozinha com elementos em preto representa a derradeira expressão da 
individualidade garantida ou da afirmação elegante. O tom preto SILGRANIT da BLANCO é uma cor de designer com uma 
profundidade cativante que abre um vasto leque de opções de design para criar cozinhas de alto contraste ou um toque especial 
intemporal e elegante. 
O tom preto SILGRANIT cria dois efeitos de cortar a respiração: define toques fortes em cozinhas com bancadas de trabalho 
e mobiliário neutros, homenageando o sentimento de luxo restrito em cozinhas totalmente pretas. Graças à sua profundidade 
tranquila, o novo tom preto da BLANCO deixa uma grande abertura para criar uma impressão geral única, combinando-o com 
cadeiras, mesas, jarras, iluminação e outros elementos de decoração. Os acessórios coloridos também são particularmente 
marcantes. Enquanto o antracite SILGRANIT harmoniza-se perfeitamente na superfície vibrante das bancadas de granito, o preto 
SILGRANIT alia todos os elementos interiores com um sentido de elegância profunda e calma.

Extenso catálogo em preto SILGRANIT.
O preto acetinado melhora quase todos os estilos de design de interiores, já que todos os lava-louças e cubas SILGRANIT estão 
disponíveis em preto extremamente elegante, para um design composto. Uma gama selecionada de torneiras misturadoras em 
preto SILGRANIT acresce às opções de planeamento com elementos de design essenciais que criam uma interação perfeita de 
tonalidades, oferecendo pormenores expressivos ou uma impressão geral cativante. 

Misture e combine em preto mate.
Os tons de preto são particularmente populares nas cozinhas 
modernas e é por isso que expandimos a nossa gama de 
produtos em preto mate: o conjunto opcional, que inclui o 
sistema de escoamento C-overflow e InFino em preto atual, 
completa a gama de torneiras misturadoras e dispensadores 
de sabão reconhecidos neste acabamento. Isto pode ser 
usado para criar contrastes marcantes ou conseguir um visual 
uniforme e colorido, dependendo dos desejos do cliente. O 
espaço mais utilizado na cozinha é transformado num local 
fantástico. Completos com um revestimento de alta qualidade 
e alto desempenho, os elementos funcionais são resistentes a 
riscos e adequados para a utilização diária.



Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ADON XL 6 S

Escorredor de canto de plástico 
antracite

235 866
€ 45,00   

Cesto multifuncional de aço 
inox.

223 297
€ 108,00   

Grelha dobrável

238 483
€ 85,00   

BLANCO LINEE-S

consulte a pág. 192

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

consulte a pág. 247

BLANCO ADON XL 6 S
SILGRANIT

• Atrativo design cúbico
• Borda integral elevada
• Estrutura simétrica com área central para a 

misturadora
• Tábua de corte incluída
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado 

e extremamente higiénico
• Escorredor reversível

600 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'' salva-espaço e válvula automática para a cuba principal.

Profundidade da cuba 190/45 mm

 

Incluído reversível PVP (sem IVA)

preto com válvula automática, sem acessório 525 837 € 541,00  

antracite com válvula automática, sem acessório 525 347 € 541,00  

branco com válvula automática, sem acessório 525 343 € 541,00  

beton-style com válvula automática, sem acessório 525 298 € 638,00  

Instalação superior

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

124 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO AXIA III 6 S

Tábua de corte de freixo

234 051
€ 274,00   

BLANCO LINEE-S

consulte a pág. 192

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

consulte a pág. 247

BLANCO AXIA III 6 S
SILGRANIT

• Processos de trabalho fluidos e ergonómicos ao longo de dois eixos
• Design que se destaca pelas suas linhas claras e borda plana e extremamente 

estreita
• Raios pequenos procurando a máxima utilização da superfície e volume
• Tábua de corte móvel em vidro para trabalhar diretamente nos pratos
• O escorredor multifuncional também pode ser posicionado na cuba principal para uma 

preparação mais fácil dos alimentos
• Características de alta qualidade com controlo remoto de drenagem, ralo C-overflow e 

sistema de escoamento InFino — integrado de forma elegante e extremamente higiénico

600 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Tábua de corte de vidro branca, cuba multifuncional perfurada em aço inox., conjunto de válvulas InFino 
com dois filtros de 3 ½'' e comando de válvula automática para a cuba principal.

Profundidade da cuba 190/145 mm
São necessários elementos de fixação especiais para a instalação sob 
a bancada.

 

Incluído cuba principal à 
esquerda

cuba principal à 
direita PVP (sem IVA)

preto com tábua de corte de vidro 525 848 525 850 € 816,00  

antracite com tábua de corte de vidro 524 653 523 472 € 816,00  

cinzento-pedra com tábua de corte de vidro 524 654 523 473 € 816,00  

alumetalic com tábua de corte de vidro 524 655 523 474 € 816,00  

branco com tábua de corte de vidro 524 657 523 477 € 816,00  

jasmim com tábua de corte de vidro 524 658 523 478 € 816,00  

tartufo com tábua de corte de vidro 524 660 523 480 € 816,00  

café com tábua de corte de vidro 524 662 523 482 € 816,00  

Instalação sob o tampoInstalação superior

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

Tábua de corte de vidro branco Cuba multifuncional perfurada 
em aço inoxidável

125Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO AXIA III XL 6 S-F

Tábua de corte de freixo

234 051
€ 274,00   

BLANCO AVONA-S

consulte a pág. 197

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

consulte a pág. 247

BLANCO AXIA III XL 6 S-F
SILGRANIT

• Processos de trabalho fluidos e ergonómicos ao longo de dois eixos
• Design que se destaca pelas suas linhas claras e borda extremamente estreita
• Raios pequenos procurando a máxima utilização da superfície e volume
• Tábua de corte móvel em vidro para trabalhar diretamente nos pratos
• Cuba incrivelmente espaçosa e práticos sulcos de escoamento integrados na perfeição
• Características de alta qualidade com controlo remoto de drenagem, ralo C-overflow e 

sistema de escoamento InFino — integrado de forma elegante e extremamente higiénico

600 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Tábua de corte de vidro branca, conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'' e comando de válvula 
automática.
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0
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84

Profundidade da cuba 190/45 mm
Sugerimos rever medidas de encaixe com o modelo correspondente.

 

Incluído reversível PVP (sem IVA)

preto com tábua de corte de vidro 525 859 € 860,00  

antracite com tábua de corte de vidro 523 526 € 860,00  

cinzento-pedra com tábua de corte de vidro 523 527 € 860,00  

alumetalic com tábua de corte de vidro 523 528 € 860,00  

branco com tábua de corte de vidro 523 529 € 860,00  

jasmim com tábua de corte de vidro 523 530 € 860,00  

café com tábua de corte de vidro 523 531 € 860,00  

Instalação à face sob 
o tampo

Instalação à face 
"flushmount"

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

Tábua de corte de vidro branco

126 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO AXIA III XL 6 S

Tábua de corte de freixo

234 051
€ 274,00   

BLANCO AVONA-S

consulte a pág. 197

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

consulte a pág. 247

BLANCO AXIA III XL 6 S
SILGRANIT

• Processos de trabalho fluidos e ergonómicos ao longo de dois eixos
• Design que se destaca pelas suas linhas claras e borda plana e extremamente 

estreita
• Raios pequenos procurando a máxima utilização da superfície e volume
• Tábua de corte móvel em vidro para trabalhar diretamente nos pratos
• Cuba incrivelmente espaçosa e práticos sulcos de escoamento integrados na perfeição
• Características de alta qualidade com controlo remoto de drenagem, ralo C-overflow e 

sistema de escoamento InFino — integrado de forma elegante e extremamente higiénico
• Pode ser instalado de forma reversível

600 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Tábua de corte de vidro branca, conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'' e comando de válvula 
automática.
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Profundidade da cuba 190/45 mm

 

Incluído reversível PVP (sem IVA)

preto com tábua de corte de vidro 525 857 € 801,00  

antracite com tábua de corte de vidro 523 510 € 801,00  

cinzento-pedra com tábua de corte de vidro 523 511 € 801,00  

alumetalic com tábua de corte de vidro 523 512 € 801,00  

branco com tábua de corte de vidro 523 514 € 801,00  

jasmim com tábua de corte de vidro 523 515 € 801,00  

tartufo com tábua de corte de vidro 523 517 € 801,00  

café com tábua de corte de vidro 523 519 € 801,00  

Instalação sob o tampoInstalação superior

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

Tábua de corte de vidro branco

127Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO AXIA III 5 S

Cuba multifuncional perfurada 
em aço inoxidável

233 739
€ 107,00   

BLANCO LINEE-S

consulte a pág. 192

BLANCO SELECT II 50/2

consulte a pág. 251

BLANCO AXIA III 5 S
SILGRANIT

• Processos de trabalho fluidos e ergonómicos ao longo de dois eixos
• Design que se destaca pelas suas linhas claras e borda plana e extremamente estreita
• Raios pequenos procurando a máxima utilização da superfície e volume
• O escorredor multifuncional também pode ser posicionado na cuba principal para uma preparação 

mais fácil dos alimentos
• Tábua de corte móvel em vidro para trabalhar diretamente nos pratos
• Características de alta qualidade com controlo remoto de drenagem, ralo C-overflow e sistema de 

escoamento InFino — integrado de forma elegante e extremamente higiénico

500 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Tábua de corte de vidro branca, conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'' e comando de válvula 
automática.

Profundidade da cuba 190/40 mm
São necessários elementos de fixação especiais para a instalação sob 
a bancada.

 

Incluído reversível PVP (sem IVA)

preto com tábua de corte de vidro 525 844 € 523,00  

antracite com tábua de corte de vidro 523 215 € 523,00  

cinzento-pedra com tábua de corte de vidro 523 216 € 523,00  

alumetalic com tábua de corte de vidro 523 217 € 523,00  

branco com tábua de corte de vidro 523 219 € 523,00  

jasmim com tábua de corte de vidro 523 220 € 523,00  

tartufo com tábua de corte de vidro 523 222 € 523,00  

café com tábua de corte de vidro 523 224 € 523,00  

Instalação sob o tampoInstalação superior

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

Tábua de corte de vidro branco

128 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO AXIA III 45 S

BLANCO LINEE-S

consulte a pág. 192

BLANCO SELECT II 45/2

consulte a pág. 251

BLANCO AXIA III 45 S
SILGRANIT

• Processos de trabalho fluidos e ergonómicos ao longo de dois eixos
• Design que se destaca pelas suas linhas claras e borda plana e extremamente estreita
• Raios pequenos procurando a máxima utilização da superfície e volume
• Tábua de corte móvel em vidro para trabalhar diretamente nos pratos
• Características de alta qualidade com controlo remoto de drenagem, ralo C-overflow e sistema de 

escoamento InFino — integrado de forma elegante e extremamente higiénico

450 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Tábua de corte de vidro branca, conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'' e comando de válvula 
automática para a cuba principal.

Profundidade da cuba 190/20 mm
São necessários elementos de fixação especiais para a instalação sob 
a bancada.

 

Incluído reversível PVP (sem IVA)

preto com tábua de corte de vidro 525 840 € 493,00  

antracite com tábua de corte de vidro 523 183 € 493,00  

cinzento-pedra com tábua de corte de vidro 523 184 € 493,00  

alumetalic com tábua de corte de vidro 523 185 € 493,00  

branco com tábua de corte de vidro 523 187 € 493,00  

jasmim com tábua de corte de vidro 523 188 € 493,00  

tartufo com tábua de corte de vidro 523 190 € 493,00  

café com tábua de corte de vidro 523 192 € 493,00  

Instalação sob o tampoInstalação superior

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

Tábua de corte de vidro branco

129Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ZENAR XL 6 S-F

Tábua de corte de freixo

229 411
€ 189,00   

Cuba multifuncional perfurada 
em aço inox.

223 077
€ 82,00   

BLANCO LINEE-S

consulte a pág. 192

BLANCO SELECT II 60/3

consulte a pág. 248

BLANCO ZENAR XL 6 S-F
SILGRANIT

• Cuba especialmente grande
• Grande rebordo para misturadora
• Com uma zona de escorrer muito prática
• Acessórios opcionais como uma tábua de corte para deslizar ao longo do lava-louça e cuba 

multifuncional para colocar na cuba principal
• Ralo C-overflow de alta qualidade
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e 

extremamente higiénico
• Borda plana e circular

600 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'' e comando de válvula automática.

  orifício pré-marcado
Profundidade da cuba 190 mm
Sugerimos rever medidas de encaixe com o modelo correspondente.

 

Incluído cuba principal à 
esquerda

cuba principal à 
direita PVP (sem IVA)

preto com válvula automática, sem acessório 526 065 526 068 € 796,00  

antracite com válvula automática, sem acessório 523 924 523 902 € 796,00  

cinzento-pedra com válvula automática, sem acessório 523 926 523 903 € 796,00  

alumetalic com válvula automática, sem acessório 523 928 523 904 € 796,00  

branco com válvula automática, sem acessório 523 929 523 905 € 796,00  

jasmim com válvula automática, sem acessório 523 931 523 906 € 796,00  

café com válvula automática, sem acessório 523 933 523 908 € 796,00  

Instalação à face sob 
o tampo

Instalação à face 
"flushmount"

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

130 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ZENAR XL 6 S

Tábua de corte de freixo

229 411
€ 189,00   

Cuba multifuncional perfurada 
em aço inox.

223 077
€ 82,00   

BLANCO LINEE-S

consulte a pág. 192

BLANCO BOTTON II 30/2

consulte a pág. 260

BLANCO ZENAR XL 6 S
SILGRANIT

• Cuba especialmente grande, superfície escorredora espaçosa
• Grande rebordo para misturadora
• Com uma zona de escorrer muito prática
• Acessórios opcionais como uma tábua de corte para deslizar ao longo da cuba e cuba 

multifuncional para colocar na cuba principal
• Ralo C-overflow de alta qualidade
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e 

extremamente higiénico
• Borda plana e circular

600 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'' e válvula automática.

  orifício pré-marcado
Profundidade da cuba 190 mm

 

Incluído cuba principal à 
esquerda

cuba principal à 
direita PVP (sem IVA)

preto com válvula automática, sem acessório 526 059 526 062 € 689,00  

antracite com válvula automática, sem acessório 523 994 523 964 € 689,00  

cinzento-pedra com válvula automática, sem acessório 523 996 523 965 € 689,00  

alumetalic com válvula automática, sem acessório 523 998 523 966 € 689,00  

branco com válvula automática, sem acessório 524 001 523 968 € 689,00  

jasmim com válvula automática, sem acessório 524 003 523 969 € 689,00  

tartufo com válvula automática, sem acessório 524 007 523 971 € 689,00  

café com válvula automática, sem acessório 524 011 523 973 € 689,00  

Instalação sob o tampoInstalação superior

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

131Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

Tábua de corte de freixo

233 679
€ 174,00   

Tábua de corte de vidro preto

233 677
€ 142,00   

Cuba multifuncional perfurada 
em aço inox.

223 077
€ 82,00   

BLANCO LINEE-S

consulte a pág. 192

BLANCO SELECT II 60/2

consulte a pág. 248

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact
SILGRANIT

• Dimensões exteriores compactas para espaços limitados
• Cuba grande com zona pequena de escorredor
• Os acessórios opcionais aumentam a zona útil de escorredor
• Ralo C-overflow de alta qualidade
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e extremamente higiénico

600 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'' e válvula automática.

  orifício pré-marcado
Profundidade da cuba 190 mm

 

Incluído cuba principal à 
direita PVP (sem IVA)

preto com válvula automática, sem acessório 526 052 € 617,00  

antracite com válvula automática, sem acessório 523 774 € 617,00  

cinzento-pedra com válvula automática, sem acessório 523 775 € 617,00  

alumetalic com válvula automática, sem acessório 523 776 € 617,00  

branco com válvula automática, sem acessório 523 778 € 617,00  

jasmim com válvula automática, sem acessório 523 779 € 617,00  

tartufo com válvula automática, sem acessório 523 782 € 617,00  

café com válvula automática, sem acessório 523 784 € 617,00  

Instalação sob o tampoInstalação superior

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

132 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ZENAR 5 S-F

Tábua de corte de freixo

229 421
€ 186,00   

Tábua de corte de vidro preto

224 629
€ 225,00   

Cuba multifuncional perfurada 
em aço inox.

223 077
€ 82,00   

BLANCO LINEE-S

consulte a pág. 192

BLANCO SELECT II 50/2

consulte a pág. 251

BLANCO ZENAR 5 S-F
SILGRANIT

• Cuba especialmente grande, superfície escorredora espaçosa
• Zona espaçosa para instalar misturadora
• Opcional: tábua de corte de grande qualidade adaptável em qualquer área ao longo 

do lava-louça e cuba adicional de livre encaixe sobre o lava-louça
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e extremamente 

higiénico
• Borda plana e circular

500 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'' e comando de válvula automática.

  orifício pré-marcado
Profundidade da cuba 190 mm
Sugerimos rever medidas de encaixe com o modelo correspondente.

 

Incluído cuba principal à 
direita PVP (sem IVA)

preto com válvula automática, sem acessório 526 049 € 611,00  

antracite com válvula automática, sem acessório 523 873 € 611,00  

cinzento-pedra com válvula automática, sem acessório 523 874 € 611,00  

alumetalic com válvula automática, sem acessório 523 875 € 611,00  

branco com válvula automática, sem acessório 523 876 € 611,00  

jasmim com válvula automática, sem acessório 523 877 € 611,00  

café com válvula automática, sem acessório 523 878 € 611,00  

Instalação à face sob 
o tampo

Instalação à face 
"flushmount"

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

133Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ZENAR 5 S

Tábua de corte de freixo

229 421
€ 186,00   

Tábua de corte de vidro preto

224 629
€ 225,00   

Cuba multifuncional perfurada 
em aço inox.

223 077
€ 82,00   

BLANCO LINEE-S

consulte a pág. 192

BLANCO SELECT II 50/2

consulte a pág. 251

BLANCO ZENAR 5 S
SILGRANIT

• Cuba especialmente grande, superfície escorredora espaçosa
• A zona para misturadora oferece um amplo espaço
• Nível funcional com transição fluida da superfície escorredora
• Opcional: tábua de corte de alta qualidade, movível ao longo do lava-louça e cuba adicional de livre 

encaixe sobre o lava-louça
• Refinado e higiénico: ralo oculto C-overflow
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e extremamente 

higiénico
• Estrutura plana

500 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'' e comando de válvula automática.

  orifício pré-marcado
Profundidade da cuba 190 mm

 

Incluído cuba principal à 
direita PVP (sem IVA)

preto com válvula automática, sem acessório 526 046 € 549,00  

antracite com válvula automática, sem acessório 523 934 € 549,00  

cinzento-pedra com válvula automática, sem acessório 523 935 € 549,00  

alumetalic com válvula automática, sem acessório 523 936 € 549,00  

branco com válvula automática, sem acessório 523 938 € 549,00  

jasmim com válvula automática, sem acessório 523 939 € 549,00  

tartufo com válvula automática, sem acessório 523 941 € 549,00  

café com válvula automática, sem acessório 523 943 € 549,00  

Instalação sob o tampoInstalação superior

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

134 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ZENAR 45 S-F

Tábua de corte de freixo

229 421
€ 186,00   

Tábua de corte de vidro preto

224 629
€ 225,00   

Cuba multifuncional perfurada 
em aço inox.

223 077
€ 82,00   

BLANCO LINEE-S

consulte a pág. 192

BLANCO SELECT II 45/2

consulte a pág. 251

BLANCO ZENAR 45 S-F
SILGRANIT

• Cuba especialmente grande, superfície escorredora espaçosa
• Zona espaçosa para instalar misturadora
• Nível funcional com transição fluida da superfície escorredora
• Opcional: tábua de corte de grande qualidade adaptável em qualquer área ao longo do lava-louça e 

cuba adicional de livre encaixe sobre a cuba
• Ralo C-overflow de alta qualidade
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e extremamente 

higiénico

450 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'' e comando de válvula automática.

  orifício pré-marcado
Profundidade da cuba 190 mm
Sugerimos rever medidas de encaixe com o modelo correspondente.

 

Incluído cuba principal à 
esquerda

cuba principal à 
direita PVP (sem IVA)

preto com válvula automática, sem acessório 526 040 526 043 € 592,00  

antracite com válvula automática, sem acessório 523 832 523 811 € 592,00  

cinzento-pedra com válvula automática, sem acessório 523 833 523 813 € 592,00  

alumetalic com válvula automática, sem acessório 523 834 523 815 € 592,00  

branco com válvula automática, sem acessório 523 836 523 816 € 592,00  

jasmim com válvula automática, sem acessório 523 837 523 817 € 592,00  

café com válvula automática, sem acessório 523 839 523 818 € 592,00  

Instalação à face sob 
o tampo

Instalação à face 
"flushmount"

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

135Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ZENAR 45 S

Tábua de corte de freixo

229 421
€ 186,00   

Tábua de corte de vidro preto

224 629
€ 225,00   

Cuba multifuncional perfurada 
em aço inox.

223 077
€ 82,00   

BLANCO LINEE-S

consulte a pág. 192

BLANCO SELECT II 45/2

consulte a pág. 251

BLANCO ZENAR 45 S
SILGRANIT

• Cuba especialmente grande, superfície escorredora espaçosa
• Nível funcional com transição fluida da superfície escorredora
• Opcional: tábua de corte de grande qualidade adaptável em qualquer área ao longo do 

lava-louça e cuba adicional de livre encaixe sobre a cuba
• Ralo C-overflow de alta qualidade
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e extremamente 

higiénico
• Estrutura plana

450 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'' e comando de válvula automática. 860

51
0

34
5

400 48.5

43
.5

  orifício pré-marcado
Profundidade da cuba 190 mm

 

Incluído cuba principal à 
esquerda

cuba principal à 
direita PVP (sem IVA)

preto com válvula automática, sem acessório 526 034 526 037 € 514,00  

antracite com válvula automática, sem acessório 523 850 523 781 € 514,00  

cinzento-pedra com válvula automática, sem acessório 523 851 523 785 € 514,00  

alumetalic com válvula automática, sem acessório 523 852 523 786 € 514,00  

branco com válvula automática, sem acessório 523 854 523 788 € 514,00  

jasmim com válvula automática, sem acessório 523 855 523 790 € 514,00  

tartufo com válvula automática, sem acessório 523 859 523 796 € 514,00  

café com válvula automática, sem acessório 523 861 523 798 € 514,00  

Instalação sob o tampoInstalação superior

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

136 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)

La
va

-l
ou

ça
s 

SI
LG

RA
NI

T

Master_Katalog_220x297 V3.9



Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO COLLECTIS 6 S

Tábua de corte de madeira de 
ácer

235 844
€ 120,00   

BLANCO LINUS-S

consulte a pág. 215

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

consulte a pág. 247

BLANCO COLLECTIS 6 S
SILGRANIT

• Conceito inovador para uma organização ótima ao preparar os alimentos
• Lava-louça grande e funcional com uma cuba de separação central
• Design moderno com linhas simples e um elegante rebordo de baixo perfil
• Prática cuba de escoamento adicional
• Acessório opcional: tábua de cortar em bordo maciço para trabalhar diretamente no balde de 

separação

600 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Recipiente de plástico antracite com tampa, conjunto de válvulas InFino com dois filtros de 3 ½'', comando 
de válvula automática para a cuba principal, tubos compactos e material de fixação.

Profundidade da cuba 190/155/45 mm

 

Incluído cuba principal à 
direita PVP (sem IVA)

preto com válvula automática, com acessório 525 866 € 480,00  

antracite com válvula automática, com acessório 523 344 € 480,00  

cinzento-pedra com válvula automática, com acessório 523 345 € 480,00  

alumetalic com válvula automática, com acessório 523 346 € 480,00  

branco com válvula automática, com acessório 523 348 € 480,00  

jasmim com válvula automática, com acessório 523 349 € 480,00  

tartufo com válvula automática, com acessório 523 351 € 480,00  

café com válvula automática, com acessório 523 353 € 480,00  

Instalação superior

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

Recipiente de plástico com 
tampa

137Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO CLASSIC Neo 6 S

Cesto multifuncional de aço 
inox.

223 297
€ 108,00   

Cesto de louça com escorredor 
de pratos

507 829
€ 160,00   

BLANCO LINUS-S

consulte a pág. 215

BLANCO SELECT II 60/4 Orga

consulte a pág. 247

BLANCO CLASSIC Neo 6 S
SILGRANIT

• Design de CLASSIC com interpretação moderna
• Inovadora tábua de corte SmartCut e cuba multifuncional perfurada incluídas
• Ralo C-overflow de alta qualidade
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e 

extremamente higiénico
• Pode ser instalado com o escorredor à direita ou à esquerda

600 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Tábua SmartCut de plástico preta, cuba multifuncional perfurada em aço inox., conjunto de válvulas InFino 
com filtros de 3 ½'' e comando de válvula automática para a cuba principal.

  orifício pré-marcado
Profundidade da cuba 190/115 mm

 

Incluído reversível PVP (sem IVA)

preto com válvula automática, com acessório 525 863 € 680,00  

antracite com válvula automática, com acessório 524 117 € 680,00  

cinzento-pedra com válvula automática, com acessório 524 118 € 680,00  

alumetalic com válvula automática, com acessório 524 119 € 680,00  

branco com válvula automática, com acessório 524 121 € 680,00  

jasmim com válvula automática, com acessório 524 122 € 680,00  

tartufo com válvula automática, com acessório 524 124 € 680,00  

café com válvula automática, com acessório 524 126 € 680,00  

Instalação superior

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

Tábua de corte SmartCut de 
plástico preto

Cuba para CLASSIC Neo em 
aço inox.

138 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S

Tábua de corte SmartCut de 
plástico preto

232 181
€ 76,00   

Cesto multifuncional de aço 
inox.

223 297
€ 108,00   

Cesto de louça com escorredor 
de pratos

507 829
€ 160,00   

BLANCO LINUS-S

consulte a pág. 215

BLANCO SELECT II XL 60/3 
Orga

consulte a pág. 247

BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S
SILGRANIT

• Design de CLASSIC com interpretação moderna
• Cuba de base extra grande
• Ralo C-overflow de alta qualidade
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e 

extremamente higiénico
• Pode ser instalado com o escorredor à direita ou à esquerda

600 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'' e comando de válvula automática.

Profundidade da cuba 190 mm

 

Incluído reversível PVP (sem IVA)

preto com válvula automática 525 864 € 633,00  

antracite com válvula automática 524 127 € 633,00  

cinzento-pedra com válvula automática 524 128 € 633,00  

alumetalic com válvula automática 524 129 € 633,00  

branco com válvula automática 524 131 € 633,00  

jasmim com válvula automática 524 132 € 633,00  

tartufo com válvula automática 524 134 € 633,00  

café com válvula automática 524 136 € 633,00  

Instalação superior

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

139Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO CLASSIC Neo 45 S

Cuba para CLASSIC Neo em 
aço inox.

232 180
€ 54,00   

Cesto multifuncional de aço 
inox.

223 297
€ 108,00   

Cesto de louça com escorredor 
de pratos

507 829
€ 160,00   

BLANCO LINUS-S

consulte a pág. 215

BLANCO SELECT II 45/2

consulte a pág. 251

BLANCO CLASSIC Neo 45 S
SILGRANIT

• Design de CLASSIC com interpretação moderna
• Inovadora tábua de corte SmartCut incluída
• Ralo C-overflow de alta qualidade
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e extremamente higiénico
• Pode ser instalado com o escorredor à direita ou à esquerda

450 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Tábua SmartCut de plástico preto, conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'' e comando de válvula 
automática.

Profundidade da cuba 190 mm

 

Incluído reversível PVP (sem IVA)

preto com válvula automática, com acessório 525 861 € 538,00  

antracite com válvula automática, com acessório 523 995 € 538,00  

cinzento-pedra com válvula automática, com acessório 523 997 € 538,00  

alumetalic com válvula automática, com acessório 524 000 € 538,00  

branco com válvula automática, com acessório 524 008 € 538,00  

jasmim com válvula automática, com acessório 524 006 € 538,00  

tartufo com válvula automática, com acessório 524 012 € 538,00  

café com válvula automática, com acessório 524 014 € 538,00  

Instalação superior

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

Tábua de corte SmartCut de 
plástico preto

140 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO METRA 6 S

Tábua de corte de faia

218 313
€ 101,00   

Tábua de corte de polietileno 
ótica mármore

217 611
€ 108,00   

Cuba multifuncional perfurada 
em aço inox. para cuba adicional

217 796
€ 108,00   

BLANCO ALTA-S Compact

consulte a pág. 201

BLANCO SELECT II 60/3

consulte a pág. 248

BLANCO METRA 6 S
SILGRANIT

• Design moderno de linhas retas
• Uma gama muita atrativa a preços médios
• Com cuba especialmente espaçosa
• O escorredor, a cuba adicional e a segunda cuba oferecem máximo conforto
• O escorredor também tem a função de superfície de trabalho
• Design plano
• Uma gama completa para armário de 45 a 90 cm
• Grande variedade de cores
• Reversível e para instalação sob o tampo

600 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Conjunto de válvulas com dois filtros de 3 ½''.

  orifício pré-marcado
Profundidade da cuba 190/145 mm

 

Incluído reversível PVP (sem IVA)

preto sem válvula automática 525 927 € 499,00  

antracite sem válvula automática 513 230 € 499,00  

cinzento-pedra sem válvula automática 518 878 € 499,00  

alumetalic sem válvula automática 513 222 € 499,00  

branco sem válvula automática 513 223 € 499,00  

jasmim sem válvula automática 513 224 € 499,00  

tartufo sem válvula automática 517 355 € 499,00  

café sem válvula automática 515 046 € 499,00  

Instalação sob o tampoInstalação superior

141Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO METRA XL 6 S

Tábua de corte de faia

218 313
€ 101,00   

Tábua de corte de polietileno 
ótica mármore

217 611
€ 108,00   

Escorredor de canto de plástico 
antracite

235 866
€ 45,00   

BLANCO ALTA-S Compact

consulte a pág. 201

BLANCO SELECT II 60/3

consulte a pág. 248

BLANCO METRA XL 6 S
SILGRANIT

• Design moderno de linhas retas
• Capacidade da cuba proporciona mais espaço para lavagem
• O escorredor também tem a função de superfície de trabalho
• Design plano e fino
• Reversível e para instalação sob o tampo
• Disponíveis tábuas de corte de vários designs e escorredores de louça como acessórios 

opcionais

600 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½''.

  orifício pré-marcado
Profundidade da cuba 190 mm

 

Incluído reversível PVP (sem IVA)

preto sem válvula automática 525 930 € 535,00  

antracite sem válvula automática 515 142 € 535,00  

cinzento-pedra sem válvula automática 518 880 € 535,00  

alumetalic sem válvula automática 515 135 € 535,00  

branco sem válvula automática 515 136 € 535,00  

jasmim sem válvula automática 515 137 € 535,00  

tartufo sem válvula automática 517 359 € 535,00  

café sem válvula automática 515 143 € 535,00  

beton-style sem válvula automática 525 316 € 571,00  

Instalação sob o tampoInstalação superior

142 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO METRA 5 S

Tábua de corte de faia

218 313
€ 101,00   

Tábua de corte de polietileno 
ótica mármore

217 611
€ 108,00   

Cesto multifuncional de aço 
inox.

223 297
€ 108,00   

BLANCO ALTA-S Compact

consulte a pág. 201

BLANCO SELECT II 50/2

consulte a pág. 251

BLANCO METRA 5 S
SILGRANIT

• Design moderno de linhas retas
• Uma gama muita atrativa a preços médios
• Com cuba especialmente espaçosa
• O escorredor e a cuba oferecem máximo conforto
• O escorredor também tem a função de superfície de trabalho
• Perfil de design plano
• Uma gama completa para armário de 45 a 90 cm
• Grande variedade de cores
• Reversível e para instalação sob o tampo

500 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½''.

  orifício pré-marcado
Profundidade da cuba 190 mm

 

Incluído reversível PVP (sem IVA)

preto sem válvula automática 525 919 € 447,00  

antracite sem válvula automática 513 212 € 447,00  

cinzento-pedra sem válvula automática 518 872 € 447,00  

alumetalic sem válvula automática 513 204 € 447,00  

branco sem válvula automática 513 205 € 447,00  

jasmim sem válvula automática 513 206 € 447,00  

tartufo sem válvula automática 517 349 € 447,00  

café sem válvula automática 515 042 € 447,00  

Instalação sob o tampoInstalação superior

143Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO METRA 45 S

Tábua de corte de faia

218 313
€ 101,00   

Tábua de corte de polietileno 
ótica mármore

217 611
€ 108,00   

Escorredor de canto de plástico 
antracite

235 866
€ 45,00   

BLANCO ALTA Compact

consulte a pág. 202

BLANCO SELECT II 45/2

consulte a pág. 251

BLANCO METRA 45 S
SILGRANIT

• Design moderno de linhas retas
• Uma gama muito atrativa a preços médios
• Com cuba especialmente espaçosa
• O escorredor, o ralo e a segunda cuba oferecem máximo conforto
• O escorredor também tem a função de superfície de trabalho
• Perfil de design plano
• Uma gama completa para armário de 45 a 90 cm
• Grande variedade de cores

450 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½''.

  orifício pré-marcado
Profundidade da cuba 190/25 mm

 

Incluído reversível PVP (sem IVA)

preto sem válvula automática 525 915 € 421,00  

antracite sem válvula automática 513 194 € 421,00  

cinzento-pedra sem válvula automática 518 869 € 421,00  

alumetalic sem válvula automática 513 186 € 421,00  

branco sem válvula automática 513 187 € 421,00  

jasmim sem válvula automática 513 188 € 421,00  

tartufo sem válvula automática 517 346 € 421,00  

café sem válvula automática 515 039 € 421,00  

beton-style sem válvula automática 525 312 € 470,00  

Instalação sob o tampoInstalação superior

144 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO METRA 45 S Compact

Tábua de corte de faia

218 313
€ 101,00   

Tábua de corte de polietileno 
ótica mármore

217 611
€ 108,00   

Escorredor de canto de plástico 
antracite

235 866
€ 45,00   

BLANCO ALTA Compact

consulte a pág. 202

BLANCO SELECT II 45/2

consulte a pág. 251

BLANCO METRA 45 S Compact
SILGRANIT

• Design moderno de linhas retas
• Uma gama muita atrativa a preços médios
• Com cuba especialmente espaçosa
• Escorredor pequeno com ralo integrado
• Design plano
• Reversível e para instalação sob o tampo

450 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Conjunto de válvulas salva-espaço com filtro de 3 ½''.

  orifício pré-marcado
Profundidade da cuba 190/25 mm

 

Incluído reversível PVP (sem IVA)

preto sem válvula automática 525 912 € 319,00  

antracite sem válvula automática 519 561 € 319,00  

cinzento-pedra sem válvula automática 519 562 € 319,00  

alumetalic sem válvula automática 519 563 € 319,00  

branco sem válvula automática 519 565 € 319,00  

jasmim sem válvula automática 519 566 € 319,00  

tartufo sem válvula automática 519 569 € 319,00  

café sem válvula automática 519 570 € 319,00  

Instalação sob o tampoInstalação superior

145Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO METRA 9 E

Tábua de corte de faia

218 313
€ 101,00   

Tábua de corte de polietileno 
ótica mármore

217 611
€ 108,00   

Escorredor de canto de plástico 
antracite

235 866
€ 45,00   

BLANCO AVONA-S

consulte a pág. 197

BLANCO FLEXON II Low 80/3

consulte a pág. 255

BLANCO METRA 9 E
SILGRANIT

• Design moderno de linhas retas
• Gama atrativa a preços médios
• Máxima utilização do espaço graças à cuba principal e secundária
• Design plano
• Grande variedade de cores

900x900 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Conjunto de válvulas com dois filtros de 3 ½''.

  orifício pré-marcado
Profundidade da cuba 190/130 mm
Sugerimos rever medidas de encaixe com o modelo correspondente.

 

Incluído cuba principal à 
direita PVP (sem IVA)

preto sem válvula automática 525 938 € 535,00  

antracite sem válvula automática 515 576 € 535,00  

cinzento-pedra sem válvula automática 518 888 € 535,00  

alumetalic sem válvula automática 515 567 € 535,00  

branco sem válvula automática 515 568 € 535,00  

jasmim sem válvula automática 515 569 € 535,00  

tartufo sem válvula automática 517 367 € 535,00  

café sem válvula automática 515 573 € 535,00  

Instalação sob o tampoInstalação superior

146 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO METRA 8 S

Tábua de corte de faia

218 313
€ 101,00   

Tábua de corte de polietileno 
ótica mármore

217 611
€ 108,00   

Escorredor de canto de plástico 
antracite

235 866
€ 45,00   

BLANCO AVONA-S

consulte a pág. 197

BLANCO FLEXON II Low 80/3

consulte a pág. 255

BLANCO METRA 8 S
SILGRANIT

• Design moderno de linhas retas
• Uma gama muito atrativa a preços médios
• Com cubas especialmente espaçosas
• O escorredor, a cuba adicional e a segunda cuba oferecem máximo conforto
• O escorredor também tem a função de superfície de trabalho
• Design plano
• Uma gama completa para armário de 80 cm
• Grande variedade de cores
• Reversível e para instalação sob o tampo

800 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Conjunto de válvulas com dois filtros de 3 ½''.

  orifício pré-marcado
Profundidade da cuba 190/190 mm
Está disponível como opcional conjunto para renovação de controlo 
remoto de escoamento. 
 
São necessários elementos de fixação especiais para a instalação sob 
a bancada.

 

Incluído reversível PVP (sem IVA)

preto sem válvula automática 525 934 € 535,00  

antracite sem válvula automática 513 071 € 535,00  

cinzento-pedra sem válvula automática 518 884 € 535,00  

alumetalic sem válvula automática 513 063 € 535,00  

branco sem válvula automática 513 064 € 535,00  

jasmim sem válvula automática 513 065 € 535,00  

tartufo sem válvula automática 517 357 € 535,00  

café sem válvula automática 515 048 € 535,00  

Instalação sob o tampoInstalação superior

147Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO FARON XL 6 S

Tábua de corte em freixo maciço

237 118
€ 125,00   

Tábua de corte em freixo maciço 
com elementos decorativos

237 591
€ 139,00   

BLANCO LIVIA-S

consulte a pág. 195

BLANCO SELECT II 60/3

consulte a pág. 248

BLANCO FARON XL 6 S
SILGRANIT

• Interpretação moderna de elementos tradicionais
• Rebordo de perfil como elemento de design no lava-louça e na tábua de corte
• Sulcos duplos realçam o estilo de casa de campo
• Cuba XL espaçosa
• Tábua de corte em freixo maciço pode ser colocada no escorredor ou na cuba
• Elementos de alta qualidade como o sistema de escoamento InFino e C-overflow
• Reversível

600 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½''.

  orifício pré-marcado
Profundidade da cuba 200 mm

 

Incluído reversível PVP (sem IVA)

preto sem válvula automática, sem acessório 525 896 € 421,00  

antracite sem válvula automática, sem acessório 524 803 € 421,00  

cinzento-pedra sem válvula automática, sem acessório 524 804 € 421,00  

alumetalic sem válvula automática, sem acessório 524 805 € 421,00  

branco sem válvula automática, sem acessório 524 807 € 421,00  

jasmim sem válvula automática, sem acessório 524 808 € 421,00  

tartufo sem válvula automática, sem acessório 524 810 € 421,00  

café sem válvula automática, sem acessório 524 812 € 421,00  

Instalação sob o tampoInstalação superior

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

148 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO ELON
SILGRANIT

• Lava-louça compacto para armário de 80, 60 e 45 cm
• Cuba XL prática e confortável
• Novidade: a zona do escorredor pode ser ampliada graças ao escorredor de aço 

inoxidável que pode ser instalado sobre a cuba
• Design moderno ondulado com os acessórios em conjunto
• Escorredor multifuncional de aço inox. incluído
• Rebordo para misturadora lateral, ideal para instalação à frente de uma janela

 

armário
mm 800 600 450
BLANCO ELON  XL 8 S  XL 6 S  45 S 

reversível reversível reversível

preto 525 886  525 883  525 880  

antracite 524 870  524 844  524 824  

cinzento-pedra 524 871  524 845  524 825  

alumetalic 524 872  524 846  524 826  

branco 524 874  524 848  524 828  

jasmim 524 875  524 849  524 829  

tartufo 524 877  524 851  524 831  

café 524 879  524 853  524 833  

PVP (sem IVA) € 489,00 € 453,00 € 377,00 

Profundidade da cuba 190 mm 190 mm 190 mm

  orifício pré-marcado

Incluído

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 
3 ½'' salva-espaço e escorredor de aço inox.

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 
3 ½'' salva-espaço e escorredor de aço inox.

Escorredor de aço inox. e conjunto de 
válvulas InFino com filtro de 3 ½'' salva-
espaço.

Instalação sob o tampo

Instalação superior

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ELON

Tábua de corte de faia

218 313
€ 101,00   

Tábua de corte de polietileno 
ótica mármore

217 611
€ 108,00   

73

43
5

175

Escorredor multifuncional

227 689
€ 85,00   

BLANCO LINUS-S

consulte a pág. 215

BLANCO FLEXON II 50/3

consulte a pág. 253

149Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO SITY XL 6 S kiwi

BLANCO VIU-S

consulte a pág. 211

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

consulte a pág. 247

BLANCO SITY XL 6 S kiwi
SILGRANIT

• Lava-louça moderno com um escorredor de design único
• Cuba XL de grande capacidade
• Novos acessórios modernos incluídos
• Conjunto de acessórios perfeito e funcional: tábua de corte SITYPad movível e flexível e 

SITYBox em verde kiwi

600 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

SITYPad kiwi, SITYBox kiwi e conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½''.

Profundidade da cuba 190 mm

 

Incluído cuba principal à 
direita PVP (sem IVA)

preto sem válvula automática, com acessório 525 968 € 406,00  

antracite sem válvula automática, com acessório 525 060 € 406,00  

cinzento-pedra sem válvula automática, com acessório 525 061 € 406,00  

alumetalic sem válvula automática, com acessório 525 062 € 406,00  

branco sem válvula automática, com acessório 525 063 € 406,00  

Instalação superior

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

SITYPad kiwi SITYBox kiwi

150 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO SITY XL 6 S orange

BLANCO VIU-S

consulte a pág. 211

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

consulte a pág. 247

BLANCO SITY XL 6 S orange
SILGRANIT

• Lava-louça moderno com um escorredor de design único
• Cuba XL de grande capacidade
• Novos acessórios modernos incluídos
• Conjunto de acessórios perfeito e funcional: tábua de corte SITYPad movível e flexível e 

SITYBox em laranja

600 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

SITYPad orange, SITYBox orange e conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½''.

Profundidade da cuba 190 mm

 

Incluído cuba principal à 
direita PVP (sem IVA)

preto sem válvula automática, com acessório 525 967 € 406,00  

antracite sem válvula automática, com acessório 525 056 € 406,00  

cinzento-pedra sem válvula automática, com acessório 525 057 € 406,00  

alumetalic sem válvula automática, com acessório 525 058 € 406,00  

branco sem válvula automática, com acessório 525 059 € 406,00  

Instalação superior

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

SITYPad orange SITYBox orange

151Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO SITY XL 6 S lemon

BLANCO VIU-S

consulte a pág. 211

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

consulte a pág. 247

BLANCO SITY XL 6 S lemon
SILGRANIT

• Lava-louça moderno com um escorredor de design único
• Cuba XL de grande capacidade
• Novos acessórios modernos incluídos
• Conjunto de acessórios perfeito e funcional: tábua de corte SITYPad movível e flexível e 

SITYBox em amarelo limão 

600 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

SITYPad lemon, SITYBox lemon e conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½''.

Profundidade da cuba 190 mm

 

Incluído cuba principal à 
direita PVP (sem IVA)

preto sem válvula automática, com acessório 525 966 € 406,00  

antracite sem válvula automática, com acessório 525 052 € 406,00  

cinzento-pedra sem válvula automática, com acessório 525 053 € 406,00  

alumetalic sem válvula automática, com acessório 525 054 € 406,00  

branco sem válvula automática, com acessório 525 055 € 406,00  

Instalação superior

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

SITYPad lemon SITYBox lemon

152 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO SITY XL 6 S lava grey

BLANCO VIU-S

consulte a pág. 211

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

consulte a pág. 247

BLANCO SITY XL 6 S lava grey
SILGRANIT

• Lava-louça moderno com um escorredor de design único
• Cuba XL de grande capacidade
• Novos acessórios modernos incluídos
• Conjunto de acessórios perfeito e funcional: tábua de corte SITYPad movível e flexível e 

SITYBox em cinzento lava grey

600 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

SITYPad lava grey, SITYBox lava grey e conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½''.

Profundidade da cuba 190 mm

 

Incluído cuba principal à 
direita PVP (sem IVA)

preto sem válvula automática, com acessório 525 965 € 406,00  

antracite sem válvula automática, com acessório 525 048 € 406,00  

cinzento-pedra sem válvula automática, com acessório 525 049 € 406,00  

alumetalic sem válvula automática, com acessório 525 050 € 406,00  

branco sem válvula automática, com acessório 525 051 € 406,00  

Instalação superior

Sistema de escoamento InFino  
válvula manual

SITYPad lava grey SITYBox lava grey

153Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO SONA
SILGRANIT

• Design moderno e independente
• Duas cubas do mesmo tamanho para um maior conforto
• Composição harmoniosa fabricada em SILGRANIT
• Rebordo para misturadora
• Para armário de 80 cm

 

armário
mm 800 600 500 450
BLANCO SONA  8 S  XL 6 S  5 S  45 S 

reversível reversível reversível reversível

preto 525 979  525 977  525 972  525 970  

antracite 519 698  519 689  519 671  519 662  

cinzento-pedra 519 699  519 690  519 672  519 663  

alumetalic 519 700  519 691  519 673  519 664  

branco 519 701  519 692  519 674  519 665  

jasmim 519 702  519 693  519 675  519 666  

tartufo 519 705  519 696  519 678  519 669  

café 519 706  519 697  519 679  519 670  

PVP (sem IVA) € 546,00 € 509,00 € 400,00 € 364,00 

Profundidade da cuba 190/190 mm 190 mm 190 mm 190 mm

  orifício pré-marcado

São necessários elementos 
de fixação especiais para a 
instalação sob a bancada.

São necessários elementos 
de fixação especiais para a 
instalação sob a bancada.

São necessários elementos 
de fixação especiais para a 
instalação sob a bancada.

Incluído sem válvula automática

Conjunto de válvulas com dois 
filtros de 3 ½''.

Conjunto de válvulas com filtro 
de 3 ½''.

Conjunto de válvulas com filtro 
de 3 ½''.

Conjunto de válvulas com filtro 
de 3 ½''.

Instalação sob o tampo

Instalação superior

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO SONA

Tábua de corte de faia

218 313
€ 101,00   

Tábua de corte de polietileno 
ótica mármore

217 611
€ 108,00   

Cesto multifuncional de aço 
inox.

223 297
€ 108,00   

BLANCO LINUS-S

consulte a pág. 215

BLANCO FLEXON II Low 90/4

consulte a pág. 255

154 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO ZIA
SILGRANIT

• Design moderno de linhas claras
• Para um trabalho funcional e confortável
• Disposição clássica da cuba, com opção de montagem reversível
• Em todas as cores SILGRANIT

 

armário
mm 800 600 600
BLANCO ZIA  8 S  6 S  XL 6 S 

reversível reversível reversível

preto 526 027  526 021  526 024  

antracite 515 605  514 748  517 568  

alumetalic 515 596  514 741  517 569  

branco 515 597  514 742  517 571  

jasmim 515 598  514 743  517 572  

café 515 602  515 072  517 577  

PVP (sem IVA) € 427,00 € 394,00 € 411,00 

Profundidade da cuba 190/190 mm 190/140 mm 190 mm

  orifício pré-marcado

Incluído sem válvula automática

Conjunto de válvulas com dois filtros de 
3 ½''.

Conjunto de válvulas com dois filtros de 
3 ½''.

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½''.

Instalação sob o tampo

Instalação superior

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ZIA

Tábua de corte de faia

218 313
€ 101,00   

Tábua de corte de polietileno 
ótica mármore

217 611
€ 108,00   

Cesto multifuncional de aço 
inox.

223 297
€ 108,00   

BLANCO LINUS-S

consulte a pág. 215

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automático

consulte a pág. 258

155Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO ZIA
SILGRANIT

• Design moderno com contornos claros
• Para um trabalho funcional e confortável
• Disposição clássica da cuba, com opção de montagem reversível
• Cuba espaçosa para armário de 50 cm

 

armário
mm 500 450 400
BLANCO ZIA  5 S  45 S  40 S 

reversível reversível reversível

preto 526 016  526 013  526 006  

antracite 520 511  514 732  516 918  

alumetalic 520 513  514 725  516 919  

branco 520 515  514 726  516 922  

jasmim 520 516  514 727  516 923  

café 520 519  515 070  516 927  

PVP (sem IVA) € 358,00 € 326,00 € 300,00 

Profundidade da cuba 190 mm 190 mm 190 mm

  orifício pré-marcado

615

50
0
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0
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335
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Incluído sem válvula automática

Válvula com filtro de 3 ½''. Válvula com filtro de 3 ½''. Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½''.

Instalação sob o tampo

Instalação superior

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ZIA

Tábua de corte de faia

218 313
€ 101,00   

Tábua de corte de polietileno 
ótica mármore

217 611
€ 108,00   

Cesto multifuncional de aço 
inox.

223 297
€ 108,00   

BLANCO LINUS-S

consulte a pág. 215

BLANCO SELECT II 50/2

consulte a pág. 251

156 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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CLÁSSICOS. INTEMPORAIS. 
VERSÁTEIS.
Lava-louças e cubas em aço inoxidável.

Os lava-louças em aço inoxidável são intemporais e elegantes e muitas vezes o material preferido dos projetistas de 
cozinhas. Para além das suas propriedades ideais para preparar alimentos e limpar pratos, o aço inoxidável também oferece 
muitas opções de design e funcionalidades do produto, como cantos arredondados ou apertados, diferentes profundidades de 
cuba e formas de lava-louça. Uma ampla gama de estilos abre inúmeras possibilidades de encontrar o lava-louça certo para 
cada cozinha, enquanto os tons neutros de aço inoxidável combinam harmoniosamente com qualquer ambiente de cozinha.

O aço inoxidável facilita a higiene. A sua superfície é suave, 
resistente e sem poros, tornando-o excecionalmente fácil 
de limpar. A qualidade premium do aço inoxidável BLANCO 
torna os nossos lava-louças seguros para utilização alimentar. 
Também tem uma resistência natural aos ácidos domésticos e 
às manchas comuns, por exemplo, café, chá, frutos e vegetais. 
Pode preparar alimentos na sua superfície, sem preocupações.

O aço inoxidável é robusto. Resiste aos pratos ou copos que 
caem sobre a superfície. Colocar o utensílio de cozinha quente 
ou verter água a ferver no lava-louça não afeta a superfície 
resistente ao calor. Com o mínimo de cuidado, os lava-louças 
em aço inoxidável retêm o seu brilho e mantêm-se perfeitos 
durante décadas.
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CLARONLINE.
Design de lava-louça e cuba em aço inoxidável com 
uma elegância pura.

Cuba CLARON de dimensões generosas 
com IF de rebordo plano, instalada a 
partir do topo.

Cuba CLARON Durinox com torneira 
integrada e controlo remoto de 
escoamento PushControl .

Cuba CLARON sob o tampo, disponível 
numa variedade de tamanhos e dois 
acabamentos de superfície.

Com um design de uma elegância pura, BLANCO CLARON combina impacto visual arrojado e funcionalidade. O design com 
estilo dos lava-louças e cubas, que inclui um raio de canto de apenas 10 mm, tem um aspeto visual extremamente elegante e 
combina na perfeição com ambientes modernos e substanciais. 
Esta vasta gama de lava-louças e cubas está disponível com Durinox e superfícies em aço inoxidável com acabamento 
acetinado, assim como numa variedade de tamanhos, com ou sem rebordo para torneira. Os modelos são adequados para 
montagem sob o tampo, instalação encastrada ou instalação plana a partir de cima.
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INFORMAÇÃO  
TÉCNICA.

Cubas e lava-louças com ou sem rebordo para misturadora

Modelos 550 e 8S
VaporPlus
BLANCO CRONOS

BLANCO CLARON 550-IF/A
BLANCO CLARON 550-IF
BLANCO CLARON 550-U
BLANCO CLARON XL 60-IF
BLANCO CLARON XL 60-U
BLANCO ZEROX 550-IF/A
BLANCO ZEROX 550-IF
BLANCO ZEROX 550-U
BLANCO CRONOS XL 6-IF + 6-U
BLANCO CRONOS XL 8-IF + 8-U

Em caso de instalar BLANCO CRONOS XL 6, 
CLARON XL 60 VaporPlus ou modelos de 550 em 
um armário de 60 cm de largura, deve cortar os 
laterais do móvel. 
Em caso de instalar um modelo BLANCO 
CRONOS XL 8 em um armário de 80 cm de 
largura, deve cortar os laterais do móvel.

Espessura da superfície com 
modelos IF e lava-louças

BLANCO CLARON-IF/A
BLANCO ZEROX-IF/A

Os modelos IF com rebordo para misturadora 
apenas podem ser instalados em superfícies de 
espessura mínima de 30 mm.

Instalação de misturadora em 
modelos IF com rebordo para 
misturadora

Em todos os modelos com rebordo para 
misturadora, as misturadoras devem ser 
colocadas da seguinte maneira:
–  Uma cuba e duas cubas: Central.
- Cuba principal à direita: Na parte esquerda.
- Cuba principal à esquerda: Na parte direita.

Instalação de misturadora 
atrás do ralo

Atenção! Os seguintes produtos não se podem 
instalar atrás do ralo:
–  Misturadora BLANCO ELOSCOPE
–  Dispensadores BLANCO p.e.:
 – BLANCO PIONA
 – BLANCO TORRE

Encaixe de modelos IF com
C-overflow

Vista – 
instalação à face

Vista – 
instalação 
superior

Vista – encaixe 
desde cima

No caso de instalar os modelos BLANCO 
CLARON IF e ZEROX IF com ralo C-overflow, 
é necessário fazer um encaixe na superfície. 
Pode consultar as medidas e desenhos com os 
detalhes do ralo de vários modelos em
www.blanco.com

Pode encontrar os desenhos técnicos dos diferentes tipos de instalação na  
nossa área de downloads na Internet.



Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO DIVON II 8 S-IF

Tábua de corte de vidro

230 970
€ 160,00   

Escorredor multifuncional

231 396
€ 134,00   

Grelha dobrável

238 483
€ 85,00   

BLANCO LINEE-S

consulte a pág. 192

BLANCO FLEXON II Low 80/3

consulte a pág. 255

BLANCO DIVON II 8 S-IF
aço inoxidável

• Design com formas completamente irresistíveis
• Formas geométricas perfeitamente definidas
• Cubas de raio de 10 mm
• Cuba de grande capacidade com escorredor para completar a zona de lavagem
• Linha de produtos versátil, para qualquer situação
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e 

extremamente higiénico

800 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Conjunto de válvulas InFino com filtros de 3 ½'', válvula automática com comando cromado para a cuba 
principal e material de fixação.

Profundidade da cuba 195/195 mm
Não é possível realizar um orifício adicional. Se desejar instalar um 
dispensador de detergente, não poderá instalar o comando da válvula 
automática e esta deverá ser manual. 
 
Por favor, contacte-nos para receber informação sobre a referência 
exata do sistema de válvula manual com escoamento InFino para este 
modelo em concreto.

 

Incluído cuba principal à 
esquerda

cuba principal à 
direita PVP (sem IVA)

aço inoxidável brilho com válvula automática 521 664 521 665 € 1194,00  

Perfi l liso IF

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

160 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO DIVON II 6 S-IF

Tábua de corte de vidro

230 970
€ 160,00   

Grelha dobrável

238 483
€ 85,00   

BLANCO LINEE-S

consulte a pág. 192

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

consulte a pág. 247

BLANCO DIVON II 6 S-IF
aço inoxidável

• Design de formas irresistíveis
• Formas geométricas perfeitamente definidas
• Elegante raio de esquina de 10 mm
• Zona de lavagem de grande capacidade com cuba principal, cuba secundária e escorredor
• Linha de produtos versátil, para qualquer situação
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e 

extremamente higiénico
• Inclui uma cuba adicional perfurada em aço inoxidável

600 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Cuba multifuncional perfurada em aço inox., conjunto de válvulas InFino com filtros de 3 ½'', válvula 
automática para a cuba principal e tubos salva-espaço.

Profundidade da cuba 195/135 mm
Não é possível realizar um orifício adicional. Se desejar instalar um 
dispensador de detergente, não poderá instalar o comando da válvula 
automática e esta deverá ser manual. 
 
Por favor, contacte-nos para receber informação sobre a referência 
exata do sistema de válvula manual com escoamento InFino para este 
modelo em concreto.

 

Incluído cuba principal à 
esquerda

cuba principal à 
direita PVP (sem IVA)

aço inoxidável brilho com válvula automática 521 661 521 662 € 1065,00  

Perfi l liso IF

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

Escorredor multifuncional

161Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO DIVON II 5 S-IF

Tábua de corte de vidro

230 970
€ 160,00   

Escorredor multifuncional

231 396
€ 134,00   

Grelha dobrável

238 483
€ 85,00   

BLANCO LINEE-S

consulte a pág. 192

BLANCO SELECT II 50/2

consulte a pág. 251

BLANCO DIVON II 5 S-IF
aço inoxidável

• Design de formas irresistíveis
• Formas geométricas perfeitamente definidas
• Elegante raio de esquina de 10 mm
• Cuba de grande capacidade com escorredor para completar a zona de lavagem
• Linha de produtos versátil, para qualquer situação
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e 

extremamente higiénico

500 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'', válvula automática e tubos salva-espaço.

Profundidade da cuba 195 mm
Não é possível realizar um orifício adicional. Se desejar instalar um 
dispensador de detergente, não poderá instalar o comando da válvula 
automática e esta deverá ser manual. 
 
Por favor, contacte-nos para receber informação sobre a referência 
exata do sistema de válvula manual com escoamento InFino para este 
modelo em concreto.

 

Incluído cuba principal à 
esquerda

cuba principal à 
direita PVP (sem IVA)

aço inoxidável brilho com válvula automática 521 659 521 660 € 871,00  

Perfi l liso IF

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

162 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO DIVON II 45 S-IF

Tábua de corte de vidro

230 970
€ 160,00   

Escorredor multifuncional

231 396
€ 134,00   

Grelha dobrável

238 483
€ 85,00   

BLANCO LINEE-S

consulte a pág. 192

BLANCO SELECT II 45/2

consulte a pág. 251

BLANCO DIVON II 45 S-IF
aço inoxidável

• Design de formas irresistíveis
• Formas geométricas perfeitamente definidas
• Elegante raio de esquina de 10 mm
• Cuba de grande capacidade com escorredor para completar a zona de lavagem
• Linha de produtos versátil, para qualquer situação
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e extremamente 

higiénico

450 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'', válvula automática e tubos salva-espaço.

Profundidade da cuba 195 mm
Não é possível realizar um orifício adicional. Se desejar instalar um 
dispensador de detergente, não poderá instalar o comando da válvula 
automática e esta deverá ser manual. 
 
Por favor, contacte-nos para receber informação sobre a referência 
exata do sistema de válvula manual com escoamento InFino para este 
modelo em concreto.

 

Incluído cuba principal à 
esquerda

cuba principal à 
direita PVP (sem IVA)

aço inoxidável brilho com válvula automática 521 657 521 658 € 811,00  

Perfi l liso IF

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

163Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO AXIS III 6 S-IF

Tábua de corte de nogueira tipo 
ponte

225 331
€ 271,00   

Cesto de louça com escorredor 
de pratos

507 829
€ 160,00   

BLANCOCULINA-S Mini

consulte a pág. 191

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

consulte a pág. 247

BLANCO AXIS III 6 S-IF
aço inoxidável

• Cuba de contorno esteticamente atrativo com uma grande superfície de fundo 
graças ao seu acentuado contorno na base

• Processos de trabalho fluidos e ergonómicos ao longo de um eixo
• A tábua de corte de madeira pode ser deslizada para facilitar o trabalho
• Os tabuleiros e acessórios podem ir diretamente ao forno
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e 

extremamente higiénico

600 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Tábua de corte de vidro branca e cuba multifuncional perfurada em aço inox. Conjunto de válvulas InFino 
com filtros de 3 ½'', tubos compactos e comando de válvula automática para a cuba principal.

5252 34
0

34
0

4343

180180340340
4545

42
0

42
0

51
0

51
0

10001000

555555

6565125125

Profundidade da cuba 190/130 mm
Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de 
corte em www.blanco.com

 

Incluído cuba principal à 
esquerda

cuba principal à 
direita PVP (sem IVA)

aço inoxidável brilho com válvula automática, com acessório 522 105 522 104 € 879,00  

Perfi l liso IF

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

Cuba multifuncional perfurada 
em aço inox.

Tábua de corte de vidro branco

164 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO AXIS III 5 S-IF

Cuba multifuncional perfurada 
em aço inox.

224 787
€ 98,00   

Cesto de louça com escorredor 
de pratos

507 829
€ 160,00   

BLANCO ALTA-S Compact Vario

consulte a pág. 199

BLANCO SELECT II 50/3

consulte a pág. 251

BLANCO AXIS III 5 S-IF
aço inoxidável

• Cuba de contorno esteticamente atrativo com uma grande superfície de fundo graças 
ao seu acentuado contorno na base

• Inclui uma confortável cuba adicional em aço inox.
• Processos de trabalho fluidos e ergonómicos ao longo de um eixo
• A tábua de corte de madeira pode ser deslizada para facilitar o trabalho
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e extremamente 

higiénico

500 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Tábua de corte de vidro branca e cuba multifuncional perfurada em aço inox. Conjunto de válvulas InFino 
com filtros de 3 ½'' e 1 ½'', tubos compactos e comando de válvula automática para a cuba principal.

915

51
0

4897

165

4511
5

28
0

87

340

42
0

Profundidade da cuba 190/60 mm

 

Incluído reversível PVP (sem IVA)

aço inoxidável brilho com válvula automática, com acessório 522 103 € 788,00  

Perfi l liso IF

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

Cuba multifuncional perfurada 
em aço inox.

Tábua de corte de vidro branco

165Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)

La
va

-l
ou

ça
s 

de
 

aç
o 

in
ox

id
áv

el



Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO AXIS III 45 S-IF

Cuba multifuncional perfurada 
em aço inox.

224 787
€ 98,00   

Cesto de louça com escorredor 
de pratos

507 829
€ 160,00   

BLANCO ALTA-S Compact Vario

consulte a pág. 199

BLANCO SELECT II 45/2

consulte a pág. 251

BLANCO AXIS III 45 S-IF
aço inoxidável

• Cuba de contorno esteticamente atrativo com uma grande superfície de fundo graças ao 
seu acentuado contorno na base

• Processos de trabalho fluidos e ergonómicos ao longo de um eixo
• A tábua de corte de madeira pode ser deslizada para facilitar o trabalho
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e extremamente 

higiénico

450 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Tábua de corte de vidro branca, conjunto de válvulas InFino com filtros de 3 ½'' e com tubos compactos e 
comando de válvula automática para a cuba principal.

860

51
0

42
0

340 109

4550 41 11
7

27
6

63

Profundidade da cuba 190/40 mm

 

Incluído reversível PVP (sem IVA)

aço inoxidável brilho com válvula automática, com acessório 522 102 € 758,00  

Perfi l liso IF

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

Tábua de corte de vidro branco

166 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ANDANO XL 6 S-IF

Tábua de corte de vidro azul 
noite

232 846
€ 152,00   

Calhas Top

235 906
€ 104,00   

BLANCOCULINA-S Mini

consulte a pág. 191

BLANCO SELECT II 60/4 Orga

consulte a pág. 247

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF
aço inoxidável

• Design moderno e elegante com elementos de múltiplas funções
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado 

e extremamente higiénico
• Cuba grande e base muito cómoda
• Escorredor espaçoso integrado
• O rebordo para a misturadora lateral torna-o numa boa opção para instalar em frente de uma 

janela
• Opcionalmente pode completar-se com atrativos acessórios

600 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Cuba multifuncional perfurada em aço inox., conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'', válvula 
automática com comando cromado para a cuba e material de fixação.

Profundidade da cuba 215 mm
Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de 
corte em www.blanco.com

 

Incluído cuba principal à 
esquerda

cuba principal à 
direita PVP (sem IVA)

aço inoxidável brilho com válvula automática, com acessório 523 000 522 999 € 742,00  

Perfi l liso IF

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

Cuba multifuncional perfurada 
em aço inox.

167Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact

Tábua de corte de vidro azul 
noite

232 846
€ 152,00   

Calhas Top

235 906
€ 104,00   

BLANCOCULINA-S Mini

consulte a pág. 191

BLANCO SELECT II 60/3 Orga

consulte a pág. 247

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact
aço inoxidável

• Design moderno e elegante com elementos de múltiplas funções
• Incorpora o sistema de escoamento InFino de alta qualidade, elegante, integrado e 

extremamente higiénico
• Cuba grande e base muito cómoda
• Escorredor espaçoso integrado
• O rebordo para a misturadora lateral torna-o numa boa opção para instalar em frente de uma janela
• Opcionalmente pode completar-se com atrativos acessórios

600 mm 
armário

Incluído Desenho técnico

Cuba multifuncional perfurada em aço inox., conjunto de válvulas InFino com filtro de 3 ½'', válvula 
automática com comando cromado para a cuba principal e material de fixação.

Profundidade da cuba 215 mm
Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de 
corte em www.blanco.com

 

Incluído cuba principal à 
esquerda

cuba principal à 
direita PVP (sem IVA)

aço inoxidável brilho com válvula automática, com acessório 523 002 523 001 € 742,00  

Perfi l liso IF

Sistema de escoamento InFino 
com válvula automática

Cuba multifuncional perfurada 
em aço inox.

168 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)

La
va

-l
ou

ça
s 

de
 

aç
o 

in
ox

id
áv

el



BLANCO LEMIS
aço inoxidável

• Linhas retas modernas
• Cuba de capacidade máxima para maior funcionalidade
• Amplo rebordo posterior para misturadora e escorredor espaçoso
• Perfil liso IF para uma instalação superior ou à face
• Reversível
• Com filtro de 3 ½''

 

armário
mm 800 600 600 600
BLANCO LEMIS  8 S-IF  6 S-IF  XL 6 S-IF  XL 6 S-IF Compact 

reversível reversível reversível reversível

semibrilho 523 036  523 032  523 034  525 111  

PVP (sem IVA) € 434,00 € 417,00 € 367,00 € 324,00 

Profundidade da cuba 205/205 mm 205/145 mm 205 mm 205 mm

Poderá encontrar as dimensõese 
os desenhos com os detalhes de 
corte em www.blanco.com

Poderá encontrar as dimensõese 
os desenhos com os detalhes de 
corte em www.blanco.com

Poderá encontrar as dimensõese 
os desenhos com os detalhes de 
corte em www.blanco.com

Poderá encontrar as dimensõese 
os desenhos com os detalhes de 
corte em www.blanco.com

Incluído sem válvula automática

Conjunto de válvulas com filtro 
de 3 ½''.

Conjunto de válvulas com filtros 
de 3 ½''.

Conjunto de válvulas com filtro 
de 3 ½'' e tubos salva-espaço.

Conjunto de válvulas com filtro 
de 3 ½'' e tubos salva-espaço.

Perfi l liso IF

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO LEMIS

Cesto de louça com escorredor 
de pratos

507 829
€ 160,00   

CapFlow Tampo para 
escoamento, aço inoxidável

517 666
€ 16,00   

BLANCO JURENA-S

consulte a pág. 210

BLANCO FLEXON II Low 80/3

consulte a pág. 255

169Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO LEMIS 45 S-IF
aço inoxidável

• Cuba de máxima capacidade para maior funcionalidade
• Amplo rebordo posterior para misturadora e escorredor espaçoso
• Perfil liso IF para uma instalação superior ou à face
• Reversível
• Com filtro de 3 ½''

 

armário
mm 450 450
BLANCO LEMIS 45 S-IF   Mini 

reversível reversível

semibrilho 523 030  525 115  

PVP (sem IVA) € 300,00 € 276,00 

Profundidade da cuba 205 mm 205 mm

Poderá encontrar as dimensõese os desenhos com os detalhes de 
corte em www.blanco.com

Poderá encontrar as dimensõese os desenhos com os detalhes de 
corte em www.blanco.com

Incluído sem válvula automática

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½'' e tubos salva-espaço.

Perfi l liso IF

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO LEMIS 45 S-IF

Cesto de louça com escorredor 
de pratos

507 829
€ 160,00   

CapFlow Tampo para 
escoamento, aço inoxidável

517 666
€ 16,00   

BLANCO JURENA

consulte a pág. 210

BLANCO SELECT II 45/2

consulte a pág. 251

170 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO LANTOS
aço inoxidável

• Vasta gama de lava-louças de linhas claras
• Perfil liso IF para uma instalação moderna e elegante
• Cuba dupla para aproveitar o espaço ao máximo
• Escorredor reversível
• Com filtros de aço inoxidável de 3 ½''

 

armário
mm 800 600 600 500
BLANCO LANTOS  8 S-IF Compact  XL 6 S-IF  XL 6 S-IF Compact  5 S-IF 

reversível reversível reversível reversível

semibrilho 519 713  519 709  523 140  517 281  

PVP (sem IVA) € 458,00 € 391,00 € 314,00 € 342,00 

Profundidade da cuba 165/165 mm 165 mm 165 mm 165/40 mm

Incluído com válvula automática

Poderá encontrar as dimensões e os 
desenhos com os detalhes de corte 
em www.blanco.com

Conjunto de válvulas com 
dois filtros de 3 ½'' e válvula 
automática para a cuba 
principal.

Conjunto de válvulas com filtro 
de 3 ½'' e válvula automática.

Conjunto de válvulas com filtro 
de 3 ½'' e válvula automática.

Cuba multifuncional perfurada 
em aço inox. e conjunto de 
válvulas com filtro de 3 ½'' e 
válvula automática para a cuba 
principal.

Perfi l liso IF

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO LANTOS

Cesto de louça em aço inox.

220 573
€ 68,00   

CapFlow Tampo para 
escoamento, aço inoxidável

517 666
€ 16,00   

BLANCO TIVO-S

consulte a pág. 225

BLANCO FLEXON II Low 80/3

consulte a pág. 255

171Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO LANTOS 45 S-IF
aço inoxidável

• Vasta gama de lava-louças de linhas claras
• Perfil liso IF para uma instalação moderna e elegante
• Superfície de escorrer louça com escoamento
• Escorredor reversível
• Com filtro de aço inoxidável de 3 ½''

 

armário
mm 450 450
BLANCO LANTOS 45 S-IF   Compact 

reversível reversível

semibrilho 519 717  519 059  

PVP (sem IVA) € 261,00 € 250,00 

Profundidade da cuba 165/25 mm 165 mm

Incluído com válvula automática

Poderá encontrar as dimensões e os 
desenhos com os detalhes de corte 
em www.blanco.com

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½'' e válvula automática para a 
cuba principal.

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½'' e válvula automática.

Perfi l liso IF

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO LANTOS 45 S-IF

Cesto de louça em aço inox.

220 573
€ 68,00   

CapFlow Tampo para 
escoamento, aço inoxidável

517 666
€ 16,00   

BLANCO TIVO

consulte a pág. 226

BLANCO SELECT II 45/2

consulte a pág. 251

172 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO LIVIT XL 6 S
aço inoxidável

• Cuba e escorredor mais espaçosos
• Cuba confortável
• Lava-louça reversível
• Com filtro de aço inoxidável de 3 ½''
• Com válvula automática

 

armário
mm 600
BLANCO LIVIT XL 6 S  

reversível

semibrilho 518 519  

PVP (sem IVA) € 305,00 

Profundidade da cuba 160 mm

Incluído com válvula automática

Conjunto de válvulas com filtro de 3 ½'', válvula automática e tubos salva-espaço.
Nota:
Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com

Instalação superior

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO LIVIT XL 6 S

Tábua de corte de faia

218 313
€ 101,00   

Tábua de corte de polietileno 
ótica mármore

217 611
€ 108,00   

Cesto de louça em aço inox.

220 573
€ 68,00   

BLANCO LINUS-S

consulte a pág. 214

BLANCO SELECT II 60/2

consulte a pág. 248

173Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO LIVIT 8 S
aço inoxidável

• Prático por ter duas cubas
• Escorredor espaçoso
• Com dois filtros de aço inoxidável de 3 ½''

 

armário
mm 800
BLANCO LIVIT 8 S  

reversível

semibrilho 514 798  

PVP (sem IVA) € 335,00 

Profundidade da cuba 160/160 mm

Incluído sem válvula automática

Conjunto de válvulas com dois filtros de 3 ½''.
Nota:
Se deseja orifício para misturadora, indicar no pedido.

Instalação superior

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO LIVIT 8 S

Tábua de corte de faia

218 313
€ 101,00   

Tábua de corte de polietileno 
ótica mármore

217 611
€ 108,00   

Cesto de louça em aço inox.

220 573
€ 68,00   

BLANCO LINUS-S

consulte a pág. 214

BLANCO FLEXON II 50/2

consulte a pág. 253

174 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO TIPO
aço inoxidável

• Design funcional
• Cuba de grandes medidas
• Cómodo escorredor
• Com duas válvulas de aço inox. de 3 ½''

 

armário
mm 800 450 450 450
BLANCO TIPO  8 S  45 S  45 S Compact  45 S Mini 

reversível reversível reversível reversível

mate 511 925  511 942  513 441  516 524  

PVP (sem IVA) € 247,00 € 153,00 € 204,00 € 153,00 

Profundidade da cuba 165/165 mm 165 mm 165 mm 165 mm

42
0

50
0

40 40345

780 605

50
0

42
0

330 40 40

Incluído sem válvula automática

Nota: Se deseja orifício para 
misturadora, indicar no pedido.

Conjunto de válvulas com dois 
filtros de 3 ½''.

Conjunto de válvulas com filtro 
de 3 ½''.

Conjunto de válvulas com filtro 
de 3 ½''.

Conjunto de válvulas com filtro 
de 3 ½''.

Instalação superior

Acessórios recomendados BLANCO UNIT com BLANCO TIPO

Tábua de corte de faia

218 313
€ 101,00   

Cesto de louça em aço inox.

220 573
€ 68,00   

CapFlow Tampo para 
escoamento, aço inoxidável

517 666
€ 16,00   

BLANCO MIDA

consulte a pág. 234

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Manual

consulte a pág. 259

175Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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ESTÉTICA E FUNCIONALIDADE 
EM TODAS AS SUAS FACES.
Torneiras misturadoras de cozinha BLANCO.

Fazemos da excelência a nossa meta, especialmente quando está em causa a coordenação da torneira, do lava-louça e do 
sistema de resíduos – para um ponto de água sem problemas na cozinha, tanto em termos de função como de estética, assim 
como de instalação e assistência.
A BLANCO oferece uma vasta gama de torneiras misturadoras premium - para uma grande variedade de requisitos e estilos 
de interiores. A excelente qualidade, a estética apelativa, a tecnologia inteligente e a operação fácil, em conjunto com uma 
variedade de tamanhos e cores, facilitam a seleção da torneira misturadora certa. 

A BLANCO está perfeitamente consciente da sua 
responsabilidade pela mais valiosa fonte de alimentos – a 
água potável. As torneiras misturadoras BLANCO são 
completamente testadas em termos de tecnologia e higiene, 
oferecendo um dos mais elevados padrões de qualidade. 
Todos os componentes que levem água são testados e 
certificados.

Todos os componentes utilizados são feitos de acordo com 
as mais recentes tecnologias e desenvolvimentos de materiais 
e com os materiais da mais alta qualidade, proporcionando 
assim a máxima segurança em termos de saúde e higiene. 
A durabilidade e a estabilidade dos componentes estão no 
centro da nossa engenharia de produto.
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O jato de água forte e borbulhante é a 
opção padrão da maioria das torneiras 
misturadoras. A BLANCO oferece 
uma segunda opção de pulverização 
“límpida”. 

Este termo é usado para realçar 
a característica do fluxo de água: 
claridade, pureza e delicadeza. Enquanto 
o fluxo de água oxigenado é conhecido 
pela sua dinâmica, o fluxo de água 
cristalino conquista com a sua calma e 
forma naturais. 

Cristalino, silencioso e sem salpicos: 
assim se descrevem o silêncio audível e 
a limpeza visível da pulverização límpida. 
O padrão de fluxo silencioso e de baixa 
turbulência minimiza os salpicos e a 
atomização da água. O resultado: menos 
gotas de água, menos limpezas e maior 
pureza na torneira misturadora e no lava- 
-louça. 

Em contraste com a pulverização límpida 
mais linear e silenciosa, o fluxo de água 
oxigenado vertical facilita a limpeza, 
graças à mistura de ar integrada. 

Oferta e atualização 
Atualmente, as linhas PANERA-S e 
AVONA estão equipadas de origem 
com a pulverização límpida. Inúmeros 
modelos de torneiras misturadoras, 
como LINUS, LINUS-S, CANDOR ou 
BLANCOCULINA-S Mini, podem ser 
facilmente atualizados com o conjunto 
de ventilador, que inclui um pulverizador 
límpido e um regulador de jato 
oxigenado e um cristalino para torneiras 
misturadoras de alta pressão (ref. n.º 
521 746). Verifique a compatibilidade 
através do nosso serviço de apoio ao 
cliente antes de comprar o conjunto de 
ventilador da BLANCO.

TIPOLOGIA DE FLUXO DE 
ÁGUA BLANCO.
Fluxo cristalino vs. oxigenado

Fluxo de água cristalino Fluxo de água oxigenado

Tipologia de fluxo de água

Pulverização 
límpida

Pulverização 
oxigenada

• silencioso • suave

• sem salpicos • forte 

Conjunto de ventilador com 
pulverização límpida e pulverização 
oxigenada para misturadoras de alta 
pressão

Ref. n.º 521 746
PVP sem IVA: € 21,00
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Cheio de contraste e um parceiro ideal: combine torneiras misturadoras, dispensadores de detergente e o comando  
da válvula em preto mate com lava-louças de diferentes cores em SILGRANIT, cerâmica e aço inoxidável. 
As torneiras misturadoras em preto mate apresentam realces particularmente marcantes nas cubas cinzentas e de estilo 
concreto. Junto com o CATRIS-S Flexo semiprofissional e totalmente preto mate, este acabamento de superfície garante uma 
beleza atemporal que também está disponível em vários modelos de torneiras misturadoras, fornecendo respostas para uma 
ampla gama de requisitos do cliente.

O ACABAMENTO PERFEITO 
E INTEMPORAL.
Preto mate.

Uma superfície especial: preto 
completamente mate, até ao mais ínfimo 
detalhe.

O dispensador de detergente LATO 
também está disponível em preto mate.

Para completar o lava-louças, também 
está disponível o novo comando de 
válvula automática redondo, em preto 
mate.
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Frequentemente, a localização ideal para instalar o lava-louça é na frente de uma janela.  
A BLANCO oferece três tipos diferentes de soluções para poder eliminar as barreiras ao fechar e abrir a janela.

Modelos escamoteáveis
BLANCO ELOSCOPE-F II 

Modelos desmontáveis 
BLANCO TIVO-F/-S-F 
BLANCO ALTA-F/-S-F Compact
BLANCO LINUS-F/-S-F 
BLANCO LANORA-F/-S-F

Modelos rebatíveis
BLANCO CORESSA-F,  
Manípulo à direita 
BLANCO CORESSA-F,  
Manípulo à esquerda 
BLANCO LARESSA-F,  
Manípulo à direita 
BLANCO LARESSA-F,  
Manípulo à esquerda 

MISTURADORAS PARA INSTALAR 
EM FRENTE DE UMA JANELA.
Planificação para o conforto do dia a dia.
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Modelo Pág.

BLANCO SOLENTA-S  184

BLANCO SOLENTA-S Senso 185-186

BLANCO PANERA-S 187

BLANCO ELOSCOPE-F II 188

BLANCOCULINA-S Duo 189

BLANCOCULINA-S 190

BLANCOCULINA-S Mini 191

BLANCO LINEE-S 192

BLANCO LINEE 193 

BLANCO VONDA 194

BLANCO LIVIA-S 195

BLANCO SONEA-S Flexo 196

BLANCO AVONA-S 197 

BLANCO AVONA 198

Visão geral misturadoras

180 Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
  Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Modelo Pág.

BLANCO ALTA-S Compact Vario  199

BLANCO ALTA-S-F Compact 200 

BLANCO ALTA-F Compact 200 

BLANCO ALTA-S Compact 201 

BLANCO ALTA Compact 202

BLANCO CATRIS-S Flexo  203

BLANCO CATRIS-S 204

BLANCO FONTAS-S II  205

BLANCO FONTAS II 206 

BLANCO TRADON 207

BLANCO CARENA-S Vario  208

BLANCO CARENA-S 209

BLANCO CARENA  209

BLANCO JURENA-S 210

BLANCO JURENA  210

BLANCO VIU-S 211

Visão geral misturadoras

181Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
  Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Modelo Pág.

BLANCO LINUS-S Vario  212

BLANCO LINUS-S-F 213 

BLANCO LINUS-S 214-216 

BLANCO LINUS 217-218 

BLANCO AMBIS-S 219

BLANCO AMBIS 219 

BLANCO CANDOR-S 220

BLANCO CANDOR  220

BLANCO LANORA-S-F  221

BLANCO LANORA-F  221

BLANCO LANORA-S 222

BLANCO LANORA 222 

BLANCO JANDORA-S 223

BLANCO JANDORA  223

BLANCO TIVO-S-F  224

BLANCO TIVO-F 224 

BLANCO TIVO-S  225

BLANCO TIVO 226

BLANCO LARESSA-F 227

Visão geral misturadoras

182 Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
  Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Modelo Pág.

BLANCO CORESSA-F 228

BLANCO ANTAS-S 229

BLANCO TRIMA 230 

BLANCO KANO-S 231 

BLANCO KANO 232

BLANCO MIDA-S 233

BLANCO MIDA  234

BLANCO MILA-S 235

BLANCO MILA 236 

BLANCO MILI 237

Visão geral misturadoras

183Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
  Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

BLANCO LATO

consulte a pág. 239

BLANCO SOLENTA-S

• Design semi-profissional de alta qualidade
• Ligue e desligue a água com o manípulo à direita
• Chuveiro flexível e extensível de aço inoxidável para maior higiene e facilidade de 

limpeza
• Dois tipos de jato de água

Jato removível duploBica extraível

 - Bica giratória 360º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Chuveiro com revestimento metálico
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca 
de ⅜'' para uma montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa
 - Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717
 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

PVD PVP (sem IVA)

PVD steel 522 405 € 562,00  

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 522 404 € 519,00  

Fluxo 6.9 l

 

Desenho técnico

Incluído

Recomendação 
dispensadores de detergente

184 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)

M
is

tu
ra

do
ra

s,
 

Di
sp

en
sa

do
re

s



Acessórios recomendados

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

BLANCO LATO

consulte a pág. 239

BLANCO SOLENTA-S Senso Manípulo à direita

• Design semi-profissional de alta qualidade
• Ligue e desligue a água com o manípulo ou automaticamente mediante o sistema 

de sensores
• A precisão do sensor evita a ativação involuntária
• Versão com manípulo à direita para maior conforto segundo o projeto
• Chuveiro flexível e extensível de aço inoxidável para maior higiene e facilidade de limpeza
• Dois tipos de jato de água

SensoJato removível duploBica extraível

 - Preparado para conexão elétrica de 230 V
 - Bica giratória 140º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Chuveiro com revestimento metálico
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca 
de ⅜'' para uma montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa
 - Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717
 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

PVD PVP (sem IVA)

PVD steel 522 407 € 948,00  

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 522 406 € 847,00  

Fluxo 6.9 l

 

Desenho técnico

Incluído

Recomendação 
dispensadores de detergente

185Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

BLANCO LATO

consulte a pág. 239

BLANCO SOLENTA-S Senso Manípulo à esquerda

• Design semi-profissional de alta qualidade
• Ligue e desligue a água com o manípulo ou automaticamente mediante o sistema 

de sensores
• A precisão do sensor evita a ativação involuntária
• Versão com manípulo à esquerda para maior conforto segundo o projeto
• Chuveiro flexível e extensível de aço inoxidável para maior higiene e facilidade de limpeza
• Dois tipos de jato de água

SensoJato removível duploBica extraível

 - Preparado para conexão elétrica de 230 V
 - Bica giratória 140º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Chuveiro com revestimento metálico
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca 
de ⅜'' para uma montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa
 - Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717
 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

PVD PVP (sem IVA)

PVD steel 523 127 € 948,00  

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 523 126 € 847,00  

Fluxo 6.9 l

 

Desenho técnico

Incluído

Recomendação 
dispensadores de detergente

186 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)

M
is

tu
ra

do
ra

s,
 

Di
sp

en
sa

do
re

s

Master_Katalog_220x297 V3.9



Acessórios recomendados

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

Proteção para extensão da 
misturadora

511 920
€ 33,00   

BLANCO PIONA Dispensador de 
detergente Capacidade: 500 ml

consulte a pág. 238

BLANCO PANERA-S

• Misturadora de design elegante e estética surpreendente
• Manípulo inovador
• Chuveiro extraível
• O tipo de jato muda ao acionar o botão na parte de cima 

da misturadora
• Poupança de energia: o manípulo permite graduar o jato de água

Jato removível duploBica extraível

 - Bica giratória de 160° para um alcance superior
 - É necessário orifício de Ø 35 mm
 - Com cartucho de disco cerâmico
 - Mangueira de pulverização em metal
 - Tubos de ligação flexíveis com um comprimento de 560 mm e porca 
de 3⁄8'' para uma instalação particularmente fácil e segura

 - Regulador de jato patenteado para uma escala marcadamente 
reduzida

 - Placa de estabilização para aumentar a estabilidade da torneira 
quando instalada em lava-louças de aço inoxidável

 - Com válvula anti-retorno que impede o refluxo em conformidade com 
a EN 1717

 - Certificado LGA
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

aço inox. escovado 521 547 € 836,00  

Fluxo 7.2 l

 

Desenho técnico

Incluído

Recomendação 
dispensadores de detergente

187Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

BLANCO PIONA Dispensador de 
detergente Capacidade: 500 ml

consulte a pág. 238

BLANCO ELOSCOPE-F II

• Apropriado para instalar na frente de uma janela
• Mistura de bica alta que permite encher panelas e vasos mais facilmente
• Apropriado para instalar na frente de uma janela
• Bica alta para facilitar o trabalho no lava-louça
• Pode abater-se em todas as posições e com capacidade de funcionar sempre
• Apenas requer 3 cm de distância mínima entre o lava-louça e o batente da janela
• Perfurações homogéneas (2 x 35 mm) para misturadora e comando (independentemente do 

meio de montagem)

Solução para janelaBica sólida

 - Requer dois orifícios de Ø 35 mm
 - Misturadora extraível e giratória
 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Tubos de conexão flexíveis de 750 mm de comprimento e com rosca 
de ⅜'' para uma montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa
 - Certificado por LGA (classe sonora I)

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 516 672 € 725,00  

Fluxo 11.5 l

 

Desenho técnico

Incluído

Recomendação 
dispensadores de detergente

188 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados Recomendação comando

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

BLANCO PIONA Dispensador de 
detergente Capacidade: 500 ml

consulte a pág. 238

Comando válvula automática 
redondo cromado

 

BLANCOCULINA-S Duo

• Misturadora com design exclusivo
• Manípulo individual para colocar livremente
• Colocação confortável da bica com suporte magnético
• Chuveiro de metal de alta qualidade

Bica extraível

 - Bica giratória 360º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Chuveiro com revestimento metálico
 - Tubos de conexão flexíveis de 640 mm de comprimento e com rosca 
de ⅜'' para uma montagem fácil e segura

 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa
 - Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717
 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 519 782 € 650,00  

aço inox. mate 519 784 € 967,00  

Fluxo 9.48 l

 

Desenho técnico

Incluído

Recomendação 
dispensadores de detergente

189Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

BLANCO PIONA Dispensador de 
detergente Capacidade: 500 ml

consulte a pág. 238

BLANCOCULINA-S

• Design fantástico
• Bica alta que permite liberdade de movimento no lava-louça
• Cómodo bloqueio da bica com um suporte magnético
• Dois tipos de jato, com efeito spray e função de descalcificação

Bica extraívelJato removível duplo

 - Bica giratória 360º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Chuveiro com revestimento metálico
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca 
de ⅜'' para uma montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa
 - Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717
 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 517 597 € 750,00  

aço finish 517 598 € 893,00  

Fluxo 8.5 l

 

Desenho técnico

Incluído

Recomendação 
dispensadores de detergente

190 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

BLANCO PIONA Dispensador de 
detergente Capacidade: 500 ml

consulte a pág. 238

BLANCOCULINA-S Mini

• Fascinante design com especial foco visual
• Delicada mola de aço inoxidável que permite liberdade de movimento no lava-

louça
• Cómodo bloqueio da bica com um suporte magnético
• Bica fácil e rápida de remover
• Ideal para instalar em composições em frente de uma parede

Bica extraível

 - Bica giratória de 360° para um alcance superior
 - É necessário orifício de Ø 35 mm
 - Com cartucho de disco cerâmico
 - Mangueira de pulverização com bainha em metal
 - Tubos de ligação flexíveis, comprimento de 450 mm e porca de 3⁄8'' 
para uma instalação particularmente fácil e segura

 - Placa de estabilização para aumentar a estabilidade da torneira 
quando instalada em lava-louças de aço inoxidável

 - Com válvula de não retorno que impede o refluxo em conformidade 
com a EN 1717

 - Certificado LGA
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 519 843 € 466,00  

aço finish 519 844 € 647,00  

Fluxo 9.76 l

 

Desenho técnico

Incluído

Recomendação 
dispensadores de detergente

Kit de pulverizador límpido e 
ventilado para misturadoras de 
alta pressão
521 746
€ 21,00   

191Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)

M
is

tu
ra

do
ra

s,
 

Di
sp

en
sa

do
re

s



Acessórios recomendados Recomendação comando

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

Proteção para extensão da 
misturadora

511 920
€ 33,00   

BLANCO PIONA Dispensador de 
detergente Capacidade: 500 ml

consulte a pág. 238

Comando válvula automática 
redondo cromado

 

BLANCO LINEE-S

• Design exclusivo
• Perfeita coordenação com os produtos de SteelArt
• Em aço inox. brilho para FLOW-IF e todos os modelos CLARON sem rebordo 

para misturadora
• Em aço inox. mate para CLARON-IF e ZEROX-IF
• Chuveiro extraível de metal de alta qualidade

Bica extraível

 - Bica giratória 170°
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Chuveiro com revestimento metálico
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca 
de ⅜'' para uma montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa
 - Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717
 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 517 591 € 464,00  

Look SILGRANIT bicolor PVP (sem IVA)

preto/cromado 526 171 € 561,00  

antracite/cromado 518 438 € 561,00  

cinzento-pedra/cromado 518 804 € 561,00  

alumetalic/cromado 518 439 € 561,00  

branco/cromado 518 441 € 561,00  

jasmim/cromado 518 442 € 561,00  

tartufo/cromado 518 446 € 561,00  

café/cromado 518 445 € 561,00  

140

Fluxo 11.5 l

 

Desenho técnico

Incluído

Recomendação 
dispensadores de detergente

192 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados Recomendação comando

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

BLANCO PIONA Dispensador de 
detergente Capacidade: 500 ml

consulte a pág. 238

Comando válvula automática 
redondo cromado

 

BLANCO LINEE

• Design exclusivo
• Perfeita coordenação com os produtos de SteelArt
• Em aço inox. brilho para FLOW-IF e todos os modelos CLARON sem rebordo 

para misturadora
• Em aço inox. mate para CLARON-IF e ZEROX-IF
• Maior raio de trabalho graças à bica giratória de 360º

Bica sólida

 - Bica giratória 360°
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Mangueira com revestimento metálico
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca 
de ⅜'' para uma montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa
 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 517 594 € 424,00  

Fluxo 11.5 l

 

Desenho técnico

Incluído

Recomendação 
dispensadores de detergente

193Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

BLANCO PIONA Dispensador de 
detergente Capacidade: 500 ml

consulte a pág. 238

BLANCO VONDA

• Manípulo ergonómico para uso frontal
• Design consistente
• Detalhes em preto
• Bica alta e arqueada para facilitar o uso de grandes recipientes
• Combina perfeitamente com cubas de instalação sob o tampo

Bica sólida

 - Bica giratória 200º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca 
de ⅜'' para uma montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa
 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 518 434 € 279,00  

aço inox. escovado 518 435 € 490,00  

Fluxo 9.1 l

 

Desenho técnico

Incluído

Recomendação 
dispensadores de detergente

194 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados Recomendação comando

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

Proteção para extensão da 
misturadora

511 920
€ 33,00   

BLANCO LIVIA Dispensador de 
detergente Capacidade: 500 ml

consulte a pág. 238

BLANCO LIVIA, comando 
redondo, cromado

 

BLANCO LIVIA-S

• Design moderno
• Disponível toda a coleção nos diferentes acabamentos: misturadora, dispensador de 

detergente e comando para válvula
• 4 acabamentos originais: cromado, manganésio, satin gold e latão
• Bica alta em forma de J com chuveiro extraível
• Particularmente recomendado para cuba de instalação sob o tampo

Bica extraível

 - Bica giratória de 190° para um alcance superior
 - É necessário orifício de Ø 35 mm
 - Com cartucho de disco cerâmico
 - Mangueira de pulverização com cobertura têxtil
 - Tubos de ligação flexíveis, comprimento de 450 mm e porca de 3⁄8'' 
para uma instalação particularmente fácil

 - Regulador de jato patenteado para uma escala marcadamente 
reduzida

 - Placa de estabilização para aumentar a estabilidade da torneira 
quando instalada em lava-louças de aço inoxidável

 - Com válvula de não retorno que impede o refluxo em conformidade 
com a EN 1717

 - Certificado LGA
 - Certificado DVGW

PVD PVP (sem IVA)

satin gold 526 687* € 543,00  

manganésio 521 290 € 745,00  

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 521 288 € 435,00  

latão 521 289 € 497,00  

Fluxo 8.4 l

*disponível a partir abril 2022

Desenho técnico

Incluído

Recomendação 
dispensadores de detergente

195Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

BLANCO PIONA Dispensador de 
detergente Capacidade: 500 ml

consulte a pág. 238

BLANCO SONEA-S Flexo

• Design de torneira clássico com apontamentos em preto para a cozinha moderna
• Torneira de alta qualidade em aço inoxidável sólido, superfície escovada
• A mangueira de borracha preta flexível oferece uma ótima gama de movimentos
• Pulverização dupla com mudança fácil entre o fluxo ventilado e a poderosa pulverização de 

enxaguamento
• Suporte magnético preciso garante uma prática ancoragem da mangueira
• Eficiência energética: definição básica da alavanca no arranque a frio

Bica extraívelJato removível duplo

 - Bica giratória de 360° para um alcance superior
 - É necessário orifício de Ø 35 mm
 - Com cartucho de disco cerâmico
 - Pulverizador feito de plástico
 - Tubos de ligação flexíveis, comprimento de 700 mm e porca de 3⁄8'' 
para uma instalação particularmente fácil e segura

 - Regulador de jato patenteado para uma escala marcadamente 
reduzida

 - Placa de estabilização para aumentar a estabilidade da torneira 
quando instalada em lava-louças de aço inoxidável

 - Com válvula de não retorno que impede o refluxo em conformidade 
com a EN 1717

 - Aprovada pela LGA
 - Aprovada pela DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

aço inox. escovado 526 616 € 270,00  
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Fluxo 9 l

 

Desenho técnico

Incluído

Recomendação 
dispensadores de detergente

196 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

Proteção para extensão da 
misturadora

511 920
€ 33,00   

BLANCO LATO

consulte a pág. 239

BLANCO AVONA-S

• Interação entre formas redondas e retangulares
• Corpo alto e elegante com chuveiro extraível
• Disponível em cromado e em toda as cores para combinar com lava-louças 

SILGRANIT

Bica extraível

 - Bica giratória 190º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca 
de ⅜'' para uma montagem fácil e segura

 - Chuveiro extraível revestido de nylon
 - Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa
 - Com 2 válvulas antirretorno segundo norma EN 1717
 - Certificado por LGA (classe sonora I)

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 521 277 € 389,00  

Look SILGRANIT PVP (sem IVA)

preto 526 170 € 463,00  

antracite 521 278 € 463,00  

cinzento-pedra 521 285 € 463,00  

alumetalic 521 279 € 463,00  

branco 521 280 € 463,00  

jasmim 521 281 € 463,00  

tartufo 521 283 € 463,00  

café 521 284 € 463,00  

Fluxo 8.62 l

 

Desenho técnico

Incluído

Recomendação 
dispensadores de detergente

197Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

BLANCO LATO

consulte a pág. 239

BLANCO AVONA

• Interação entre formas redondas e retangulares
• Corpo alto e elegante

Bica sólida

 - Bica giratória 360º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca 
de ⅜'' para uma montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa
 - Certificado por LGA (classe sonora I)

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 521 267 € 339,00  

Fluxo 12.6 l

 

Desenho técnico

Incluído

Recomendação 
dispensadores de detergente

198 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados Recomendação 
dispensadores de detergente

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

Proteção para extensão da 
misturadora

511 920
€ 33,00   

BLANCO LATO

consulte a pág. 239

BLANCO ALTA-S Compact Vario

• Modelo com design elegante
• Especialmente para combinar com lava-louças pequenos
• Chuveiro extraível com acabamento de alta qualidade e dois tipos de jato

Bica extraívelJato removível duplo

 - Bica giratória 128°
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca 
de ⅜'' para uma montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa
 - Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717
 - Certificado LGA
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 518 407 € 525,00  

Fluxo 8.43 l

 

Desenho técnico

Incluído

199Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO ALTA-S-F Compact

• Apropriado para instalar na frente de uma janela
• De uso fácil: levantar e apoiar de lado
• Chuveiro extraível de metal de alta qualidade
• Distância mínima entre o lava-louça ou tampo e a janela de 4,5 cm

Solução para janelaBica extraível

 - Bica giratória 128º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para 
misturadora

 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Tubos de conexão flexíveis de 750 mm de 
comprimento e com rosca de ⅜'' para uma 
montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para 
redução de calcário

 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa

 - Com válvula antirretorno segundo norma 
EN 1717

 - Certificado LGA
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 518 413 € 576,00  

Fluxo 9 l

 

Incluído

Desenho técnico

BLANCO ALTA-F Compact

• Apropriado para instalar na frente de uma janela
• De uso fácil: levantar e apoiar de lado
• Design de corpo elegante
• Bica giratória de 360º para um maior raio de ação
• Distância mínima entre o lava-louça ou tampo e a janela de 2,5 cm

Solução para janelaBica sólida

 - Bica giratória de 360º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para 
misturadora

 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Tubos de conexão flexíveis de 750 mm de 
comprimento e com rosca de ⅜'' para uma 
montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para 
redução de calcário

 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa

 - Certificado LGA
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado  518 412 € 509,00  

Fluxo 15 l

 

Incluído

Desenho técnico

200 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados Recomendação 
dispensadores de detergente

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

Kit de pulverizador límpido e 
ventilado para misturadoras de 
alta pressão
521 746
€ 21,00   

Proteção para extensão da 
misturadora

511 920
€ 33,00   

BLANCO LATO

consulte a pág. 239

BLANCO ALTA-S Compact

• Misturadora fina com design elegante
• Especialmente para combinar com lava-louças pequenos
• Ampliação do modelo BLANCO ALTA
• Chuveiro extraível com acabamento de alta qualidade

Bica extraível

 - Bica giratória 128°
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca 
de ⅜'' para uma montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa
 - Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717
 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 515 122 € 516,00  

aço finish 515 123 € 600,00  

Look SILGRANIT bicolor PVP (sem IVA)

preto/cromado 526 161 € 911,00  

antracite/cromado 515 333 € 911,00  

cinzento-pedra/cromado 518 809 € 911,00  

alumetalic/cromado 515 326 € 911,00  

branco/cromado 515 327 € 911,00  

jasmim/cromado 515 328 € 911,00  

tartufo/cromado 517 634 € 911,00  

café/cromado 515 334 € 911,00  

Fluxo 10.8 l

 

Desenho técnico

Incluído

201Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados Recomendação 
dispensadores de detergente

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

Kit de pulverizador límpido e 
ventilado para misturadoras de 
alta pressão
521 746
€ 21,00   

BLANCO LATO

consulte a pág. 239

BLANCO ALTA Compact

• Misturadora fina de design atrativo
• Especialmente para combinar com lava-louças pequenos
• Bica giratória, perfeita para encher garrafas
• Com um raio de ação de 360º

Bica sólida

 - Bica giratória 360º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca 
de ⅜'' para uma montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 515 120 € 367,00  

aço finish 515 121 € 456,00  

Look SILGRANIT bicolor PVP (sem IVA)

preto/cromado 526 162 € 646,00  

antracite/cromado 515 323 € 646,00  

cinzento-pedra/cromado 518 810 € 646,00  

alumetalic/cromado 515 316 € 646,00  

branco/cromado 515 317 € 646,00  

jasmim/cromado 515 318 € 646,00  

tartufo/cromado 517 633 € 646,00  

café/cromado 515 324 € 646,00  

Fluxo 14.7 l

 

Desenho técnico

Incluído

202 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados Recomendação 
dispensadores de detergente

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

BLANCO LATO

consulte a pág. 239

BLANCO CATRIS-S Flexo

• Design clássico com funções semi-profissionais
• Chuveiro flexível e extraível de goma preta para maior raio de ação e suporte 

magnético
• Dois tipos de jato
• Disponível em UltraResist e cromado

Bica extraívelJato removível duplo

 - Bica giratória 360º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca 
de ⅜'' para uma montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa
 - Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717

PVD PVP (sem IVA)

PVD steel 525 792 € 442,00  

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 525 791 € 332,00  

Edição especial PVP (sem IVA)

preto mate 525 793 € 382,00  

Fluxo 7.8 l

 

Desenho técnico

Incluído

203Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados Recomendação 
dispensadores de detergente

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

BLANCO LATO

consulte a pág. 239

BLANCO CATRIS-S

• Design clássico semi-profissional
• Bica flexível de aço inox.
• Chuveiro extraível com suporte confortável
• Dois tipos de jato

Bica extraívelJato removível duplo

 - Bica giratória 360º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca 
de ⅜'' para uma montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa
 - Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 521 476 € 291,00  

Fluxo 9 l

 

Desenho técnico

Incluído

204 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados Recomendação 
dispensadores de detergente

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

Proteção para extensão da 
misturadora

511 920
€ 33,00   

BLANCO LATO

consulte a pág. 239

BLANCO FONTAS-S II

• Misturadora confortável 3 em 1: água fria, quente e água filtrada num único 
modelo

• Circuito de água separado: água fria e quente do lado direito, água filtrada do lado 
esquerdo

• Higiénica: saída individual para água potável; não se mistura com a água não filtrada
• Prática e poupa espaço: a misturadora 3 em 1 não requer um orifício adicional para fornecer 

água potável
• Amplo jato de água potável para maior comodidade
• Disponível em todas as cores da gama Silgranit, cromado e PVD steel

Bica extraívelFiltro

 - Bica giratória 180º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca 
de ⅜'' para uma montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa da misturadora 
quando instalada em lava-louças de aço inoxidável

PVD PVP (sem IVA)

aço PVD 525 199 € 515,00  

satin gold 526 694* € 508,00  

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 525 198 € 468,00  

Look SILGRANIT PVP (sem IVA)

preto 526 158 € 518,00  

antracite 525 200 € 518,00  

cinzento-pedra 525 207 € 518,00  

alumetalic 525 201 € 518,00  

branco 525 204 € 518,00  

jasmim 525 202 € 518,00  

tartufo 525 206 € 518,00  

café 525 205 € 518,00  

Edição especial PVP (sem IVA)

preto mate 526 672 € 537,00  

Para o seu funcionamento é imprescindível que o purificador de água 
disponha de uma bomba de pressão (não incluída). Apenas para 
instalação osmose.

*disponível a partir abril 2022

Desenho técnico

Incluído

Converta a sua misturadora de 
duas vias numa torneira de água 
filtrada com o pack filtro
Pack filtro
€ 320,00   

205Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados Recomendação 
dispensadores de detergente

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

BLANCO LATO

consulte a pág. 239

BLANCO FONTAS II

• Água potável diretamente da misturadora
• Misturadora confortável 2 em 1 com água quente e fria no lado direito e água 

potável no lado esquerdo
• Higiénica: circuito de água separado com saída individual para água potável; não se mistura 

com a água não potável
• Prática e poupa espaço: a misturadora 2 em 1 não requer um orifício adicional para fornecer 

água potável
• Amplo jato de água potável para maior comodidade
• Disponível em todas as cores da gama Silgranit, cromado e PVD steel

Bica sólidaFiltro

 - Bica giratória 360º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - 3 tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com 
rosca de ⅜'' para uma montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa
 - Classe sonora I (LGA) solicitada

PVD PVP (sem IVA)

aço PVD 523 129 € 454,00  

satin gold 526 692* € 436,00  

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 523 128 € 390,00  

Look SILGRANIT PVP (sem IVA)

preto 526 157 € 434,00  

antracite 523 130 € 434,00  

cinzento-pedra 523 137 € 434,00  

alumetalic 523 131 € 434,00  

branco 523 134 € 434,00  

jasmim 523 132 € 434,00  

tartufo 523 136 € 434,00  

café 523 135 € 434,00  

Edição especial PVP (sem IVA)

preto mate 526 670 € 450,00  

Para o seu funcionamento é imprescindível que o purificador de água 
disponha de uma bomba de pressão (não incluída). 
 
Apenas para instalação osmose.

*disponível a partir abril 2022

Desenho técnico

Incluído

Converta a sua misturadora de 
duas vias numa torneira de água 
filtrada com o pack filtro
Pack filtro
€ 320,00   

206 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados Recomendação 
dispensadores de detergente

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

Kit de pulverizador límpido e 
ventilado para misturadoras de 
alta pressão
521 746
€ 21,00   

BLANCO TORRE, dispensador 
cromado. Capacidade 250 ml

consulte a pág. 240

BLANCO TRADON

• Design clássico
• Aço PVD - fácil de limpar, resistente a manchas e ao desgaste
• Fica particularmente bem com o estilo campestre
• Utilização prática só com uma mão

Bica sólida

 - Cartucho de disco cerâmico
 - Tubos de ligação flexíveis, comprimento de 450 mm e porca de 3⁄8''
 - Placa de estabilização para aumentar a estabilidade da torneira 
quando instalada em lava-louças de aço inoxidável

 - Regulador de jato patenteado para uma escala marcadamente 
reduzida

 - É necessário orifício de Ø 35 mm
 - Certificado LGA
 - Certificado DVGW

PVD PVP (sem IVA)

satin gold 526 688* € 543,00  

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 515 990 € 440,00  

latão 520 787 € 456,00  

Fluxo 13.7 l

*disponível a partir abril 2022

Desenho técnico

Incluído

207Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados Recomendação 
dispensadores de detergente

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

Proteção para extensão da 
misturadora

511 920
€ 33,00   

BLANCO LATO

consulte a pág. 239

BLANCO CARENA-S Vario

• Design clássico com funções modernas
• Chuveiro extraível com dois tipos de jato
• Corpo alto e arqueado para facilitar o uso de grandes utensílios
• Manípulo ergonómico

Bica extraívelJato removível duplo

 - Bica giratória 190º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca 
de ⅜'' para uma montagem fácil e segura

 - Chuveiro extraível revestido de nylon
 - Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa
 - Com 2 válvulas antirretorno segundo norma EN 1717
 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 521 356 € 404,00  

Look SILGRANIT bicolor PVP (sem IVA)

preto/cromado 526 172 € 451,00  

antracite/cromado 521 358 € 451,00  

cinzento-pedra/cromado 521 359 € 451,00  

alumetalic/cromado 521 360 € 451,00  

branco/cromado 521 368 € 451,00  

jasmim/cromado 521 372 € 451,00  

tartufo/cromado 521 376 € 451,00  

café/cromado 521 378 € 451,00  

Fluxo 9 l

 

Desenho técnico

Incluído

208 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO CARENA-S

• Design clássico com funções modernas
• Chuveiro extraível e manípulo ergonómico
• Corpo alto e arqueado para facilitar o uso de grandes utensílios
• Disponível em cromado e em acabamento bicolor de SILGRANIT e cromado 

para combinar com a gama de cores dos lava-louças SILGRANIT

Bica extraível

 - Bica giratória 190º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para 
misturadora

 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de 
comprimento e com rosca de ⅜'' para uma 
montagem fácil e segura

 - Chuveiro extraível revestido de nylon
 - Regulador de jato de água patenteado para 
redução de calcário

 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa
 - Com 2 válvulas antirretorno segundo norma 
EN 1717

 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 520 767 € 333,00  

Fluxo 9.14 l

 

Incluído

Desenho técnico

BLANCO CARENA

• Design clássico com funções modernas
• Corpo alto e arqueado para facilitar o uso de grandes utensílios
• Manípulo ergonómico

Bica sólida

 - Bica giratória 360º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para 
misturadora

 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de 
comprimento e com rosca de ⅜'' para uma 
montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para 
redução de calcário

 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa

 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 520 766 € 232,00  

Fluxo 11.85 l

 

Incluído

Desenho técnico

209Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO JURENA-S

• Conceito inovador com chuveiro extraível oculto
• Corpo alto para facilitar o uso de grandes utensílios
• Manípulo ergonómico e de grande tamanho para uma maior comodidade

Bica extraível

 - Bica giratória 190º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para 
misturadora

 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Mangueira revestida
 - Chuveiro extraível oculto
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de 
comprimento e com rosca de ⅜'' para uma 
montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para 

redução de calcário
 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa
 - Com 2 válvulas antirretorno segundo norma 
EN 1717

 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 520 765 € 333,00  

Fluxo 9.14 l

 

Incluído

Desenho técnico

BLANCO JURENA

• Corpo alto para facilitar o uso de grandes utensílios
• Manípulo ergonómico e de grandes dimensões para uma maior comodidade

Bica sólida

 - Bica giratória 360º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para 
misturadora

 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de 
comprimento e com rosca de ⅜'' para uma 
montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para 
redução de calcário

 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa

 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 520 764 € 231,00  

Fluxo 11.85 l

 

Incluído

Desenho técnico

210 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados Recomendação 
dispensadores de detergente

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

BLANCO TORRE, dispensador 
cromado. Capacidade 250 ml

consulte a pág. 240

BLANCO VIU-S

• Misturadora moderna e compacta com mangueira flexível
• Cobertura da mangueira disponível em quatro cores vivas e em perfeita harmonia 

com o lava-louça SITY
• Suporte conveniente e seguro da mangueira de pulverização
• Abertura de água configurada em água fria para maior poupança de energia
• Design conciso e elegante

Bica extraível

 - Inclui 4 coberturas de mangueira: kiwi, laranja, limão e cinzento lava 
(pré-instalado)

 - Bica giratória 360°
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Mangueira revestida de nylon
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca 
de ⅜'' para uma montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa da misturadora 
quando instalada em lava-louças de aço inoxidável

 - Certificado por LGA (classe sonora I)
Nota: A cor lava grey poderá não coincidir exatamente com a cor lava 
grey da cuba adicional do lava-louça devido à mudança de materiais

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 524 813 € 291,00  

Fluxo 8.8 l

 

Desenho técnico

Incluído

211Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)

M
is

tu
ra

do
ra

s,
 

Di
sp

en
sa

do
re

s



Acessórios recomendados Recomendação 
dispensadores de detergente

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

Proteção para extensão da 
misturadora

511 920
€ 33,00   

BLANCO LATO

consulte a pág. 239

BLANCO LINUS-S Vario

• Formas práticas e funcionais
• Chuveiro extraível
• Bica alta para trabalhar com utensílios volumosos
• Dois tipos de jato de água

Bica extraívelJato removível duplo

 - Bica giratória 140º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Chuveiro com revestimento metálico
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca 
de ⅜'' para uma montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
 - Placa de estabilização para misturadoras instaladas em lava-louças 
de aço inox.

 - Equipado de série com dispositivo antirretorno segundo norma 
EN 1717

 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 518 406 € 326,00  

Fluxo 8.34 l

 

Desenho técnico

Incluído

212 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados Recomendação 
dispensadores de detergente

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

Kit de pulverizador límpido e 
ventilado para misturadoras de 
alta pressão
521 746
€ 21,00   

Proteção para extensão da 
misturadora

511 920
€ 33,00   

BLANCO LATO

consulte a pág. 239

BLANCO LINUS-S-F

• Apropriado para instalar na frente de uma janela
• De uso fácil: levantar e apoiar de lado
• Formas práticas e funcionais
• Com chuveiro extraível de alta qualidade
• Com bica alta para trabalhar comodamente com utensílios volumosos
• Distância mínima entre o lava-louça ou tampo e a janela de 4,5 cm

Solução para janelaBica extraível

 - Bica giratória 140º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Tubos de conexão flexíveis de 750 mm de comprimento e com rosca 
de ⅜'' para uma montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa
 - Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717
 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 514 023 € 608,00  

Fluxo 9.6 l

 

Desenho técnico

Incluído

213Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados Recomendação 
dispensadores de detergente

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

Kit de pulverizador límpido e 
ventilado para misturadoras de 
alta pressão
521 746
€ 21,00   

Proteção para extensão da 
misturadora

511 920
€ 33,00   

BLANCO LATO

consulte a pág. 239

BLANCO LINUS-S

• Design minimalista
• Chuveiro extraível e de metal de alta qualidade
• Bica alta para trabalhar com utensílios volumosos

Bica extraível

 - Bica giratória 140º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Chuveiro com revestimento metálico
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca 
de ⅜'' para uma montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
 - Placa de estabilização para misturadoras instaladas em lava-louças 
de aço inox.

 - Equipado de série com dispositivo antirretorno segundo norma 
EN 1717

 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

PVD PVP (sem IVA)

aço PVD 526 242 € 328,00  

satin gold 526 684* € 296,00  

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 512 402 € 277,00  

aço inox. escovado 517 184 € 769,00  

Fluxo 10.5 l

*disponível a partir abril 2022

Desenho técnico

Incluído

214 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados Recomendação 
dispensadores de detergente

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

Kit de pulverizador límpido e 
ventilado para misturadoras de 
alta pressão
521 746
€ 21,00   

Proteção para extensão da 
misturadora

511 920
€ 33,00   

BLANCO LATO

consulte a pág. 239

BLANCO LINUS-S

• Design minimalista
• Chuveiro extraível e de metal de alta qualidade
• Bica alta para trabalhar com utensílios volumosos
• Disponível em 8 cores da gama SILGRANIT e para combinar com qualquer cuba e lava-louça

Bica extraível

 - Bica giratória 140º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Chuveiro com revestimento metálico
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca 
de ⅜'' para uma montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
 - Placa de estabilização para misturadoras instaladas em lava-louças 
de aço inox.

 - Equipado de série com dispositivo antirretorno segundo norma 
EN 1717

 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Look SILGRANIT PVP (sem IVA)

preto 526 148 € 543,00  

antracite 516 688 € 543,00  

cinzento-pedra 518 813 € 543,00  

alumetalic 516 689 € 543,00  

branco 516 692 € 543,00  

jasmim 516 693 € 543,00  

tartufo 517 621 € 543,00  

café 516 697 € 543,00  

Edição especial PVP (sem IVA)

preto mate 525 807 € 437,00  

Fluxo 10.5 l

 

Desenho técnico

Incluído

215Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados Recomendação 
dispensadores de detergente

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

Kit de pulverizador límpido e 
ventilado para misturadoras de 
alta pressão
521 746
€ 21,00   

Proteção para extensão da 
misturadora

511 920
€ 33,00   

BLANCO LATO

consulte a pág. 239

BLANCO LINUS-S Manípulo à esquerda

• Ideal para pessoas esquerdinas ou quando o projeto requer o manípulo à 
esquerda

• Formas práticas e funcionais
• Chuveiro extraível e de metal de alta qualidade
• Bica alta para trabalhar com utensílios volumosos

Bica extraívelManípulo à esquerda

 - Bica giratória 140º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Chuveiro com revestimento metálico
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca 
de ⅜'' para uma montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
 - Placa de estabilização para misturadoras instaladas em lava-louças 
de aço inox.

 - Equipado de série com dispositivo antirretorno segundo norma 
EN 1717

 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 514 016 € 279,00  

Fluxo 9.6 l

 

Desenho técnico

Incluído

216 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados Recomendação 
dispensadores de detergente

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

Kit de pulverizador límpido e 
ventilado para misturadoras de 
alta pressão
521 746
€ 21,00   

BLANCO LATO

consulte a pág. 239

BLANCO LINUS

• Design minimalista
• Misturadora alta para encher panelas e vasos facilmente
• Maior raio de ação graças à bica giratória de 360º

Bica sólida

 - Bica giratória 360º
 - equer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca 
de ⅜'' para uma montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
 - Placa de estabilização para misturadoras instaladas em lava-louças 
de aço inox.

 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

PVD PVP (sem IVA)

aço PVD 526 241 € 439,00  

satin gold 526 683* € 270,00  

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 514 019 € 235,00  

aço inox. escovado 517 183 € 681,00  

Fluxo 14.4 l

*disponível a partir abril 2022

Desenho técnico

Incluído

217Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados Recomendação 
dispensadores de detergente

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

Kit de pulverizador límpido e 
ventilado para misturadoras de 
alta pressão
521 746
€ 21,00   

BLANCO LATO

consulte a pág. 239

BLANCO LINUS

• Design minimalista
• Misturadora alta para encher panelas e vasos facilmente
• Maior raio de ação graças à bica giratória de 360º
• Disponível em 8 cores da gama SILGRANIT para combinar com qualquer cuba e lava-louça

Bica sólida

 - Bica giratória 360º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca 
de ⅜'' para uma montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
 - Placa de estabilização para misturadoras instaladas em lava-louças 
de aço inox.

 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Look SILGRANIT PVP (sem IVA)

preto 526 149 € 462,00  

antracite 516 698 € 462,00  

cinzento-pedra 518 814 € 462,00  

alumetalic 516 699 € 462,00  

branco 516 702 € 462,00  

jasmim 516 703 € 462,00  

tartufo 517 622 € 462,00  

café 516 707 € 462,00  

Edição especial PVP (sem IVA)

preto mate 525 806 € 388,00  

Fluxo 14.4 l

 

Desenho técnico

Incluído

218 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO AMBIS-S

• Design ideal para cozinhas modernas
• Fabricado com elementos de alta qualidade em aço inoxidável sólido escovado
• A bica alta facilita o trabalho na cozinha
• Chuveiro extraível com dois tipos de jato

Bica extraívelJato removível duplo

 - Bica giratória 130º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para 
misturadora

 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Mangueira revestida de nylon
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de 
comprimento e com rosca de ⅜'' para uma 
montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para 
redução de calcário

 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa
 - Com 2 válvulas antirretorno segundo norma 
EN 1717

 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

aço inox. escovado 523 119 € 367,00  

Fluxo 8.3 l

 

Incluído

Desenho técnico

BLANCO AMBIS

• Design ideal para cozinhas modernas
• Fabricado com elementos de alta qualidade em aço inoxidável sólido escovado
• A bica alta facilita o trabalho na cozinha
• Disponível também na versão com chuveiro extraível e com dois tipos de jato

Bica sólida

 - Bica giratória 360º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para 
misturadora

 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de 
comprimento e com rosca de ⅜'' para uma 
montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para 
redução de calcário

 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa

 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

aço inox. escovado 523 118 € 250,00  

Fluxo 13.4 l

 

Incluído

Desenho técnico

219Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO CANDOR-S

• Design ideal para cozinhas modernas
• Fabricado com elementos de alta qualidade em aço inoxidável sólido escovado
• A bica alta facilita o trabalho na cozinha
• Chuveiro extraível

Bica extraível

 - Bica giratória 190º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para 
misturadora

 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Mangueira revestida de nylon
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de 
comprimento e com rosca de ⅜'' para uma 
montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para 
redução de calcário

 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa
 - Com 2 válvulas antirretorno segundo norma 
EN 1717

 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

aço inox. escovado 523 121 € 309,00  

Fluxo 9.7 l

 

Incluído

Desenho técnico

BLANCO CANDOR

• Design ideal para cozinhas modernas
• Fabricado com elementos de alta qualidade em aço inoxidável sólido escovado
• A bica alta facilita o trabalho na cozinha
• Disponível também na versão com chuveiro extraível

Bica sólida

 - Bica giratória 360º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para 
misturadora

 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de 
comprimento e com rosca de ⅜'' para uma 
montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para 
redução de calcário

 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa

 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

aço inox. escovado 523 120 € 193,00  

Fluxo 14.5 l

 

Incluído

Desenho técnico

220 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO LANORA-S-F

• Apropriado para instalar na frente de uma janela
• Design ideal para cozinhas modernas
• Fabricado com elementos de alta qualidade em aço inoxidável sólido escovado
• A bica alta facilita o trabalho na cozinha
• Chuveiro extraível com dois tipos de jato
• Folga mínima entre o lava-louça e o caixilho da janela de 4,5 cm.

Bica extraívelSolução para janela

 - Bica giratória 190º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para 
misturadora

 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Mangueira revestida de nylon
 - Tubos de conexão flexíveis de 985 mm de 
comprimento e com rosca de ⅜'' para uma 
montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para 
redução de calcário

 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa
 - Com 2 válvulas antirretorno segundo norma 
EN 1717

 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

aço inox. escovado 526 180 € 382,00  

Fluxo 6.8 l

 

Incluído

Desenho técnico
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BLANCO LANORA-F

• Apropriado para instalar na frente de uma janela
• Design ideal para cozinhas modernas
• Fabricado com elementos de alta qualidade em aço inoxidável sólido escovado
• A bica alta facilita o trabalho na cozinha
• Disponível também na versão com chuveiro extraível
• Folga mínima entre o lava-louça e o caixilho da janela de 2,5 cm.

Solução para janelaBica sólida

 - Bica giratória 360º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para 
misturadora

 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Tubos de conexão flexíveis de 985 mm de 
comprimento e com rosca de ⅜'' para uma 
montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para 
redução de calcário

 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa

 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

aço inox. escovado 526 179 € 260,00  

Fluxo 10.5 l

 

Incluído

Desenho técnico
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221Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO LANORA-S

• Design ideal para cozinhas modernas
• Fabricado com elementos de alta qualidade em aço inoxidável sólido escovado
• A bica alta facilita o trabalho na cozinha
• Chuveiro extraível

Bica extraível

 - Bica giratória 190º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para 
misturadora

 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Mangueira revestida de nylon
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de 
comprimento e com rosca de ⅜'' para uma 
montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para 
redução de calcário

 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa
 - Com 2 válvulas antirretorno segundo norma 
EN 1717

 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

aço inox. escovado 523 123 € 309,00  

Fluxo 8.6 l

 

Incluído

Desenho técnico

BLANCO LANORA

• Design ideal para cozinhas modernas
• Fabricado com elementos de alta qualidade em aço inoxidável sólido escovado
• A bica alta facilita o trabalho na cozinha
• Disponível também na versão com chuveiro extraível

Bica sólida

 - Bica giratória 360º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para 
misturadora

 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de 
comprimento e com rosca de ⅜'' para uma 
montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para 
redução de calcário

 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa

 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

aço inox. escovado 523 122 € 193,00  

Fluxo 10.7 l

 

Incluído

Desenho técnico

222 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO JANDORA-S

• Design de torneira de alta qualidade em aço inoxidável sólido, acabamento 
escovado

• Design de torneira misturadora límpido para cozinhas modernas
• Saída arqueada elevada para enchimento fácil de panelas e jarros
• Mais liberdade de movimentos com instalações contra uma parede graças à alavanca de 

controlo com posição neutra vertical
• Poupança de energia: definição básica da alavanca de controlo para arranque a frio
• Pulverizador de puxar para baixo oculto

Bica extraível

 - Bica giratória de 190° para um alcance superior
 - É necessário orifício de Ø 35 mm
 - Com cartucho de disco cerâmico
 - Mangueira de pulverização com bainha em nylon
 - Tubos de ligação flexíveis, comprimento de 
700 mm e porca de 3⁄8'' para uma instalação 
particularmente fácil e segura

 - Regulador de jato patenteado para uma escala 
marcadamente reduzida

 - Placa de estabilização para aumentar a 

estabilidade da torneira quando instalada em 
lava-louças de aço inoxidável

 - Com válvula de não retorno que impede o refluxo 
em conformidade com a EN 1717

 - Aprovada pela LGA

Superfície metálica PVP (sem IVA)

aço inox. escovado 526 614 € 301,00  

Fluxo 8.96 l

 

Incluído

Desenho técnico
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BLANCO JANDORA

• Design de torneira de alta qualidade em aço inoxidável sólido, acabamento 
escovado

• Design de torneira misturadora límpido para cozinhas modernas
• Saída arqueada elevada para enchimento fácil de panelas e jarros
• Mais liberdade de movimentos com instalações contra uma parede graças à alavanca de 

controlo com posição neutra vertical
• Poupança de energia: definição básica da alavanca de controlo para arranque a frio
• Também disponível com pulverizador de puxar para baixo

Bica sólida

 - Bica giratória de 360° para um alcance superior
 - É necessário orifício de Ø 35 mm
 - Com cartucho de disco cerâmico
 - Tubos de ligação flexíveis, comprimento de 
700 mm e porca de 3⁄8'' para uma instalação 
particularmente fácil e segura

 - Regulador de jato patenteado para uma escala 
marcadamente reduzida

 - Placa de estabilização para aumentar a 
estabilidade da torneira quando instalada em 

lava-louças de aço inoxidável
 - Com válvula de não retorno que impede o refluxo 
em conformidade com a EN 1717

 - Aprovada pela LGA

Superfície metálica PVP (sem IVA)

aço inox. escovado 526 615 € 189,00  

Fluxo 14.1 l

 

Incluído

Desenho técnico
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BLANCO TIVO-S-F

• Apropriado para instalar na frente de uma janela
• De uso fácil: levantar e apoiar lateral
• Bica alta para facilitar o trabalho no lava-louça
• Chuveiro extraível de metal de alta qualidade
• Distância mínima entre o lava-louça ou tampo e a janela de 5,5 cm

Solução para janelaBica extraívelJato removível duplo

 - Bica giratória de 120º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para 
misturadora

 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Tubos de conexão flexíveis de 750 mm de 
comprimento e com rosca de ⅜'' para uma 
montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para 
redução de calcário

 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa

 - Com válvula antirretorno segundo norma 
EN 1717

 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 518 410 € 373,00  

Fluxo 8 l

 

Incluído

Desenho técnico

BLANCO TIVO-F

• Apropriado para instalar na frente de uma janela
• De uso fácil: levantar e apoiar lateral
• Bica alta para facilitar o trabalho no lava-louça
• Distância mínima entre o lava-louça ou tampo e a janela de 4,5 cm

Solução para janelaBica sólida

 - Bica giratória de 360º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para 
misturadora

 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Tubos de conexão flexíveis de 750 mm de 
comprimento e com rosca de ⅜'' para uma 
montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para 
redução de calcário

 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa

 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 518 408 € 304,00  

Fluxo 14.7 l

 

Incluído

Desenho técnico

224 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados Recomendação 
dispensadores de detergente

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

Proteção para extensão da 
misturadora

511 920
€ 33,00   

BLANCO LATO

consulte a pág. 239

BLANCO TIVO-S

• Bica alta para facilitar o trabalho no lava-louça
• Chuveiro extraível com dois tipos de jato
• Disponível em cromado e em todas as cores SILGRANIT para combinar com 

qualquer cuba e lava-louça

Bica extraívelJato removível duplo

 - Bica giratória 120°
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Chuveiro com revestimento metálico
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca 
de ⅜'' para uma montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa
 - Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717
 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 517 648 € 313,00  

Look SILGRANIT bicolor PVP (sem IVA)

preto/cromado 526 279 € 383,00  

antracite/cromado 517 610 € 383,00  

cinzento-pedra/cromado 518 798 € 383,00  

alumetalic/cromado 517 611 € 383,00  

branco/cromado 517 613 € 383,00  

jasmim/cromado 517 614 € 383,00  

tartufo/cromado 517 619 € 383,00  

café/cromado 517 618 € 383,00  

Fluxo 9.1 l

 

Desenho técnico

Incluído

225Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados Recomendação 
dispensadores de detergente

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

Kit de pulverizador límpido e 
ventilado para misturadoras de 
alta pressão
521 746
€ 21,00   

BLANCO LATO

consulte a pág. 239

BLANCO TIVO

• Bica alta para facilitar o trabalho no lava-louça
• Maior raio de trabalho graças à bica giratória de 360º
• Disponível em cromado e em todas as cores SILGRANIT para combinar com 

qualquer cuba e lava-louça

Bica sólida

 - Bica giratória 360º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca 
de ⅜'' para uma montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa
 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 517 599 € 244,00  

Fluxo 15.3 l

 

Desenho técnico

Incluído

226 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO LARESSA-F Manípulo à direita

• Moderno modelo rebatível para instalar na frente de uma janela
• A misturadora fica abatida até abaixo de forma segura
• Manípulo lateral à direita
• Bica alta em forma de ''L'' para facilitar o uso de grandes utensílios
• Distância mínima entre o lava-louça ou tampo e a janela de 6,5 cm

Solução para janelaBica sólida

 - Bica giratória de 360º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para 
misturadora

 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Tubos de conexão flexíveis de 500 mm de 
comprimento e com rosca de ⅜'' para uma 
montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para 
redução de calcário

 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa

 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 521 545 € 282,00  

Fluxo 11.83 l

 

Incluído

Desenho técnico

BLANCO LARESSA-F Manípulo à esquerda

• Moderno modelo rebatível para instalar na frente de uma janela
• A misturadora fica abatida até abaixo de forma segura
• Manípulo lateral à esquerda; disponível versão com manipulo à direita
• Bica alta em forma de ''L'' para facilitar o uso de grandes utensílios
• Distância mínima entre o lava-louça ou tampo e a janela de 6,5 cm

Solução para janelaManípulo à esquerdaBica sólida

 - Bica giratória de 360º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para 
misturadora

 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Tubos de conexão flexíveis de 500 mm de 
comprimento e com rosca de ⅜'' para uma 
montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para 
redução de calcário

 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa

 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 521 546 € 282,00  

Fluxo 11.83 l

 

Incluído

Desenho técnico

227Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO CORESSA-F Manípulo à direita

• Moderno modelo rebatível para instalar na frente de uma janela
• A misturadora fica abatida até abaixo de forma segura
• Manípulo lateral à direita
• Bica alta em forma de ''C'' para facilitar o uso de grandes utensílios
• Distância mínima entre o lava-louça ou tampo e a janela de 6,5 cm

Solução para janelaBica sólida

 - Bica giratória de 360º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para 
misturadora

 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de 
comprimento e com rosca de ⅜'' para uma 
montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para 
redução de calcário

 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa

 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 521 543 € 282,00  

Fluxo 12.59 l

 

Incluído

Desenho técnico

BLANCO CORESSA-F Manípulo à esquerda

• Moderno modelo rebatível para instalar na frente de uma janela
• A misturadora fica abatida até abaixo de forma segura
• Manípulo lateral à esquerda; disponível versão com manipulo à direita
• Bica alta em forma de ''C'' para facilitar o uso de grandes utensílios
• Distância mínima entre o lava-louça ou tampo e a janela de 6,5 cm

Solução para janelaManípulo à esquerdaBica sólida

 - Bica giratória de 360º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para 
misturadora

 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de 
comprimento e com rosca de ⅜'' para uma 
montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para 
redução de calcário

 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa

 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 521 544 € 282,00  

Fluxo 12.59 l

 

Incluído

Desenho técnico

228 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados Recomendação 
dispensadores de detergente

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

Kit de pulverizador límpido e 
ventilado para misturadoras de 
alta pressão
521 746
€ 21,00   

Proteção para extensão da 
misturadora

511 920
€ 33,00   

BLANCO LATO

consulte a pág. 239

BLANCO ANTAS-S

• Design de linhas retas e compacto
• Combina especialmente com lava-louças pequenos
• Com chuveiro extraível

Bica extraível

 - Bica giratória 140º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
 - Mangueira revestida de nylon
 - Tubos de conexão flexíveis de 450 mm de comprimento e com rosca 
de ⅜'' para uma montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa
 - Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717
 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 515 348 € 279,00  

Fluxo 11.5 l

 

Desenho técnico

Incluído

229Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

BLANCO TRIMA

• Torneira misturadora 3 em 1 confortável com alavanca de água fria e quente à 
direita, alavanca de água filtrada à esquerda

• Aço PVD - fácil de limpar, resistente a manchas e ao desgaste
• Elementos de controlo ergonómicos com identificação clara de funções
• Saída de água filtrada e não filtrada controlada separadamente.
• Bica integrada para as duas qualidades de água com um regulador de jato especial
• Bica rotativa a 360° para maior alcance

FiltroBica sólida

 - Válvula e cartucho com vedações cerâmicas
 - Tubos de ligação flexíveis, comprimento de 450 mm e porca de 3⁄8''
 - Placa de estabilização para aumentar a estabilidade da torneira 
quando instalada em lava-louças de aço inoxidável

 - Regulador de jato patenteado para uma escala marcadamente 
reduzida

PVD PVP (sem IVA)

satin gold 526 695* € 333,00  

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 520 840 € 271,00  

é necessário um orifício de Ø 35 mm

*disponível a partir abril 2022

Desenho técnico

Incluído

Converta a sua misturadora de 
duas vias numa torneira de água 
filtrada com o pack filtro
Pack filtro
€ 320,00   

230 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados Recomendação dispensadores 
de detergente

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

Kit de pulverizador límpido e ventilado 
para misturadoras de alta pressão

521 746
€ 21,00   

Proteção para extensão da 
misturadora

511 920
€ 33,00   

BLANCO LATO

consulte a pág. 239

BLANCO KANO-S

• Torneira fina com design estético
• O acabamento da superfície mate em preto combina perfeitamente com a 

envolvente
• Pulverizador extraível para um maior alcance e conveniência
• Especialmente adequada para lava-louças compactos
• A bica pode ser rodada 120° para um maior alcance

 - Cartucho de disco cerâmico
 - Tubos de ligação flexíveis, comprimento de 350 mm e porca de 3⁄8''
 - Mangueira de pulverização com bainha em nylon
 - Placa de estabilização para aumentar a estabilidade da torneira 
quando instalada em lava-louças de aço inoxidável

 - Regulador de jato patenteado para uma escala marcadamente 
reduzida

 - Com válvula de não retorno que impede o refluxo em conformidade 
com a EN 1717

 - São necessários orifícios de Ø 35 mm

Edição especial PVP (sem IVA)

preto mate 526 668 € 220,00  

Fluxo 11.3 l

 

Desenho técnico

Incluído

Bica extraível

231Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

BLANCO LATO

consulte a pág. 239

BLANCO KANO

• Torneira fina com design estético
• O acabamento da superfície mate em preto combina perfeitamente com a 

envolvente
• Especialmente adequada para lava-louças compactos
• A bica pode ser rodada 360° para um maior alcance

Bica sólida

 - Cartucho de disco cerâmico
 - Tubos de ligação flexíveis, comprimento de 350 mm e porca de 3⁄8''
 - Placa de estabilização para aumentar a estabilidade da torneira 
quando instalada em lava-louças de aço inoxidável

 - Regulador de jato patenteado para uma escala marcadamente 
reduzida

 - São necessários orifícios de Ø 35 mm

Edição especial PVP (sem IVA)

preto mate 526 667 € 203,00  

Fluxo 13.1 l

 

Desenho técnico

Incluído

Recomendação dispensadores 
de detergente

232 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

Proteção para extensão da 
misturadora

511 920
€ 33,00   

BLANCO LATO

consulte a pág. 239

BLANCO MIDA-S

• Chuveiro extraível redondo e delgado
• Corpo alto e arqueado para facilitar o uso de grandes recipientes
• Grande zona de trabalho graças à bica giratória de 360º

Bica extraível

 - Bica giratória 360º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
 - Mangueira revestida de nylon
 - Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca 
de ⅜'' para uma montagem fácil e segura

 - Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
 - Disco estabilizador que garante uma posição fixa
 - Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717
 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 521 454 € 214,00  

Look SILGRANIT PVP (sem IVA)

preto 526 146 € 247,00  

antracite 521 455 € 247,00  

alumetalic 521 456 € 247,00  

branco 521 457 € 247,00  

jasmim 521 458 € 247,00  

café 521 461 € 247,00  

Edição especial PVP (sem IVA)

preto mate 526 653 € 255,00  

Fluxo 10 l

 

Desenho técnico

Incluído

Recomendação dispensadores 
de detergente

233Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

Kit de pulverizador límpido e ventilado 
para misturadoras de alta pressão

521 746
€ 21,00   

BLANCO LATO

consulte a pág. 239

BLANCO MIDA

• Corpo delgado e redondo
• Bica alta e giratória a 360º para facilitar o uso de utensílios volumosos

Bica sólida

 - Bica giratória 360°
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
 - Cartuchos com juntas cerâmicas
 - Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca 
de ⅜'' para uma montagem fácil e segura

 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 517 742 € 129,00  

Look SILGRANIT PVP (sem IVA)

preto 526 145 € 184,00  

antracite 519 415 € 184,00  

alumetalic 519 416 € 184,00  

branco 519 418 € 184,00  

jasmim 519 419 € 184,00  

café 519 423 € 184,00  

Edição especial PVP (sem IVA)

preto mate 526 649 € 197,00  

Fluxo 15.12 l

 

Desenho técnico

Incluído

Recomendação dispensadores 
de detergente

234 Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

Kit de pulverizador límpido e ventilado 
para misturadoras de alta pressão

521 746
€ 21,00   

Proteção para extensão da 
misturadora

511 920
€ 33,00   

BLANCO LATO

consulte a pág. 239

BLANCO MILA-S

• Corpo fino de linhas retas
• Chuveiro extraível para facilitar o trabalho no lava-louça
• Bica alta e giratória a 360º para facilitar o uso de utensílios volumosos

Bica extraível

 - Bica giratória 360º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
 - Cartucho com juntas cerâmicas
 - Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca 
de ⅜'' para uma montagem fácil e segura

 - Com válvula antirretorno segundo norma EN 1717
 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 519 810 € 189,00  

Edição especial PVP (sem IVA)

preto mate 526 660 € 249,00  

Fluxo 10.2 l

 

Desenho técnico

Incluído

Recomendação dispensadores 
de detergente
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 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

BLANCO LATO

consulte a pág. 239

BLANCO MILA

• Corpo fino de linhas retas
• Bica alta e giratória a 360º para facilitar o uso de utensílios volumosos

Bica sólida

 - Bica giratória 360º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
 - Cartucho com juntas cerâmicas
 - Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca 
de ⅜'' para uma montagem fácil e segura

 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 519 414 € 140,00  

Edição especial PVP (sem IVA)

preto mate 526 657 € 191,00  

Fluxo 14.4 l

 

Desenho técnico

Incluído

Recomendação dispensadores 
de detergente
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 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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Acessórios recomendados

Filtro de sujidade para 
misturadoras (1 unidade)

128 434
€ 26,00   

Kit de pulverizador límpido e ventilado 
para misturadoras de alta pressão

521 746
€ 21,00   

BLANCO LATO

consulte a pág. 239

BLANCO MILI

• Bica delgada e ponta simulando a forma de ''J''
• Bica alta e linear para facilitar o uso de grandes utensílios
• Maior raio de trabalho graças à bica giratória de 360º

Bica sólida

 - Bica giratória 360º
 - Requer perfuração de Ø 35 mm para misturadora
 - Cartucho com juntas cerâmicas
 - Tubos de conexão flexíveis de 350 mm de comprimento e com rosca 
de ⅜'' para uma montagem fácil e segura

 - Certificado LGA (classe sonora I)
 - Certificado DVGW

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 519 413 € 142,00  

Look SILGRANIT PVP (sem IVA)

preto 526 159 € 183,00  

antracite 523 103 € 183,00  

alumetalic 523 105 € 183,00  

branco 523 107 € 183,00  

jasmim 523 108 € 183,00  

café 523 111 € 183,00  

Edição especial PVP (sem IVA)

preto mate 526 665 € 191,00  

Fluxo 15 l

 

Desenho técnico

Incluído

Recomendação dispensadores 
de detergente
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BLANCO PIONA

• Contornos precisos de design arquitetónico
• Pode encher-se desde a parte de cima, sem dificuldade
• Acessórios novos e práticos

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 517 667 € 158,00  

aço inox. escovado 517 537 € 354,00  

aço inox. mate 515 992 € 339,00  

É necessário fazer orifício de Ø 35 mm 
Capacidade: 500 ml 

Desenho técnico

BLANCO LIVIA

• Design moderno com elementos de decoração contrastantes
• Solução de sistema com controlo remoto e torneira misturadora a conjunto
• Disponível em vários acabamentos de superfície
• Fácil de encher a partir de cima

PVD PVP (sem IVA)

satin gold 526 698* € 187,00  

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 521 291 € 139,00  

latão 521 292 € 171,00  

manganésio 521 293 € 222,00  

Tenha em atenção: É necessário um orifício de Ø 35 mm
conteúdo da garrafa: 500 ml*disponível a partir abril 2022

Desenho técnico

Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO LATO

• Design elegante e intemporal
• Disponível em cromado, PVD steel e na gama de cores Silgranit para poder combinar com as 

misturadoras e lava-louças BLANCO
• Comprimento e altura ótimos para um uso confortável
• Fácil de encher desde a parte de cima
• Acessório prático para completar o lava-louça

 -  

PVD PVP (sem IVA)

PVD steel 525 809 € 94,00  

satin gold 526 699* € 94,00  

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 525 808 € 76,00  

Look SILGRANIT bicolor PVP (sem IVA)

preto/cromado 526 177 € 87,00  

antracite/cromado 525 810 € 87,00  

cinzento-pedra/cromado 525 817 € 87,00  

alumetalic/cromado 525 811 € 87,00  

branco/cromado 525 814 € 87,00  

jasmim/cromado 525 812 € 87,00  

tartufo/cromado 525 816 € 87,00  

café/cromado 525 815 € 87,00  

Edição especial PVP (sem IVA)

preto mate 525 789 € 103,00  

É necessário fazer orifício de Ø 35 mm 
Capacidade: 300 ml

*disponível a partir abril 2022

Desenho técnico

Incluído

Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO TORRE

• Aço inoxidável e aço finish: combinação perfeita com as superfícies SteelArt
• Pode encher-se desde a parte de cima, sem dificuldade
• Acessórios muito práticos

PVD PVP (sem IVA)

PVD steel 526 430 € 120,00  

satin gold 526 700* € 131,00  

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 512 593 € 106,00  

aço inox. escovado 521 541 € 131,00  

É necessário fazer orifício de Ø 35 mm 
Capacidade: 300 ml *disponível a partir abril 2022

Desenho técnico

BLANCO TANGO

• Pode encher-se desde a parte de cima, sem dificuldade
• Acessórios muito práticos

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 511 266 € 85,00  

É necessário fazer orifício de Ø 35 mm 
Capacidade: 300 ml 

Desenho técnico

Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO VICUS

• Interpretação moderna do estilo tradicional
• Acessório prático para o dia a dia
• Pode encher-se desde a parte de cima, sem dificuldade

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 524 290 € 151,00  

latão 524 291 € 189,00  

É necessário fazer orifício de Ø 35 mm 
Capacidade: 500 ml 

Desenho técnico

BLANCO YANO

• Design moderno para combinar com diferentes modelos de misturadora
• Prático acessório para maior comodidade no seu dia a dia
• Fácilmente recarregável desde a parte de cima

Superfície metálica PVP (sem IVA)

cromado 524 256 € 31,00  

É necessário fazer orifício de Ø 35 mm 
Capacidade: 300 ml 

Desenho técnico

Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
 Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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RECOLHER. SEPARAR.
CRIAR ORDEM.
Sistemas de resíduos e organização BLANCO.

Com o seu design atrativo e funcional 
e a elevada qualidade do produto, os 
sistemas de resíduos e organização 
BLANCO valorizam cada cozinha.

Os sistemas de resíduos BLANCO 
desaparecem elegantemente no armário 
de base do lava-louça. Não importa 
se o armário tem portas articuladas, 
frentes de puxar ou gavetas e se é mais 
ou menos largo. Temos sempre uma 
solução adequada.

Os acessórios inteligentes são utilizados 
onde quer que seja necessário. Por 
exemplo, o pedal de controlo MOVEX 
quando tem as mãos ocupadas, ou as 
práticas tampas do balde para evitar o 
mau cheiro no armário de base.

O armário da base do lava-louça desempenha um papel importante no planeamento da cozinha. É o local onde os resíduos são 
recolhidos, os produtos de limpeza são guardados e, muitas vezes, são limitados no espaço pelos componentes de um sistema 
de água, como um fervedor ou um filtro. Aqui, em particular, é importante ter um sistema de resíduos ou organização, que faça 
uma ótima utilização do espaço que resta e que possa ser adaptado às necessidades individuais.
A BLANCO oferece o sistema certo para quase todas as larguras de armário e tipos de abertura. Se o espaço no armário de 
base for limitado, usamos as nossas soluções especiais, como SELECT II Soda ou SELECT II Compact. O FLEXON II Low 
oferece soluções flexíveis para armários de base com gavetas divididas, por exemplo, a instalação do sistema de resíduos ou 
organização diretamente por baixo da bancada de trabalho.
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RECOLHER. SEPARAR.
CRIAR ORDEM.
BLANCO FLEXON II – tirar o máximo partido do espaço de um armário do 
lava-louça.

O FLEXON II Low tira o máximo partido 
do espaço do armário, acomodando os 
baldes de separação de desperdícios 
diretamente por baixo da bancada de 
trabalho ou do lava-louça. 

Sempre que forem planeados armários 
de cozinha com gavetas divididas, o 
FLEXON II Low é a solução perfeita 
para separação de resíduos ou 
armazenamento, por exemplo, utensílios 
de limpeza. 

BLANCO FLEXON II é ideal para gavetas 
existentes. Instalado num instante, 
ajusta-se na perfeição a gavetas com 
uma largura de 30 a 90 cm.

A gama de produtos BLANCO FLEXON II oferece baldes para resíduos com uma estrutura de alta qualidade, e são fáceis de 
instalar em todos os armários de puxar normais. Graças à sua vasta seleção de modelos com baldes de resíduos de diferentes 
tamanhos, o FLEXON II pode ser personalizado para quase todos os projetos de cozinha. Quer o seu cliente tenha uma largura 
de armário de 30 ou 90 cm, gavetas simples ou divididas, o sistema de gestão de resíduos pode ser facilmente instalado em 
gavetas de cozinha existentes. A estrutura é simplesmente colocada na gaveta, facilitando o acesso aos baldes e fazendo com 
que sejam extremamente fáceis de limpar. 
Mas o FLEXON II oferece muito mais: a versão Low pode ser instalada diretamente por baixo da bancada de trabalho. Isto 
garante fluxos de trabalho ergonómicos. E o FLEXON II pode ser usado não só para recolher e separar resíduos, o sistema 
também é perfeito para guardar, por exemplo, utensílios de limpeza.
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  Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO FWD Max

Tampa decorativa satin gold 
para interruptor pneumático

526 769
€ 22,00

Tampa decorativa preta mate 
para interruptor pneumático

526 770
€ 22,00

Kit escoamento para lava-louças 
de duas cubas

526 772
€ 52,00
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25

• Modelo Premium para eliminação regular de grandes quantidades de resíduos de 
alimentos em casas grandes 

• Gestão de interface otimizada para lava-louças e cubas BLANCO
• Motor de indução CA de alta qualidade e potente
• Fácil de instalar graças ao sistema de instalação de 3 passos
• Componentes em aço inoxidável
• 3 fases de trituração para resultados de trituração muito finos
• Volume da câmara de trituração de 1200 ml
• Função AutoReverse

 

 

Desenho técnico

Acessórios recomendados

Tubo em L Conexão para escoamento

Chave para desbloqueio

Protetor anti-salpicos plástico 
preto

FWD plug and strainer

Kit interruptor pneumático Tampa decorativa cromada para 
interruptor pneumático

 - Defletor removível
 - Tampão e filtro para fechar escoador
 - Interruptor de ar com tampa cromada e aço PVD
 - Tubo em L com ligação à máquina de lavar louça ou à saída de 
transbordamento

 - Ligação de transbordamento para lava-louças BLANCO
 - Chave para montagem e desbloqueamento

 - É necessário um ralo de lava-louça de 3 1⁄2''
 - Peso do produto: 11 kg 
 - Cabo de alimentação não separável de 90 cm 
 - Botão de reposição na parte inferior do FWD (verifique acessibilidade)

Incluído

Motor de indução CA PVP (sem IVA)

1 HP/ 230 V/  
50 Hz/ 12 A Tipo de ficha E+F 526 648* € 637,00

*disponível a partir abril 2022
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BLANCO FWD Medium

Tampa decorativa satin gold 
para interruptor pneumático

526 769
€ 22,00

Tampa decorativa preta mate 
para interruptor pneumático

526 770
€ 22,00

Kit escoamento para lava-louças 
de duas cubas

526 772
€ 52,00
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• Modelo Avançado para a eliminação regular de quantidades normais de resíduos 
de alimentos domésticos 

• Gestão de interface otimizada para lava-louças e cubas BLANCO
• Motor de indução CA de alta qualidade e potente
• Fácil de instalar graças ao sistema de instalação em 3 passos
• Componentes em aço inoxidável
• 3 fases de trituração para resultados de trituração muito finos
• Volume da câmara de trituração de 1200 ml

 

 

Desenho técnico

Acessórios recomendados

Tubo em L Conexão para escoamento

Chave para desbloqueio

Protetor anti-salpicos plástico 
preto

FWD plug and strainer

Kit interruptor pneumático Tampa decorativa cromada para 
interruptor pneumático

 - Defletor removível
 - Tampão e filtro para fechar escoador
 - Interruptor de ar com tampa cromada e aço PVD
 - Tubo em L com ligação à máquina de lavar louça ou à saída de 
transbordamento

 - Ligação de transbordamento para lava-louças BLANCO
 - Chave para montagem e desbloqueamento

 - É necessário um ralo de lava-louça de 3 1⁄2''
 - Peso do produto: 10,6 kg 
 - Cabo de alimentação não separável de 90 cm 
 - Botão de reposição na parte inferior do FWD (verifique acessibilidade)

Incluído

Motor de indução CA PVP (sem IVA)

0.75 HP/ 230 V/  
50 Hz/ 10 A Tipo de ficha E+F 526 647* € 469,00

*disponível a partir abril 2022
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BLANCO FWD Lite

Tampa decorativa preta mate 
para interruptor pneumático

526 770
€ 22,00

Kit escoamento para lava-louças 
de duas cubas

526 772
€ 52,00
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0

16
225

38

180

32
0

142

• Modelo de nível de entrada para eliminar pequenas quantidades de resíduos de 
alimentos ou para casas pequenas

• Gestão de interface otimizada para lava-louças e cubas BLANCO
• Motor de indução CA de alta qualidade e potente
• Fácil de instalar graças ao sistema de instalação em 3 passos
• Componentes em aço inoxidável
• 2 fases de trituração para resultados de trituração fina
• Volume da câmara de trituração de 900 ml

 

 

Desenho técnico

Acessórios recomendados

Chave para desbloqueio

Tampa

Conexão para escoamento

Kit interruptor pneumático Protetor anti-salpicos plástico 
preto

 - Defletor removível
 - Tampão para fechar escoador
 - Interruptor de ar com tampa cromada
 - Tubo em L com ligação à máquina de lavar louça ou à saída de 
transbordamento

 - Ligação de transbordamento para lava-louças BLANCO
 - Chave para montagem e desbloqueamento

 - É necessário um ralo de lava-louça de 3 1⁄2''
 - Peso do produto: 7,4 kg 
 - Cabo de alimentação não separável de 90 cm 
 - Botão de reposição na parte inferior do FWD (verifique acessibilidade)

Incluído

Motor de indução CA PVP (sem IVA)

0.5 HP/ 230 V/  
50 Hz/ 10 A Tipo de ficha E+F 526 646* € 352,00

Tubo em L

*disponível a partir abril 2022



BLANCO SELECT II

• Ótimo aproveitamento do espaço
• Design moderno, harmonioso e funcional
• Estrutura integrada previne a acumulação de 

sujidade
• Gaveta de organização de grande qualidade incluída
• Caixas de uso flexível e caixa universal para balde de 15 e 19 litros opcional
• Montagem rápida e fácil
• Balde funcional com pegas integradas
• Opcional: práticos acessórios como o suporte para baldes SELECT CLIP, o sistema de 

abertura elétrica BLANCO SELECT AutoMove ou o pedal BLANCO MOVEX para BLANCO 
SELECT e todos os modelos de frontal extraível

Acessórios recomendados

332

27

BLANCO SELECT Clip

521 300
€ 32,00   

200
15 30

Controlo de pé BLANCO MOVEX

519 357
€ 29,00   

96

40

555

BLANCO SELECT AutoMove

521 301*
€ 412,00   

Tampa AktivBio para balde 
de 6 l

524 219
€ 39,00   

armário
mm 600 600 600 600
BLANCO SELECT II  60/4 Orga  XL 60/3 Orga  60/3 Orga  60/2 Orga 

526 211  526 210  526 209  526 208  

PVP (sem IVA) € 473,00 € 440,00 € 434,00 € 394,00 

Capacidade de baldes 42 l 46 l 45 l 49 l

562
/568

400

450

45
8

562
/568

400

450

45
8

562
/568

400

450

45
8

562
/568

400

450

45
8

Incluído

sistema extraível para fixação 
frontal, gaveta de organização, 2 x 
balde de 15 l e 2 x balde de 6 l, 1 x 
tampa de balde de 6 l

sistema extraível para fixação 
frontal, gaveta de organização, 1 x 
balde de 30 l e 2 x balde de 8 l, 1 x 
tampa de balde de 8 l

sistema extraível para fixação 
frontal, gaveta de organização, 3 x 
balde de 15 l

sistema extraível para fixação 
frontal, gaveta de organização, 1 x 
balde de 30 l e 1 x balde de 19 l

 

 - Altura de instalação 456 mm (as caixas universais podem mover-se para não tocarem no escoamento), profundidade de instalação 400 mm, medida interior do armário 450 mm.
 - Requer portas frontais sem dobradiças ou orifícios. Ter em conta a posição do puxador.
 - Também podem ser instalados em armários com portas com borda de 40 mm.
 - Ter em conta para a sua planificação a altura de instalação do sistema de desperdícios, a profundidade do lava-louça e o espaço disponível no armário.
 - Altura mínima recomendada para a instalação de MOVEX: 100 mm.

Nota

247*Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO SELECT II

• Design moderno, harmonioso e funcional
• Estrutura integrada previne a acumulação de 

sujidade
• Todas as peças são fáceis de limpar
• Prática tampa para balde de 15 l
• Montagem rápida e fácil
• Controlo de pé BLANCO MOVEX para BLANCO SELECT e todos os modelos de frontal 

extraível
• Opcional: práticos acessórios como o suporte para baldes SELECT CLIP, o sistema de 

abertura elétrica BLANCO SELECT AutoMove ou o pedal BLANCO MOVEX para BLANCO 
SELECT e todos os modelos de frontal extraível

Acessórios recomendados

332

27

BLANCO SELECT Clip

521 300
€ 32,00   

200
15 30

Controlo de pé BLANCO MOVEX

519 357
€ 29,00   

96

40

555

BLANCO SELECT AutoMove

521 301*
€ 412,00   

Tampa AktivBio para balde 
de 6 l

524 219
€ 39,00   

armário
mm 600 600 600 600
BLANCO SELECT II  60/4  XL 60/3  60/3  60/2 

526 206  526 205  526 204  526 203  

PVP (sem IVA) € 358,00 € 342,00 € 345,00 € 322,00 

Capacidade de baldes 42 l 46 l 45 l 49 l

562
/568

400

450

36
1
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/568

400

450

36
1

562
/568

400

450

36
1

562
/568

400

450

36
1

Incluído

sistema extraível para fixação 
frontal, sistema com tampa, 2 x 
balde de 15 l e 2 x balde de 6 l, 1 x 
tampa de balde de 6 l

sistema extraível para fixação 
frontal, sistema com tampa, 1 x 
balde de 30 l e 2 x balde de 8 l, 1 x 
tampa de balde de 8 l

sistema extraível para fixação 
frontal, sistema com tampa, 3 x 
balde de 15 l

sistema extraível para fixação 
frontal, sistema com tampa, 1 x 
balde de 30 l e 1 x balde de 19 l

 

 - Altura de instalação 361 mm (as caixas universais podem mover-se para não tocarem no escoamento), profundidade de instalação 400 mm, medida interior do armário 450 mm.
 - Requer portas frontais sem dobradiças ou orifícios. Ter em conta a posição do puxador.
 - Também podem ser instalados em armários com portas com borda de 40 mm.
 - Ter em conta para a sua planificação a altura de instalação do sistema de desperdícios, a profundidade do lava-louça e o espaço disponível no armário.
 - Altura mínima recomendada para a instalação de MOVEX: 100 mm.

Nota

248 *Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO SELECT II Compact 60/2

• Otimização do espaço para armários de 60 cm, 
graças a uma profundidade de instalação 
reduzida de 320 mm

• Design moderno, harmonioso e funcional
• Todas as peças são fáceis de limpar
• Montagem rápida e fácil
• Baldes funcionais com pegas integradas

Acessórios recomendados

332

27

BLANCO SELECT Clip

521 300
€ 32,00   

200
15 30

Controlo de pé BLANCO MOVEX

519 357
€ 29,00   

96

40

555

BLANCO SELECT AutoMove

521 301*
€ 412,00   

armário
mm 600
BLANCO SELECT II 
Compact 60/2  

526 207  

PVP (sem IVA) € 261,00 

Capacidade de baldes 34 l

562
/568

320

450

36
1

Incluído

sistema extraível para fixação frontal, sistema com tampa, 2 x balde de 17 l

 

 - Altura de instalação 361 mm (as caixas universais podem mover-se para não tocarem no escoamento), profundidade de  instalação 400 mm, medida interior do armário 450 mm.
 - Requer portas frontais sem dobradiças ou orifícios. Ter em conta a posição do puxador.
 - Também podem ser instalados em armários com portas com borda de 40 mm.
 - Ter em conta para a sua planificação a altura de instalação do sistema de desperdícios, a profundidade do lava-louça e o espaço disponível no armário.
 - Altura mínima recomendada para a instalação de MOVEX: 100 mm.

Nota

249*Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO SELECT II Soda

• A solução desenhada precisamente para espaços 
pequenos: aproveitamento eficiente do espaço do 
armário inferior

• Tudo organizado: baldes de lixo e estante para 
utensílios pequenos

• Todos os componentes são fáceis de limpar graças às superfícies lisas e de acesso fácil

Acessórios recomendados

332

27

BLANCO SELECT Clip

521 300
€ 32,00   

Recipiente de plástico com 
tampa

235 845
€ 115,00   

200
15 30

Controlo de pé BLANCO MOVEX

519 357
€ 29,00   

armário
mm 600
BLANCO SELECT II 
Soda  

526 304  

PVP (sem IVA) € 383,00 

Capacidade de baldes 30 l

30l

60

353

403

451

44
2

Incluído

Sistema removível para fixação frontal, gaveta, calhas removíveis, estante integrada, 1 balde de 30 l

 

250 Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
  Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO SELECT II

• Design moderno, harmonioso e funcional
• Estrutura integrada previne a acumulação de 

sujidade
• Todas as peças são fáceis de limpar
• Prática tampa para balde de 15 l
• Tampa de alta qualidade e facilmente removível
• Montagem rápida e fácil
• Controlo de pé BLANCO MOVEX para BLANCO SELECT e todos os modelos de frontal 

extraível
• Balde funcional com pegas integradas

Acessórios recomendados

332

27

BLANCO SELECT Clip

521 300
€ 32,00   

200
15 30

Controlo de pé BLANCO MOVEX

519 357
€ 29,00   

96

40

555

BLANCO SELECT AutoMove

521 301*
€ 412,00   

Tampa AktivBio para cubo de 8 l

524 220
€ 42,00   

armário
mm 500 500 450
BLANCO SELECT II  50/3  50/2  45/2 

526 202  526 201  526 200  

PVP (sem IVA) € 323,00 € 307,00 € 292,00 

Capacidade de baldes 35 l 38 l 32 l

462
/468

400

450

36
1

462/468

400

450

36
1

412/418

400

450

36
1

Incluído

sistema extraível para fixação frontal, sistema 
com tampa, 1 x balde de 19 l e 2 x balde de 8 l, 1 
x tampa de balde de 8 l

sistema extraível para fixação frontal, sistema 
com tampa, 2 x balde de 19 l

sistema extraível para fixação frontal, sistema 
com tampa, 2 x balde de 16 l

 

 - Altura de instalação 361 mm (as caixas universais podem mover-se para não tocarem no escoamento), profundidade de instalação 400 mm, medida interior do armário 450 mm.
 - Requer portas frontais sem dobradiças ou orifícios. Ter em conta a posição do puxador.
 - Também podem ser instalados em armários com portas com borda de 40 mm.
 - Ter em conta para a sua planificação a altura de instalação do sistema de desperdícios, a profundidade do lava-louça e o espaço disponível no armário.
 - Altura mínima recomendada para a instalação de MOVEX: 100 mm.

Nota

251*Informações sobre o Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) podem ser encontradas no capítulo de serviço. Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO FLEXON II

• Ampla gama de modelos para todos os armários do lava-louça com 
uma gaveta

• Várias opções de separação de resíduos através de combinações 
flexíveis de baldes

• Elevada estabilidade e higiene através da solução com baldes suspensos
• Instalação simples sem marcações nem pré-perfuração
• A cobertura do sistema extraível incluída pode ser utilizada como área de armazenamento 

prática
• Design moderno com alumínio de alta qualidade
• Os acessórios opcionais melhoram o sistema para criar uma solução personalizada

Acessórios recomendados

332

27

BLANCO SELECT Clip

521 300
€ 32,00   

Caixa universal para colocar nos 
baldes de 8, 15 e 19 litros

229 342
€ 47,00   

Tampa AktivBio para balde 
de 6 l

524 219
€ 39,00   

Tampa para balde BLANCO 15 l

229 338
€ 35,00   

armário
mm 600 600 600 600
BLANCO FLEXON II  60/4  XL 60/3  60/3  60/2 

521 474  521 473  521 472  521 471  

PVP (sem IVA) € 227,00 € 217,00 € 196,00 € 188,00 

Capacidade de baldes 42 l 46 l 45 l 49 l

400

35
5

m
ax

. 2
50

562/568

562/568

400

35
5

m
ax

. 2
50

400

35
5

m
ax

. 2
50

562/568

400

35
5

m
ax

. 2
50

562/568

Incluído

Sistema para instalação em gavetas, 
sistema com tampa, 2 x baldes de 
15 l e 2 x baldes de 6 l, 1 x tampa 
de balde de 6 l

Sistema para instalação em gavetas, 
sistema com tampa, 1 x balde de 
30 l e 2 x baldes de 8 l, 1 x tampa 
de balde de 8 l

Sistema para instalação em gavetas, 
sistema com tampa, 3 x balde de 
15 l

Sistema para instalação em gavetas, 
sistema com tampa, 1 x balde de 
30 l e 1 x balde de 19 l

 

 - É necessário um armário de base com cobertura e sistema extraível.
 - Altura da instalação: 355 mm acima da base da gaveta; altura da instalação sem cobertura do sistema: 325 mm acima da base da gaveta; profundidade da instalação: 400 mm (dimensões interiores da gaveta).
 - Altura máxima da estrutura: 250 mm acima da base da gaveta.
 - Também apto para montagem em armários de base com estrutura e portas em painel com estrutura de 90 mm.
 - Ao planear, verifique a altura da instalação do sistema de gestão de resíduos, a altura da base da gaveta, a profundidade de instalação do lava-louça com kit de resíduos e as dimensões mínimas que ficam do armário base.
 - Altura mínima do pedestal recomendada para instalação de MOVEX: 100 mm.

Nota

252 Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
  Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO FLEXON II

• Ampla gama de modelos para todos os armários do lava-louça com 
uma gaveta

• Várias opções de separação de resíduos através de combinações 
flexíveis de baldes

• Elevada estabilidade e higiene através da solução com baldes suspensos
• Instalação simples sem marcações nem pré-perfuração
• A cobertura do sistema extraível incluída pode ser utilizada como área de armazenamento 

prática
• Design moderno com alumínio de alta qualidade
• Os acessórios opcionais melhoram o sistema para criar uma solução personalizada

Acessórios recomendados

332

27

BLANCO SELECT Clip

521 300
€ 32,00   

Caixa universal para colocar nos 
baldes de 8, 15 e 19 litros

229 342
€ 47,00   

Tampa AktivBio para cubo de 8 l

524 220
€ 42,00   

200
15 30

Controlo de pé BLANCO MOVEX

519 357
€ 29,00   

armário
mm 500 500 450
BLANCO FLEXON II  50/3  50/2  45/2 

521 470  521 469  521 468  

PVP (sem IVA) € 189,00 € 173,00 € 158,00 

Capacidade de baldes 35 l 38 l 32 l

462/468

400

35
5

m
ax

. 2
50

462/468

400

35
5

m
ax

. 2
50

412/418

400

35
5

m
ax

. 2
50

Incluído

Sistema para instalação em gavetas, sistema 
com tampa, 1 x balde de 19 l e 2 x baldes de 8 l, 
1 x tampa de balde de 8 l

Sistema para instalação em gavetas, sistema 
com tampa, 2 x baldes de 19 l

Sistema para instalação em gavetas, sistema 
com tampa, 2 x balde de 16 l

 

 - É necessário um armário de base com cobertura e sistema extraível.
 - Altura da instalação: 355 mm acima da base da gaveta; altura da instalação sem cobertura do sistema: 325 mm acima da base da gaveta; profundidade da instalação: 400 mm (dimensões interiores da gaveta).
 - Altura máxima da estrutura: 250 mm acima da base da gaveta.
 - Também apto para montagem em armários de base com estrutura e portas em painel com estrutura de 90 mm.
 - Ao planear, verifique a altura da instalação do sistema de gestão de resíduos, a altura da base da gaveta, a profundidade de instalação do lava-louça com kit de resíduos e as dimensões mínimas que ficam do armário base.
 - Altura mínima do pedestal recomendada para instalação de MOVEX: 100 mm.

Nota

253Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
  Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO FLEXON II

• Ampla gama de modelos para todos os armários do lava-louça com 
uma gaveta

• Várias opções de separação de resíduos através de combinações 
flexíveis de baldes

• Elevada estabilidade e higiene através da solução com baldes suspensos
• Instalação simples sem marcações nem pré-perfuração
• A cobertura do sistema extraível incluída pode ser utilizada como área de armazenamento 

prática
• Design moderno com alumínio de alta qualidade
• Os acessórios opcionais melhoram o sistema para criar uma solução personalizada

Acessórios recomendados

Tampa AktivBio para cubo de 8 l

524 220
€ 42,00   

Caixa universal para colocar nos 
baldes de 8, 15 e 19 litros

229 342
€ 47,00   

200
15 30

Controlo de pé BLANCO MOVEX

519 357
€ 29,00   

armário
mm 300 300
BLANCO FLEXON II 30/2 30/1 

521 467  521 542  

PVP (sem IVA) € 135,00 € 113,00 

Capacidade de baldes 16 l 19 l

8 l 8 l
19 l

26
2/2

68

400

35
5

m
ax

. 2
50

26
2/2

68

400

35
5

m
ax

. 2
50

Incluído

Sistema para instalação em gavetas, sistema com tampa, 2 x baldes de 8 l, 
1 x tampa de balde de 8 l

Sistema para instalação em gavetas, sistema com tampa, 1 x balde de 19 l

 

 - É necessário um armário de base com cobertura e sistema extraível.
 - Altura da instalação: 355 mm acima da base da gaveta; altura da instalação sem cobertura do sistema: 325 mm acima da base da gaveta; profundidade da instalação: 400 mm (dimensões interiores da gaveta).
 - Altura máxima da estrutura: 250 mm acima da base da gaveta.
 - Também apto para montagem em armários de base com estrutura e portas em painel com estrutura de 90 mm.
 - Ao planear, verifique a altura da instalação do sistema de gestão de resíduos, a altura da base da gaveta, a profundidade de instalação do lava-louça com kit de resíduos e as dimensões mínimas que ficam do armário base.
 - Altura mínima do pedestal recomendada para instalação de MOVEX: 100 mm.

Nota

254 Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
  Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO FLEXON II Low

• Para armários de base com gavetas divididas e uma largura de 50 a 
90 cm (graças à reduzida altura de instalação de 330 mm) 

• Várias opções de separação de resíduos através de combinações 
flexíveis de baldes, com necessidade de pouco espaço no armário do 
lava-louça 

• Elevada estabilidade e higiene através da solução com baldes suspensos 
• Instalação simples sem marcações nem pré-perfuração 
• Design moderno com alumínio de alta qualidade 
• Os acessórios opcionais melhoram o sistema para criar uma solução personalizada

Acessórios recomendados

332

27

BLANCO SELECT Clip

521 300
€ 32,00   

Caixa universal para colocar nos 
baldes de 8, 15 e 19 litros

229 342
€ 47,00   

200
15 30

Controlo de pé BLANCO MOVEX

519 357
€ 29,00   

armário
mm 900 800
BLANCO FLEXON 
II Low  90/4  80/3 

521 475  525 221  

PVP (sem IVA) € 241,00 € 195,00 

Capacidade de baldes 73 l 65 l

19 l 19 l 19 l 16 l

862/868

32
5

max. 
250

400

76
2/7

68

m
ax. 

25
0

32
5

400

Incluído

Sistema para instalação em gavetas, 3 x balde de 19 l e 1 x balde de 16 l Sistema para instalação em gavetas, 1 x balde de 30 l, 1 x balde de 19 l e 
1 x balde de 16 l

 

 - É necessário um armário de base com cobertura e sistema extraível.
 - Altura da instalação: 325 mm acima da base da gaveta, profundidade da instalação: 400 mm (dimensões interiores da gaveta).
 - Altura máxima da estrutura: 250 mm acima da base da gaveta.
 - Também apto para montagem em armários de base com estrutura e portas em painel com estrutura de 90 mm.
 - Ao planear, verifique a altura da instalação do sistema de gestão de resíduos, a altura da base da gaveta, a profundidade de instalação do lava-louça com kit de resíduos e as dimensões mínimas que ficam do armário base.
 - Altura mínima do pedestal recomendada para instalação de MOVEX: 100 mm.

Nota

255Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
  Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO FLEXON II Low

• Para armários de base com gavetas divididas e uma largura de 50 a 
90 cm (graças à reduzida altura de instalação de 330 mm) 

• Várias opções de separação de resíduos através de combinações flexíveis de 
baldes, com necessidade de pouco espaço no armário do lava-louça 

• Elevada estabilidade e higiene através da solução com baldes suspensos 
• Instalação simples sem marcações nem pré-perfuração 
• Design moderno com alumínio de alta qualidade 
• Todas as peças são fáceis de limpar graças às superfícies lisas e generosas 
• Os acessórios opcionais melhoram o sistema para criar uma solução personalizada

Acessórios recomendados

332

27

BLANCO SELECT Clip

521 300
€ 32,00   

Caixa universal para colocar nos 
baldes de 8, 15 e 19 litros

229 342
€ 47,00   

Tampa AktivBio para balde 
de 6 l

524 219
€ 39,00   

Tampa para balde BLANCO 15 l

229 338
€ 35,00   

armário
mm 600 600 600 600
BLANCO FLEXON 
II Low  60/4  XL 60/3  60/3  60/2 

526 644  526 643  526 642  526 641  

PVP (sem IVA) € 160,00 € 151,00 € 133,00 € 128,00 

Capacidade de baldes 42 l 46 l 45 l 49 l

562/568
562/568

max. 250
max. 250

400

32
5

562/568

max. 250
400

32
5

562/568

max. 250
400

32
5

400

562/568

32
5

max. 250

Incluído

sistema para instalação em gavetas, 
2 x balde de 15 l e 2 x balde de 6 l, 
1 x tampa de balde de 6 l

sistema para instalação em gavetas, 
1 x balde de 30 l e 2 x balde de 8 l, 
1 x tampa de balde de 8 l

sistema para instalação em gavetas, 
3 x balde de 15 l

sistema para instalação em gavetas, 
1 x balde de 30 l e 1 x balde de 19 l

 

 - É necessário um armário de base com cobertura e sistema extraível.
 - Altura da instalação: 325 mm acima da base da gaveta, profundidade da instalação: 400 mm (dimensões interiores da gaveta).
 - Altura máxima da estrutura: 250 mm acima da base da gaveta.
 - Também apto para montagem em armários de base com estrutura e portas em painel com estrutura de 90 mm.
 - Ao planear, verifique a altura da instalação do sistema de gestão de resíduos, a altura da base da gaveta, a profundidade de instalação do lava-louça com kit de resíduos e as dimensões mínimas que ficam do armário base.
 - Altura mínima do pedestal recomendada para instalação de MOVEX: 100 mm.

Nota

256 Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
  Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO FLEXON II Low

• Para armários de base com gavetas divididas e uma largura de 50 a 
90 cm (graças à reduzida altura de instalação de 330 mm) 

• Várias opções de separação de resíduos através de combinações flexíveis de 
baldes, com necessidade de pouco espaço no armário do lava-louça 

• Elevada estabilidade e higiene através da solução com baldes suspensos 
• Instalação simples sem marcações nem pré-perfuração 
• Design moderno com alumínio de alta qualidade 
• Os acessórios opcionais melhoram o sistema para criar uma solução personalizada

Acessórios recomendados

332

27

BLANCO SELECT Clip

521 300
€ 32,00   

Caixa universal para colocar nos 
baldes de 8, 15 e 19 litros

229 342
€ 47,00   

Tampa AktivBio para cubo de 8 l

524 220
€ 42,00   

200
15 30

Controlo de pé BLANCO MOVEX

519 357
€ 29,00   

armário
mm 500 500
BLANCO FLEXON II  
Low 50/3 50/2 

526 640  526 639  

PVP (sem IVA) € 139,00 € 119,00 

Capacidade de baldes 35 l 38 l

400

462/468

32
5

max. 250
400

462/468

32
5

max. 250

Incluído

sistema para instalação em gavetas, 1 x balde de 19 l e 2 x balde de 8 l, 1 x 
tampa de balde de 8 l

sistema para instalação em gavetas, 2 x balde de 19 l

 

 - É necessário um armário de base com cobertura e sistema extraível.
 - Altura da instalação: 325 mm acima da base da gaveta, profundidade da instalação: 400 mm (dimensões interiores da gaveta).
 - Altura máxima da estrutura: 250 mm acima da base da gaveta.
 - Também apto para montagem em armários de base com estrutura e portas em painel com estrutura de 90 mm.
 - Ao planear, verifique a altura da instalação do sistema de gestão de resíduos, a altura da base da gaveta, a profundidade de instalação do lava-louça com kit de resíduos e as dimensões mínimas que ficam do armário base.
 - Altura mínima do pedestal recomendada para instalação de MOVEX: 100 mm.

Nota

257Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
  Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO BOTTON Pro

• Sistema compacto com acompanhamento da porta para abertura automática do 
sistema de gestão de resíduos quando a porta está aberta

• Modelos diferentes para a maioria das dimensões de armário mais comuns
• Fácil de montar no pavimento graças ao auxílio de instalação
• Design funcional fabricado em plástico de alta qualidade
• Baldes fáceis de limpar com pega ergonómica
• Grande volume de resíduos apesar das dimensões compactas

Acessórios recomendados

armário
mm 600 450
BLANCO BOTTON 
Pro  60/3 Automatic  45/2 Automatic 

517 470  517 468  

PVP (sem IVA) € 205,00 € 193,00 

Capacidade de baldes 39 l 26 l

13 l 13 l 13 l 13 l 13 l

Incluído

Sistema para montagem no pavimento por trás de portas basculantes, 3 x 
balde de 13 l, bloqueio de porta

Sistema para montagem no pavimento por trás de portas basculantes, 2 x 
balde de 13 l, bloqueio de porta

 

 - Requer portas com um ângulo de abertura mínimo de 100º e dobradiças de porta de armário de máximo 35 mm.
 - Profundidade de montagem de 400 mm.
 - Altura de montagem de 350 mm.

Nota

258 Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
  Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)
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BLANCO BOTTON Pro

• Sistema compacto para posicionar de forma flexível no armário de base
• Modelos diferentes para a maioria das dimensões de armário mais comuns
• Fácil de montar no pavimento graças ao auxílio de instalação
• Design funcional fabricado em plástico de alta qualidade
• Baldes fáceis de limpar com pega ergonómica
• Grande volume de resíduos apesar das dimensões compactas

Acessórios recomendados

armário
mm 600 450
BLANCO BOTTON 
Pro  60/3 Manual  45/2 Manual 

517 469  517 467  

PVP (sem IVA) € 150,00 € 134,00 

Capacidade de baldes 39 l 26 l

13 l 13 l 13 l 13 l 13 l

Incluído

Sistema para montagem no pavimento por trás de portas basculantes, 3 x 
balde de 13 l

Sistema para montagem no pavimento por trás de portas basculantes, 2 x 
balde de 13 l

 

 - Requer dobradiças de porta de armário de máximo 30 mm.
 - Profundidade de montagem de 400 mm.
 - Altura de montagem de 350 mm.

Nota

259Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
  Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)

Si
st

em
as

 d
e 

se
pa

ra
çã

o



BLANCO BOTTON II 30/2

• Grande volume de resíduos apesar das dimensões compactas 
• Pode ser posicionado de forma flexível no armário de base 
• Fácil de instalar no chão utilizando apenas quatro parafusos 
• Extremamente resistente, graças ao perfil em chapa de aço em forma de U 
• Os recipientes podem ser facilmente removidos, levantando-os 
• Design funcional em plástico de alta qualidade 

Acessórios recomendados

armário
mm 300
BLANCO BOTTON 
II 30/2  

526 376  

PVP (sem IVA) € 124,00 

Capacidade de baldes 30 l

15l

15l

251

480

40
0

Incluído

Sistema para montagem no pavimento por trás de portas basculantes, 2 baldes de 15 l

 

260 Poderá encontrar as dimensões e os desenhos com os detalhes de corte em www.blanco.com
  Todos os preços recomendados são por peça, incl. IVA (Preços dentro dos parênteses = sem IVA)

Si
st

em
as

 d
e 

se
pa

ra
çã

o

Master_Katalog_220x297 V3.9

 



BLANCO SINGOLO XL

• Sistema compacto para montar diretamente na porta do armário 
• Grande volume de resíduos apesar das dimensões compactas 
• Abre-se de forma conveniente com a porta do armário 
• O recipiente pode ser retirado facilmente, ao ser levantado 
• Altamente estável graças ao corpo de aço 
• Continuamente ajustável: também adequado para portas em painel  
• Pode ser montado no lado esquerdo ou direito 

Acessórios recomendados

armário
mm 400
BLANCO SINGOLO 
XL  

526 377  

PVP (sem IVA) € 82,00 

Capacidade de baldes 20 l

20l

45
0 

/ 
52

6

306

306

Incluído

Sistema para instalação em portas basculantes, 1 balde de 20 l, tampa de balde
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BLANCO SINGOLO

• Sistema compacto para montar diretamente na porta do armário
• Um modelo para armários de 45 cm, 50 cm e 60 cm
• O balde pode ser facilmente removido ao ser puxado para cima
• Abre-se confortavelmente com a porta do armário
• Tampa do balde amovível com a área de posicionamento para utensílios leves (por exemplo, 

esponjas)
• Continuamente ajustável: também adequado para portas em painel
• Partição opcional para dividir o balde em dois

Acessórios recomendados

armário
mm 450 450
BLANCO SINGOLO -S  

512 881  512 880  

PVP (sem IVA) € 82,00 € 73,00 

Capacidade de baldes 14 l 14 l

Incluído

Sistema para instalação em portas basculantes, sistema com tampa, 1 x 
balde de 14 l, divisória do balde

Sistema para instalação em portas basculantes, sistema com tampa, 1 x 
balde de 14 l
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Uma tábua de cortar aumenta a 
superfície de trabalho e pode ser 
posicionada e deslocada de forma 
flexível sobre o lava-louça.

Um acessório prático para todos os 
lava-louças é um escorredor. Quando 
suspenso na cuba, pode ser usado para 
guardar temporariamente alimentos 
preparados ou limpos ou pratos e 
talheres limpos.

A grelha flutuante pode ser usada para 
criar mais um nível funcional. Ideal para 
escorrer louça ou lavar alimentos.

Um lava-louça pode ser muito mais do que o local onde os pratos e os alimentos são lavados. Com os nossos acessórios 
engenhosos, pode transformar-se num local de trabalho multifuncional em apenas alguns passos simples. Os fluxos de 
trabalho simplificados eliminam ações desnecessárias, o que facilita a preparação da comida. Esta opção oferece uma 
vantagem adicional muito prática, especialmente em cozinhas pequenas.

TORNAR AS TAREFAS DA 
COZINHA MAIS FÁCEIS
Acessórios a combinar para o ponto de água da cozinha.
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CUIDADO PERFEITO
AGORA MAIS FÁCIL.
BLANCO CARE - Produtos de limpeza e cuidado.

As superfícies do lava-louça e da torneira misturadora BLANCO são 
resistentes e atrativas. Para assegurar que permanecem dessa forma 
o mais tempo possível, devem ser limpas e cuidadas regularmente.  
Os produtos de limpeza e cuidado BLANCO CARE permitem-lhe  
atingir este objetivo de uma forma duradoura e sustentável. Os 
produtos são fáceis de utilizar e foram idealmente formulados para 
superfícies BLANCO.

Obtenha um resultado ótimo em apenas três passos:
• limpeza diária com produtos de limpeza doméstica normais, por exemplo, 

detergente líquido e um pano de microfibras
• limpeza regular com DailyClean+
• limpeza profunda com produtos de limpeza especiais concebidos para 

materiais específicos, da gama DeepClean.

Os produtos de limpeza e cuidados BLANCO CARE têm fórmulas ideais 
para os materiais de lava-louça e torneiras misturadoras BLANCO.

Todos os produtos são especialmente desenvolvidos para materiais 
BLANCO e submetidos a testes intensivos por parte do nosso departamento 
de Investigação e Desenvolvimento.

O DeepClean Ceramic elimina a gordura e o 
calcário, remove a sujidade e a abrasão de 
metais, pole e preserva o material.

O removedor de calcário profissional DailyClean+ 
limpa suavemente todas as superfícies do lava-
louça e da torneira misturadora.

O DeepClean Stainless Steel é usado quando 
pequenas imperfeições ou riscos nos lava-
louças em aço inoxidável requerem um 
cuidado mais intenso.



DailyClean+

PVP (sem IVA)

44

15
0 526 305 € 14,00  

• Removedor profissional de calcário para todas as superfícies de lava-louça e misturadoras
• Suave - adequado para uso diário
• Não usar em superfícies sensíveis a ácidos. Siga as instruções de cuidados do fabricante.
• Em caso de dúvida, teste-o primeiro em um local discreto.

 

DeepClean Aço Inoxidável

PVP (sem IVA)

102

55

526 306 € 18,00  

• Para limpeza profunda de lava-louças de aço inoxidável
• Para ser usado caso as manchas não puderem ser removidas com produtos de uso diário
• Ajuda a remover pequenos arranhões, ferrugem e manchas estranhas
• Permite que a água escorra, evita marcas de dedos e sujeira
• Não adequado para superfícies de aço inoxidável em Durinox, acabamento natural ou linho, ou superfícies 

cromadas e torneiras misturadoras de cozinha

 

DeepClean Cerâmica

PVP (sem IVA)

54

11
1 526 308 € 18,00  

• Para limpeza profunda de lava-louças de cerâmica
• Para ser usado caso as manchas não puderem ser removidas com produtos de uso diário
• Dissolve a gordura e calcário e remove manchas e abrasão de metal
• Polir e conservar
• Também adequado para lava-louças de aço inoxidável com acabamento natural ou linho, além de placas 

de cerâmica
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BLANCO CARE - Produtos de limpeza e manutenção



Grelha dobrável

PVP (sem IVA)

Para lava-louças e cubas com 
400 mm de comprimento de 
cuba

238 482 € 85,00  

Para lava-louças e cubas com 
420 mm de comprimento de 
cuba

238 483 € 85,00  

• Pode ser colocada no escorredor, por cima da cuba ou na bancada
• Amplia a versatilidade do centro do lava-louça, por exemplo, para escorrer objetos lavados ou 

encher panelas
• Posicionamento variável no escorredor, na cuba ou na parte de fora do lava-louça
• Fácil de guardar graças à função de dobragem simples

 

Escorredor de canto

PVP (sem IVA)

Recomendado para BLANCO 
DALAGO, METRA, ADON e 
PLEON

235 866 € 45,00  

• Escorredor para alimentos e louça
• Armazenamento prático para guardar utensílios de lavagem
• Posicionamento variável com aderência segura
• Utilização mais eficiente e flexível da cuba
• Fabricado em plástico de alta qualidade

 

Calhas Top

PVP (sem IVA)

235 906 € 104,00  

• Posicionadas na extremidade da cuba, as calhas superiores criam uma ponte sobre o lava-
louça e fornecem um segundo nível para trabalhar

• Possibilidades adicionais de utilização na bancada de trabalho (por exemplo, como base de 
proteção)

• Fabricado em aço inoxidável de alta qualidade
• Recomendado para BLANCO SUBLINE e PLEON SILGRANIT e também para ANDANO, SUPRA, CLARON, 

FLOW, ZEROX e CRONOS-IF
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Grelha de suporte

PVP (sem IVA)

251,5251,5

38
4

Recomendado para BLANCO 
PLEON e SUBLINE SILGRANIT 
e Ceramic

234 795 € 93,00  

• Quando está encaixada na cuba, esta grelha oferece um nível funcional adicional
• Ideal para escorrer louça ou lavar alimentos
• Ao lado do lava-louça, a grelha serve de base de proteção
• Aumenta a funcionalidade de um lava-louça, ao mesmo tempo que exige pouco espaço
• Fabricado em aço inoxidável de alta qualidade

 

CapFlow

PVP (sem IVA)

517 666 € 16,00  

• Tampa estética para ralo
• Filtro totalmente funcional
• Utilização versátil em qualquer cuba com um ralo de 3 ½''
• Não compatível com o sistema de drenagem InFino

 

Escorredor

PVP (sem IVA)

230 734 € 44,00  

• Design atrativo e excecional em forma de onda
• Elevado nível de funcionalidade, o que resulta do excelente efeito de escoamento e do suporte 

para pratos
• Complemento ideal para cubas sob a bancada e cubas com o IF de rebordo de baixo perfil com a 

extremidade em perfil clássica
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Bandeja de escorrimento

PVP (sem IVA)

513 485 € 108,00  

• Quando posicionada na bancada, a bandeja de escorrimento pode substituir um escorredor
• Oferece espaço suficiente para objetos lavados
• Fabricada em plástico de alta qualidade com um encaixe de aço inoxidável
• Ideal para combinar com uma cuba simples ou dupla

 

Cesto metálico multifuncional

PVP (sem IVA)

223 297 € 108,00  

• Um complemento prático para cubas e lava-louças
• Particularmente adequado para lavar fruta e vegetais
• Adequado para cubas e lava-louças com 400 mm de comprimento de cuba
• Fabricado em aço inoxidável de alta qualidade e fácil de limpar

 

Cesto de louça com escorredor de pratos

PVP (sem IVA)

507 829 € 160,00  

• Pode ser usado dentro ou junto ao lava-louça
• Traz um prático escorredor de pratos
• Fabricado em aço inoxidável de alta qualidade e fácil de limpar
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Escorredor multifuncional

PVP (sem IVA)

Recomendado para BLANCO 
ETAGON em Ceramic, pode-se 
apoiar na ranhura interior

226 189 € 82,00  

73

43
5

175

Recomendado para BLANCO 
ETAGON e SUBLINE em 
SILGRANIT

227 689 € 85,00  

Recomendado para BLANCO 
ETAGON em aço inoxidável, 
ANDANO e SUPRA

227 692 € 85,00  

Recomendado para BLANCO 
ETAGON em aço inox., pode-se 
apoiar na ranhura interior

231 396 € 134,00  

Recomendado para BLANCO 
SUBLINE em Ceramic 514 542 € 273,00  

• O complemento perfeito para lava-louças e cubas
• Para lavar, escorrer e guardar frutas e vegetais
• Fabricado em aço inoxidável de alta qualidade e fácil de limpar

 

SITYBox

PVP (sem IVA)

235 494 € 39,00  

236 720 € 39,00  

236 721 € 39,00  

236 722 € 39,00  

• O cesto SITYBox de encaixar oferece uma solução elegante de armazenamento para lavar utensílios
• Cria toques frescos nas cores lemon, kiwi, orange e lava grey
• Fabricado em plástico de alta qualidade
• Para todas as cubas encaixadas com borda de 35 mm, como ADON, FARON, METRA (extremidade 

na parte da frente/trás), PLEON, DALAGO
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Tábua de cortar universais

PVP (sem IVA)

Lava-louça de 510 mm de 
largura 210 521 € 78,00  

Lava-louça de 500 mm de 
largura 217 611 € 108,00  

Lava-louça de 500 mm de 
largura 218 313 € 101,00  

54
0

260

Lava-louça de 510 mm de 
largura 225 362 € 108,00  

Lava-louça para cubas de 435 
mm de largura 225 685 € 91,00  

• Adequada para utilização em lava-louças com instalação clássica superior
• A tábua de cortar colocada nas bordas exteriores do lava-louça permite trabalhar de forma 

flexível na parte central do lava-louça
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Tábua de cortar universais

PVP (sem IVA)

Recomendado para BLANCO ETAGON-U 
em aço inoxidável e SILGRANIT, ANDANO, 
SUPRA, SUBLINE em SILGRANIT 
(não adequado para ANDANO/ETAGON IF/A)

227 697 € 101,00  

Recomendado para SUBLINE em Cerâmica 227 699 € 101,00  

Recomendado para BLANCO ETAGON em 
aço inoxidável e SILGRANIT, ANDANO, 
SUPRA, SUBLINE em SILGRANIT

230 700 € 183,00  

Recomendado para SUBLINE em Cerâmica 514 544 € 108,00  

280

42
4

Recommended for ETAGON, ANDANO, 
SOLIS 239 449 € 52,00  

• Adequada para utilização em cubas desenhadas para montagem sob a bancada ou instalação 
de IF de rebordo plano

• As tábuas de cortar encaixadas no rebordo da bancada de trabalho ou na parede interior da 
cuba aumentam a funcionalidade

• Adequada para larguras de cuba de 400 mm ou 396 mm
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BLANCO SELECT Clip

PVP (sem IVA)

332
27

521 300 € 32,00  

• Tiras de fixação para um encaixe simples e seguro do saco do lixo
• Adequado para todos os tamanhos de balde BLANCO SELECT II e FLEXON II a partir de 

15 litros e qualquer tamanho de saco do lixo
• Solução para utilização ótima em termos de capacidade dos baldes SELECT II e FLEXON II
• Desenhado para combinar na perfeição com BLANCO SELECT II e FLEXON II

 

BLANCO SELECT AutoMove

PVP (sem IVA)

96

40

555

521 301* € 412,00  

• Suporte de abertura suave para todas as partes frontais de puxar com o toque de um dedo
• Maior liberdade de design também para partes frontais sem pega na cozinha
• Proteção contra toques para evitar aberturas acidentais
• Instalação simples e rápida
• É recomendada a instalação com tubos que ocupam pouco espaço
• Não recomendado para portas de armários com selagem completa

 

BLANCO MOVEX

PVP (sem IVA)

200
15 30

Controlo de pé BLANCO MOVEX 519 357 € 29,00  

• Prática tecnologia de puxar — a porta frontal está ajustada a um perfil e é puxada pelo pé
• Operação simples e fácil de usar
• A instalação é simples graças ao esquema de montagem — sem necessidade de ajustes
• Acabamento exclusivo em aço inox
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Gaveta organizadora

PVP (sem IVA)

547

11
1

401

526 212 € 101,00  

• Gaveta organizadora para parte superior de BLANCO SELECT
• Compatível com armários de 60 cm de largura
• Incluída nos modelos BLANCO SLECT Orga

 

Caixa universal

PVP (sem IVA)

229 342 € 47,00  

• Para ser colocados em baldes de 8 l, 15 l ou 19 l de BLANCO SELECT II e FLEXON II
• Também é ideal para recolher desperdícios orgânicos ou pequenos objetos
• Pode ser lavado na máquina de lavar-louça
• Fornecido com BLANCO SELECT II Orga

 

Tampa tipo bandeja

PVP (sem IVA)

Tampa de balde de 15 l incluída 
nas versões BLANCO SELECT II 
e FLEXON II 60/ 3 e 60/4

229 338 € 35,00  

Tampa de balde de 6 l incluída 
nas versões BLANCO SELECT II 
e FLEXON II 60/4

231 974 € 15,00  

Tampa de balde de 8 l incluída 
nas versões BLANCO SELECT 
II e FLEXON II 30/2, 50/3 e XL 
60/3 (1 tampa de balde)

231 975 € 30,00  

• Tampa para tapar o balde e recolher pequenos objetos
• Desenhado para combinar na perfeição com BLANCO SELECT II e FLEXON II
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Tampa AktivBio

PVP (sem IVA)

Disponível para baldes de 
SELECT II e FLEXON II de 6 l 524 219 € 39,00  

Disponível para baldes de 
SELECT II e FLEXON II de 8 l 524 220 € 42,00  

• Combinação de filtro de carbono ativo e disco em aço inox que reduz significativamente a fuga 
de odores desagradáveis vindos do caixote de resíduos orgânicos

 

Filtro para tampa AktivBio

PVP (sem IVA)

Filtro para tampa AktivBio de 6 l 524 225 € 9,00  

Filtro para tampa AktivBio de 8 l 524 226 € 6,00  

• Contém 4 unidades
• É recomendado mudar o filtro a cada 3 meses
• Conteúdo para 1 ano

 

Barra flexível por SELECT II

PVP (sem IVA)

345

26

20 239 913 € 12,00  

• Barra flexível de usar
• Permite uma retro montagem fácil do balde. Por exemplo, SELECT II 60/2 com dois baldes no 

XL 60/3 com três baldes.
• Mais possibilidades para configuração de baldes: até seis baldes no SELECT II
• Não pode ser combinado com o SELECT II Soda, Compact 60/2 e 45/2
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Tubo Referência PVP (sem IVA)

Tampa cromada para tapar orifício 
48 mm Ø 225 616 € 23,00

Kit válvula InFino preto mate Referência PVP (sem IVA)

Para cuba única com C-overflow e 
sistema de escoamento InFino 239 975 € 81,00

Para duas cubas com C-overflow 
e sistema de escoamento InFino 239 979 € 148,00

Sifão Referência PVP (sem IVA)

com conexão para máquina de 
lavar louça, saída para tubos DN 
40.

137 158 € 16,00

com corpo flexível e ralo de 40 a 
50 mm 137 262 € 20,00

com descarga ajustável e ralo de 
40 a 50 mm 137 267 € 20,00

versão plana salva-espaço. 
Recomendado quando se instala 
um Select. 
Ø 50 mm.

137 287 € 26,00

Conexões de drenagem Referência PVP (sem IVA)

Conexão entre 2 cubas de 1 ½'' 224 044 € 19,00

Conexão anti-odores de 40 mm e 
50 mm para instalação de 2 ou 3 
cubas com filtros de 3 ½'' ou 1 ou 
de 2 cubas com filtros de 3 ½'' e 
escorredor com válvula de 1 ½''

225 089 € 39,00

Conexão anti-odores de 50 mm 
para instalação de 2 cubas com 
filtros de 3 ½'' e escorredor com 
válvula de 1 ½''

225 087 € 36,00

Conexões de drenagem Referência PVP (sem IVA)

Conexão entre 2 cubas con filtros 
de 3 ½‘‘ 225 088 € 23,00

Escorredor Referência PVP (sem IVA)

Bandeja GN ⅓ perfurada em aço 
inox. para cozinhar a vapor, 65 
mm de profundidade

156 581 4 € 46,00

Cuba perfurada em aço inox. 327 
x 177 x 80 mm 208 195 € 91,00

Cuba adicional perfurada cinzenta 
para a cuba secundária JOTA, 
MULTI, NOVA, TWEN, VIVA

214 443 € 26,00

Cuba multifuncional perfurada em 
aço inox. para cuba adicional 217 796 € 108,00

Cuba adicional em aço inox 219 649 € 241,00

Cuba adicional perfurada em aço 
inox. 219 770 € 104,00

Cuba adicional em aço inox. LEXA 
6 S, ZIA 6 S 220 736 € 108,00

Cuba multifuncional perfurada em 
aço inox. ZIA / LANTOS 5 S 221 256 € 56,00

Cuba multifuncional perfurada em 
aço inox. 
ZENAR

223 077 € 82,00

Cuba multifuncional perfurada em 
aço inox. 
AXIS III 5 S

224 789 € 133,00
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Escorredor Referência PVP (sem IVA)

Cuba multifuncional perfurada em 
aço inox. 
AXIS III 6 S

224 787 € 98,00

Cuba em aço inox. 
CLASSIC Neo 232 180 € 54,00

Cuba multifuncional perfurada em 
aço inoxidável 
AXIA III 6 S

233 739 € 107,00

Recipiente de plástico com tampa 
COLLECTIS 6 S 235 845 € 115,00

Bandeja GN ½ perfurada em aço 
inox. para cozinhar a vapor, 265 x 
325 mm, 65 mm de profundidade

574 343 € 57,00

Conjuntos para pias Referência PVP (sem IVA)

Perfil de conexão à parede feito de 
plástico cinzento para lava-louças 
reversíveis. 800 mm

137 075 € 6,00

Perfil de conexão à parede feito de 
plástico cinzento para lava-louças 
reversíveis. 1000 mm

137 077 € 8,00

Perfil de conexão à parede feito de 
plástico cinzento para lava-louças 
reversíveis. 1200 mm

137 078 € 9,00

Perfil de conexão à parede feito 
de plástico cinzento, para tampos 
verticais de longitude adaptável

137 513 € 6,00

Perfil de conexão à parede feito 
de plástico cinzento, para conexão 
lateral altura de 30 mm Ø e 
longitude adaptável

137 528 € 8,00

Elementos de fixação Referência PVP (sem IVA)

Kit de 4 agrafos para instalar 
lava-louças de aço inoxidável sob 
o tampo em tampos de granito

212 330 € 20,00

Kit de 4 agrafos para instalar 
lava-louças de aço inoxidável sob 
o tampo em tampos de madeira

212 331 € 20,00

Agrafos para instalar lava-louças 
de Silgranit sob o tampo em 
tampos de madeira. Kit de 4 
unidades

212 332 € 21,00

Agrafos para instalar lava-louças 
de Silgranit sob o tampo em 
tampos de madeira. Kit de 6 
unidades

212 596 € 34,00

Agrafos para instalar lava-louças 
Subline Silgranit sob o tampo 
em tampos de granito. Kit de 4 
unidades

218 268 € 22,00

Agrafos para instalar lava-louças 
Subline Silgranit sob o tampo 
em tampos de granito. Kit de 6 
unidades

218 269 € 33,00

Kit instalação para lava-louças de 
aço inox. 14 elementos de fixação 
(standard)

220 311 € 12,00

Agrafos para instalar lava-louças 
Subline Cerâmica sob o tampo em 
tampos de granito 
(kit de 6 unidades)

220 605 € 20,00
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Aerator Referência PVP (sem IVA)

Regulador de jato laminar (sem 
arejador, este regulador de jato 
reduz os salpicos e o consumo 
energético) 
por favor, pedir o selo 117 502

121 232 € 9,00

Regulador de jatolaminar TT (sem 
arejador, este regulador de jato 
reduz os salpicos e o consumo 
energético) 
por favor, pedir o selo 121 234

121 233 € 9,00

Com filtro protetor, selo e anel de 
montagem M 24 x 1 
O pack inclui 10 unidades

511 325 € 68,00

Difusor de água para misturadoras 
de baixa pressão M 24 x 1 
O pack inclui 10 unidades

511 326 € 61,00

Kit de pulverizador límpido e 
ventilado para misturadoras de 
alta pressão

521 746 € 21,00

Regulador de jato laminar TJ(sem 
arejador, este regulador de jato 
reduz os salpicos e o consumo 
energético)

123 426 € 9,00

Acessórios para misturadoras Referência PVP (sem IVA)

Proteção para extensão da 
misturadora 
Aço inox.

511 920 € 33,00

Hose Referência PVP (sem IVA)

Tubos de conexão flexíveis 500 
mm com rosca de ⅜'' para 
conectar ao tubo e porca de ⅜'' 
para conectar à válvula de canto 
Inclui 2 unidades

511 321 € 37,00

Tubos de conexão flexíveis 300 
mm com rosca de ⅜'' para 
conectar ao tubo e porca de ⅜'' 
para conectar à válvula de canto. 
Inclui 2 unidades

511 320 € 23,00

Filtro Referência PVP (sem IVA)

Filtro de sujidade para 
misturadoras 
1 unidade, ⅜'' , com selo

128 434 € 26,00

Alavanca Referência PVP (sem IVA)

Maçaneta curta cromado (30 mm) 
para LINUS /-S, -F, S-F, Vario, 
manípulo esquerda

120 361 € 46,00

Maçaneta curta aço inox. 
escovado (30 mm) 
para LINUS /-S

120 363 € 46,00

Maçaneta curta cromado (35 mm) 
para KANO, MIDA, MILA, MILI 121 161 € 17,00

Maçaneta curta cromada (35 mm) 
para MIDA, MILA, MILI 123 252 € 9,00

Tapa decorativa para orifícios Referência PVP (sem IVA)

Tampa para tapar orifício 
48 mm Ø, aço inoxidável 
adequado para orifícios de no 
máximo 43 mm Ø

137 164 € 16,00

Converta a sua torneira de duas 
vias numa misturadora de água 
filtrada com o pack filtro. 
Incluí: 525237, 525273, 525274, 
525238, 525239.

pack.filter € 320,00
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Referência Descrição PVP (sem IVA) Pág.

120 361 Maçaneta curta cromado (30 mm) para LINUS /-S, -F, S-F, 
Vario, manípulo esquerda, cromado

€ 46,00 277

120 363 Maçaneta curta aço inox. escovado (30 mm) para LINUS 
/-S, aço inox. escovado

€ 46,00 277

121 161 Maçaneta curta cromado (35 mm) para KANO, MIDA, 
MILA, MILI, cromado

€ 17,00 277

121 232 Regulador de jato laminar € 9,00 277

121 233 Regulador de jato laminar TT € 9,00 277

123 252 Maçaneta curta cromada (35 mm) para MIDA, MILA, MILI, 
cromado

€ 9,00 277

123 426 Regulador de jato laminar TJ € 9,00 277

128 434 Filtro de sujidade para misturadoras (1 unidade) € 26,00 190

137 075 Perfil de conexão à parede feito de plástico cinzento para 
lava-louças reversíveis. 800 mm

€ 6,00 276

137 077 Perfil de conexão à parede feito de plástico cinzento para 
lava-louças reversíveis. 1000 mm

€ 8,00 276

137 078 Perfil de conexão à parede feito de plástico cinzento para 
lava-louças reversíveis. 1200 mm

€ 9,00 276

137 158 Sistema de controlo de odor tipo garrafa de 1 ½'' € 16,00 275

137 164 Tampa inox para tapar orifício 48 mm Ø € 16,00 277

137 262 Sifão anti-odores de 1 ½'' € 20,00 275

137 267 Sifão anti-odores de 1 ½'' € 20,00 275

137 287 Sifão anti-odores especial de 1 ½'' € 26,00 275

137 513 Perfil de conexão à parede feito de plástico cinzento, para 
tampos verticais de longitude adaptável

€ 6,00 276

137 528 Perfil de conexão à parede feito de plástico cinzento, para 
conexão lateral altura de 30 mm Ø e longitude adaptável

€ 8,00 276

208 195 Cuba perfurada em aço inox., aço inoxidável € 91,00 105

210 521 Tábua de corte de polietileno ótica mármore, plástico, 
plástico

€ 78,00 270

212 330 Kit de 4 agrafos para instalar lava-louças de aço inoxidável 
sob o tampo em tampos de granito

€ 20,00 276

212 331 Kit de 4 agrafos para instalar lava-louças de aço inoxidável 
sob o tampo em tampos de madeira

€ 20,00 276

212 332 Agrafos para instalar lava-louças de Silgranit sob o tampo 
em tampos de madeira. Kit de 4 unidades

€ 21,00 276

212 596 Agrafos para instalar lava-louças de Silgranit sob o tampo 
em tampos de madeira. Kit de 6 unidades

€ 34,00 276

214 443 Cuba adicional perfurada cinzenta para a cuba secundária, 
plástico

€ 26,00 275

217 611 Tábua de corte de polietileno ótica mármore, plástico € 108,00 58

217 796 Cuba multifuncional perfurada em aço inox. para cuba 
adicional, aço inoxidável

€ 108,00 57

218 268 Agrafos para instalar lava-louças Subline Silgranit sob o 
tampo em tampos de granito. Kit de 4 unidades

€ 22,00 276

218 269 Agrafos para instalar lava-louças Subline Silgranit sob o 
tampo em tampos de granito. Kit de 6 unidades

€ 33,00 276

218 313 Tábua de corte de madeira de faia € 101,00 58

218 421 Tábua de corte de madeira de faia € 98,00 60

219 649 Cuba adicional em aço inox., aço inoxidável € 241,00 69

219 770 Cuba adicional perfurada em aço inox., aço inoxidável € 104,00 112

219 891 Tábua de corte de madeira de faia € 108,00 112

220 311 Kit instalação para lava-louças de aço inox. 14 elementos 
de fixação (standard)

€ 12,00 276

Referência Descrição PVP (sem IVA) Pág.

220 381 Escorredor de pratos em aço inox., aço inoxidável € 78,00 112

220 573 Cesto de louça em aço inox., aço inoxidável € 68,00 111

220 574 Cesto de louça em aço inox., aço inoxidável € 68,00 60

220 605 Agrafos para instalar lava-louças Subline Cerâmica sob o 
tampo em tampos de granito

€ 20,00 276

220 736 Cuba adicional em aço inox., aço inoxidável € 108,00 275

221 256 Cuba multifuncional perfurada em aço inox., aço inoxidável € 56,00 275

223 067 Escorredor de aço inoxidável, preto € 349,00 68

223 074 Tábua de corte de nogueira com pega lateral em aço inox., 
solid nutwood

€ 319,00 66

223 077 Cuba multifuncional perfurada em aço inox., aço inoxidável € 82,00 130

223 297 Cesto multifuncional de aço inox., aço inoxidável € 108,00 61

224 044 Conexão entre 2 cubas de 1 ½'' € 19,00 275

224 629 Tábua de corte de vidro preto, vidro de segurança, preto € 225,00 133

224 787 Cuba multifuncional perfurada em aço inox., aço inoxidável € 98,00 165

224 789 Cuba multifuncional perfurada em aço inox., aço inoxidável € 133,00 165

225 087 Conexão de cubas 2 x 3 ½'' ou 1 x 3 ½'' - 1 x 1 ½'' € 36,00 275

225 088 Conexão entre 2 cubas de 3 ½'' € 23,00 275

225 089 Conexão de cubas 3 x 3 ½'' ou 2 x 3 ½'' - 1 x 1 ½'' € 39,00 275

225 331 Tábua de corte de nogueira tipo ponte € 271,00 164

225 333 Tábua de corte de vidro branco acetinado, encaixa no 
escorredor, vidro de segurança

€ 258,00 69

225 362 Tábua de corte de madeira de faia € 108,00 270

225 616 Tampa cromada para tapar orifício 48 mm Ø € 23,00 275

225 685 Tábua de corte de madeira de faia € 91,00 270

226 189 Cuba perfurada, aço inoxidável € 82,00 116

227 689 Escorredor multifuncional, aço inoxidável € 85,00 38

227 692 Cuba multifuncional perfurada em aço inox., aço inoxidável € 85,00 98

227 697 Tábua de corte de vidro de segurança prateado, vidro de 
segurança

€ 101,00 38

227 699 Tábua de corte de vidro 435 x 240, vidro de segurança € 101,00 115

229 338 Tampa para balde BLANCO 15 l, plástico, preto € 35,00 252

229 342 Caixa universal para colocar nos baldes de 8, 15 e 
19 litros, plástico, preto

€ 47,00 253

229 411 Tábua de corte de freixo € 189,00 131

229 421 Tábua de corte de freixo € 186,00 136

230 700 Tábua de corte de freixo € 183,00 41

230 734 Escorredor de plástico preto, plástico, preto € 44,00 41

230 970 Tábua de corte de vidro, vidro de segurança € 160,00 91

231 396 Escorredor multifuncional, aço inoxidável € 134,00 89

231 974 Tampa para balde BLANCO 6 l, plástico, preto € 15,00 273

231 975 Tampa para balde BLANCO 8 l, plástico, preto € 30,00 273

232 180 Cuba para CLASSIC Neo em aço inox., aço inoxidável € 54,00 140

232 181 Tábua de corte SmartCut de plástico preto, plástico € 76,00 105

232 817 Tábua de corte de madeira de faia € 85,00 37

232 846 Tábua de corte de vidro azul noite, vidro de segurança € 152,00 167

233 677 Tábua de corte de vidro preto, vidro de segurança € 142,00 132

233 679 Tábua de corte de freixo € 174,00 132
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Referência Descrição PVP (sem IVA) Pág.

233 739 Cuba multifuncional perfurada em aço inoxidável, aço 
inoxidável

€ 107,00 128

234 045 Tábua de corte de vidro branco, vidro de segurança € 125,00 125

234 047 Tábua de corte de vidro branco, vidro de segurança € 132,00 164

234 051 Tábua de corte de freixo € 274,00 127

234 164 Pack 2 calhas ETAGON € 82,00 42

234 795 Grelha de suporte, aço inoxidável € 93,00 35

235 494 SITYBox lava grey, plástico, lava grey € 39,00 153

235 844 Tábua de corte de madeira de ácer € 120,00 137

235 845 Recipiente de plástico com tampa, plástico, preto € 115,00 137

235 866 Escorredor de canto de plástico antracite, plástico, preto € 45,00 58

235 900 SITYPad lava grey, plástico, lava grey € 57,00 153

235 906 Calhas Top € 104,00 49

236 717 SITYPad kiwi, plástico, kiwi € 57,00 150

236 718 SITYPad lemon, plástico, lemon € 57,00 152

236 719 SITYPad orange, plástico, orange € 57,00 151

236 720 SITYBox kiwi, plástico, kiwi € 39,00 150

236 721 SITYBox lemon, plástico, lemon € 39,00 152

236 722 SITYBox orange, plástico, orange € 39,00 151

237 118 Tábua de corte de freixo maciço € 125,00 148

237 362 Pack 2 calhas ETAGON € 82,00 115

237 591 Tábua de corte em freixo maciço com elementos 
decorativos

€ 139,00 148

238 482 Grelha dobrável € 85,00 100

238 483 Grelha dobrável € 85,00 78

238 688 Comando de válvula COMFORT preto mate € 71,00 47

239 449 Tábua de corte de bambu € 52,00 101

239 913 Barra flexível por SELECT II € 12,00 274

239 975 Kit válvula InFino preto mate para cuba única € 81,00 43

239 979 Kit válvula InFino preto mate para duas cubas € 148,00 275

507 829 Cesto de louça com escorredor de pratos, aço inoxidável € 160,00 56

511 266 BLANCO TANGO Dispensador de detergente Capacidade: 
300 ml, latão, galvanic, cromado

€ 85,00 240

511 320 Tubos de conexão flexíveis 300 mm € 23,00 277

511 321 Tubos de conexão flexíveis 500 mm € 37,00 277

511 325 Pack para regular jato de água da misturadora € 68,00 277

511 326 Difusor de água para misturadoras de baixa pressão € 61,00 277

511 621 BLANCORONDO 45, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática

€ 349,00 59

511 623 BLANCORONDO 45, SILGRANIT, jasmim, sem válvula 
automática

€ 349,00 59

511 629 BLANCORONDO 45, SILGRANIT, antracite, sem válvula 
automática

€ 349,00 59

511 704 BLANCORONDO 45, SILGRANIT, alumetalic, sem válvula 
automática

€ 349,00 59

511 920 Proteção para extensão da misturadora € 33,00 192

511 925 BLANCO TIPO 8 S, aço inoxidável, mate, sem válvula 
automática, reversível

€ 247,00 175

511 942 BLANCO TIPO 45 S, aço inoxidável, mate, sem válvula 
automática, reversível

€ 153,00 175

Referência Descrição PVP (sem IVA) Pág.

512 402 BLANCO LINUS-S, latão, galvanic, cromado € 277,00 214

512 593 BLANCO TORRE, dispensador cromado. Capacidade 
250 ml, latão, galvanic, cromado

€ 106,00 117

512 880 BLANCO SINGOLO, plástico € 73,00 262

512 881 BLANCO SINGOLO-S, plástico € 82,00 262

513 063 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, alumetalic, sem válvula 
automática, reversível

€ 535,00 147

513 064 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática, reversível

€ 535,00 147

513 065 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, jasmim, sem válvula 
automática, reversível

€ 535,00 147

513 071 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, antracite, sem válvula 
automática, reversível

€ 535,00 147

513 186 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, alumetalic, sem 
válvula automática, reversível

€ 421,00 144

513 187 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática, reversível

€ 421,00 144

513 188 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, jasmim, sem válvula 
automática, reversível

€ 421,00 144

513 194 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, antracite, sem válvula 
automática, reversível

€ 421,00 144

513 204 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, alumetalic, sem válvula 
automática, reversível

€ 447,00 143

513 205 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática, reversível

€ 447,00 143

513 206 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, jasmim, sem válvula 
automática, reversível

€ 447,00 143

513 212 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, antracite, sem válvula 
automática, reversível

€ 447,00 143

513 222 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, alumetalic, sem válvula 
automática, reversível

€ 499,00 141

513 223 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática, reversível

€ 499,00 141

513 224 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, jasmim, sem válvula 
automática, reversível

€ 499,00 141

513 230 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, antracite, sem válvula 
automática, reversível

€ 499,00 141

513 268 BLANCO METRA 9, SILGRANIT, alumetalic, sem válvula 
automática, cuba principal à esquerda

€ 792,00 58

513 269 BLANCO METRA 9, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática, cuba principal à esquerda

€ 792,00 58

513 270 BLANCO METRA 9, SILGRANIT, jasmim, sem válvula 
automática, cuba principal à esquerda

€ 792,00 58

513 273 BLANCO METRA 9, SILGRANIT, antracite, sem válvula 
automática, cuba principal à esquerda

€ 792,00 58

513 306 BLANCO RONDOSOL, aço inoxidável, semibrilho, sem 
válvula automática

€ 140,00 110

513 441 BLANCO TIPO 45 S Compact, aço inoxidável, mate, sem 
válvula automática, reversível

€ 204,00 175

513 459 BLANCO TIPO 8 Compact, aço inoxidável, mate, sem 
válvula automática, reversível

€ 204,00 111

513 485 Bandeja de escorrimento, preto € 108,00 106

514 016 BLANCO LINUS-S Manípulo esquerda, latão, galvanic, 
cromado

€ 279,00 216

514 019 BLANCO LINUS, latão, galvanic, cromado € 235,00 217

514 023 BLANCO LINUS-S-F, latão, galvanic, cromado € 608,00 213
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514 029 BLANCO PLENTA 9, aço inoxidável, semibrilho, sem 
válvula automática

€ 677,00 112

514 197 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, antracite, com válvula 
automática

€ 479,00 56

514 198 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, alumetalic, com válvula 
automática

€ 479,00 56

514 199 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, branco, com válvula 
automática

€ 479,00 56

514 486 BLANCO PANOR 60, Cerâmica, branco cristal brilhante, 
sem válvula automática

€ 595,00 117

514 542 Cuba adicional de linhas retas perfurada, aço inoxidável € 273,00 119

514 544 Tábua de corte de faia, beech wood € 108,00 115

514 592 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, jasmim, com válvula 
automática

€ 479,00 56

514 725 BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, alumetalic, sem válvula 
automática, reversível

€ 246,00 156

514 726 BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática, reversível

€ 246,00 156

514 727 BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, jasmim, sem válvula 
automática, reversível

€ 246,00 156

514 732 BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, antracite, sem válvula 
automática, reversível

€ 246,00 156

514 741 BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, alumetalic, sem válvula 
automática, reversível

€ 394,00 155

514 742 BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática, reversível

€ 394,00 155

514 743 BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, jasmim, sem válvula 
automática, reversível

€ 394,00 155

514 748 BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, antracite, sem válvula 
automática, reversível

€ 394,00 155

514 770 BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, alumetalic, com 
válvula automática

€ 643,00 55

514 771 BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, branco, com válvula 
automática

€ 643,00 55

514 773 BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, antracite, com válvula 
automática

€ 643,00 55

514 798 BLANCO LIVIT 8 S, aço inoxidável, semibrilho, sem válvula 
automática, reversível

€ 335,00 174

515 028 BLANCORONDO 45, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática

€ 349,00 59

515 039 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática, reversível

€ 421,00 144

515 042 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática, reversível

€ 447,00 143

515 046 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática, reversível

€ 499,00 141

515 048 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática, reversível

€ 535,00 147

515 050 BLANCO METRA 9, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática, cuba principal à esquerda

€ 792,00 58

515 066 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, café, com válvula 
automática

€ 479,00 56

515 070 BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática, reversível

€ 246,00 156

515 072 BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática, reversível

€ 394,00 155

Referência Descrição PVP (sem IVA) Pág.

515 095 BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, café, com válvula 
automática

€ 643,00 55

515 120 BLANCO ALTA Compact, latão, galvanic, cromado € 367,00 202

515 121 BLANCO ALTA Compact, latão, galvanic, aço finish € 456,00 202

515 122 BLANCO ALTA-S Compact, latão, galvanic, cromado € 516,00 201

515 123 BLANCO ALTA-S Compact, latão, galvanic, aço finish € 600,00 201

515 135 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, alumetalic, sem 
válvula automática, reversível

€ 535,00 142

515 136 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática, reversível

€ 535,00 142

515 137 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, jasmim, sem válvula 
automática, reversível

€ 535,00 142

515 142 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, antracite, sem 
válvula automática, reversível

€ 535,00 142

515 143 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática, reversível

€ 535,00 142

515 316 BLANCO ALTA Compact, latão, Look SILGRANIT bicolor, 
alumetalic/cromado

€ 646,00 202

515 317 BLANCO ALTA Compact, latão, Look SILGRANIT bicolor, 
branco/cromado

€ 646,00 202

515 318 BLANCO ALTA Compact, latão, Look SILGRANIT bicolor, 
jasmim/cromado

€ 646,00 202

515 323 BLANCO ALTA Compact, latão, Look SILGRANIT bicolor, 
antracite/cromado

€ 646,00 202

515 324 BLANCO ALTA Compact, latão, Look SILGRANIT bicolor, 
café/cromado

€ 646,00 202

515 326 BLANCO ALTA-S Compact, latão, Look SILGRANIT bicolor, 
alumetalic/cromado

€ 911,00 201

515 327 BLANCO ALTA-S Compact, latão, Look SILGRANIT bicolor, 
branco/cromado

€ 911,00 201

515 328 BLANCO ALTA-S Compact, latão, Look SILGRANIT bicolor, 
jasmim/cromado

€ 911,00 201

515 333 BLANCO ALTA-S Compact, latão, Look SILGRANIT bicolor, 
antracite/cromado

€ 911,00 201

515 334 BLANCO ALTA-S Compact, latão, Look SILGRANIT bicolor, 
café/cromado

€ 911,00 201

515 348 BLANCO ANTAS-S, latão, galvanic, cromado € 279,00 229

515 567 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT, alumetalic, sem válvula 
automática, cuba principal à direita

€ 535,00 146

515 568 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática, cuba principal à direita

€ 535,00 146

515 569 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT, jasmim, sem válvula 
automática, cuba principal à direita

€ 535,00 146

515 573 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática, cuba principal à direita

€ 535,00 146

515 576 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT, antracite, sem válvula 
automática, cuba principal à direita

€ 535,00 146

515 596 BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, alumetalic, sem válvula 
automática, reversível

€ 427,00 155

515 597 BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática, reversível

€ 427,00 155

515 598 BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, jasmim, sem válvula 
automática, reversível

€ 427,00 155

515 602 BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática, reversível

€ 427,00 155
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515 605 BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, antracite, sem válvula 
automática, reversível

€ 427,00 155

515 670 BLANCO RONDOVAL 45, SILGRANIT, alumetalic, sem 
válvula automática

€ 353,00 60

515 671 BLANCO RONDOVAL 45, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática

€ 353,00 60

515 672 BLANCO RONDOVAL 45, SILGRANIT, jasmim, sem válvula 
automática

€ 353,00 60

515 676 BLANCO RONDOVAL 45, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática

€ 353,00 60

515 679 BLANCO RONDOVAL 45, SILGRANIT, antracite, sem 
válvula automática

€ 353,00 60

515 990 BLANCO TRADON, latão, galvanic, cromado € 440,00 207

515 992 BLANCO PIONA Dispensador de detergente Capacidade: 
500 ml, aço inoxidável, solid, aço inox. mate

€ 339,00 238

516 156 BLANCO METRA 6, SILGRANIT, alumetalic, com válvula 
automática, reversível

€ 564,00 57

516 157 BLANCO METRA 6, SILGRANIT, branco, com válvula 
automática, reversível

€ 564,00 57

516 158 BLANCO METRA 6, SILGRANIT, jasmim, com válvula 
automática, reversível

€ 564,00 57

516 162 BLANCO METRA 6, SILGRANIT, café, com válvula 
automática, reversível

€ 564,00 57

516 165 BLANCO METRA 6, SILGRANIT, antracite, com válvula 
automática, reversível

€ 564,00 57

516 524 BLANCO TIPO 45 S Mini, aço inoxidável, mate, sem válvula 
automática, reversível

€ 153,00 175

516 629 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, antracite, com válvula 
automática

€ 522,00 56

516 630 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, alumetalic, com válvula 
automática

€ 522,00 56

516 633 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, branco, com válvula 
automática

€ 522,00 56

516 634 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, jasmim, com válvula 
automática

€ 522,00 56

516 638 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, café, com válvula 
automática

€ 522,00 56

516 639 BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, antracite, com válvula 
automática

€ 692,00 55

516 640 BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, alumetalic, com 
válvula automática

€ 692,00 55

516 644 BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, branco, com válvula 
automática

€ 692,00 55

516 645 BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, café, com válvula 
automática

€ 692,00 55

516 672 BLANCO ELOSCOPE-F II, latão, galvanic, cromado € 725,00 188

516 676 BLANCO LANTOS 6-IF, aço inoxidável, semibrilho, com 
válvula automática, com cuba multifuncional, reversível

€ 378,00 105

516 677 BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, alumetalic, sem válvula 
automática

€ 515,00 61

516 678 BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática

€ 515,00 61

516 679 BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, jasmim, sem válvula 
automática

€ 515,00 61

516 683 BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, café, sem válvula automática € 515,00 61

516 686 BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, antracite, sem válvula 
automática

€ 515,00 61

Referência Descrição PVP (sem IVA) Pág.

516 688 BLANCO LINUS-S, latão, Look SILGRANIT, antracite € 543,00 215

516 689 BLANCO LINUS-S, latão, Look SILGRANIT, alumetalic € 543,00 215

516 692 BLANCO LINUS-S, latão, Look SILGRANIT, branco € 543,00 215

516 693 BLANCO LINUS-S, latão, Look SILGRANIT, jasmim € 543,00 215

516 697 BLANCO LINUS-S, latão, Look SILGRANIT, café € 543,00 215

516 698 BLANCO LINUS, latão, Look SILGRANIT, antracite € 462,00 218

516 699 BLANCO LINUS, latão, Look SILGRANIT, alumetalic € 462,00 218

516 702 BLANCO LINUS, latão, Look SILGRANIT, branco € 462,00 218

516 703 BLANCO LINUS, latão, Look SILGRANIT, jasmim € 462,00 218

516 707 BLANCO LINUS, latão, Look SILGRANIT, café € 462,00 218

516 918 BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, antracite, sem válvula 
automática, reversível

€ 300,00 156

516 919 BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, alumetalic, sem válvula 
automática, reversível

€ 300,00 156

516 922 BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática, reversível

€ 300,00 156

516 923 BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, jasmim, sem válvula 
automática, reversível

€ 300,00 156

516 927 BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática, reversível

€ 300,00 156

517 156 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, antracite, com válvula 
automática

€ 407,00 56

517 157 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, alumetalic, com válvula 
automática

€ 407,00 56

517 160 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, branco, com válvula 
automática

€ 407,00 56

517 161 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, jasmim, com válvula 
automática

€ 407,00 56

517 165 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, café, com válvula 
automática

€ 407,00 56

517 166 BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, antracite, com 
válvula automática

€ 589,00 55

517 167 BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, alumetalic, com 
válvula automática

€ 589,00 55

517 169 BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, branco, com válvula 
automática

€ 589,00 55

517 171 BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, café, com válvula 
automática

€ 589,00 55

517 183 BLANCO LINUS, aço inoxidável, solid, aço inox. escovado € 681,00 217

517 184 BLANCO LINUS-S, aço inoxidável, solid, aço inox. 
escovado

€ 769,00 214

517 281 BLANCO LANTOS 5 S-IF, aço inoxidável, semibrilho, com 
válvula automática, com cuba multifuncional, reversível

€ 342,00 171

517 317 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, tartufo, com válvula 
automática

€ 407,00 56

517 320 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, tartufo, com válvula 
automática

€ 479,00 56

517 323 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, tartufo, com válvula 
automática

€ 522,00 56

517 346 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, tartufo, sem válvula 
automática, reversível

€ 421,00 144

517 349 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, tartufo, sem válvula 
automática, reversível

€ 447,00 143
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517 351 BLANCO METRA 6, SILGRANIT, tartufo, com válvula 
automática, reversível

€ 564,00 57

517 355 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, tartufo, sem válvula 
automática, reversível

€ 499,00 141

517 357 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, tartufo, sem válvula 
automática, reversível

€ 535,00 147

517 359 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, sem válvula 
automática, reversível

€ 535,00 142

517 364 BLANCO METRA 9, SILGRANIT, tartufo, sem válvula 
automática, cuba principal à esquerda

€ 792,00 58

517 367 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT, tartufo, sem válvula 
automática, cuba principal à direita

€ 535,00 146

517 467 BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual, plástico € 134,00 259

517 468 BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automático, plástico € 193,00 258

517 469 BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual, plástico € 150,00 259

517 470 BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automático, plástico € 205,00 258

517 537 BLANCO PIONA Dispensador de detergente Capacidade: 
500 ml, aço inoxidável, solid, aço inox. escovado

€ 354,00 238

517 568 BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, antracite, sem válvula 
automática, reversível

€ 411,00 155

517 569 BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, alumetalic, sem válvula 
automática, reversível

€ 411,00 155

517 571 BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática, reversível

€ 411,00 155

517 572 BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, jasmim, sem válvula 
automática, reversível

€ 411,00 155

517 577 BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática, reversível

€ 411,00 155

517 591 BLANCO LINEE-S, latão, galvanic, cromado € 464,00 192

517 594 BLANCO LINEE, latão, galvanic, cromado € 424,00 193

517 597 BLANCOCULINA-S, latão, galvanic, cromado € 750,00 190

517 598 BLANCOCULINA-S, latão, galvanic, aço finish € 893,00 190

517 599 BLANCO TIVO, latão, galvanic, cromado € 244,00 226

517 610 BLANCO TIVO-S, latão, Look SILGRANIT bicolor, antracite/
cromado

€ 383,00 225

517 611 BLANCO TIVO-S, latão, Look SILGRANIT bicolor, 
alumetalic/cromado

€ 383,00 225

517 613 BLANCO TIVO-S, latão, Look SILGRANIT bicolor, branco/
cromado

€ 383,00 225

517 614 BLANCO TIVO-S, latão, Look SILGRANIT bicolor, jasmim/
cromado

€ 383,00 225

517 618 BLANCO TIVO-S, latão, Look SILGRANIT bicolor, café/
cromado

€ 383,00 225

517 619 BLANCO TIVO-S, latão, Look SILGRANIT bicolor, tartufo/
cromado

€ 383,00 225

517 621 BLANCO LINUS-S, latão, Look SILGRANIT, tartufo € 543,00 215

517 622 BLANCO LINUS, latão, Look SILGRANIT, tartufo € 462,00 218

517 633 BLANCO ALTA Compact, latão, Look SILGRANIT bicolor, 
tartufo/cromado

€ 646,00 202

517 634 BLANCO ALTA-S Compact, latão, Look SILGRANIT bicolor, 
tartufo/cromado

€ 911,00 201

517 648 BLANCO TIVO-S, latão, galvanic, cromado € 313,00 225

517 656 BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, jasmim, com válvula 
automática

€ 692,00 55

Referência Descrição PVP (sem IVA) Pág.

517 657 BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, jasmim, com válvula 
automática

€ 643,00 55

517 658 BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, jasmim, com válvula 
automática

€ 589,00 55

517 666 CapFlow Tampo para escoamento, aço inoxidável € 16,00 60

517 667 BLANCO PIONA Dispensador de detergente Capacidade: 
500 ml, latão, galvanic, cromado

€ 158,00 238

517 742 BLANCO MIDA, latão, galvanic, cromado € 129,00 234

518 199 BLANCO SUPRA 340-U, aço inoxidável, semibrilho, sem 
válvula automática

€ 156,00 106

518 201 BLANCO SUPRA 400-U, aço inoxidável, semibrilho, sem 
válvula automática

€ 158,00 106

518 203 BLANCO SUPRA 450-U, aço inoxidável, semibrilho, sem 
válvula automática

€ 162,00 106

518 205 BLANCO SUPRA 500-U, aço inoxidável, semibrilho, sem 
válvula automática

€ 198,00 106

518 406 BLANCO LINUS-S Vario, latão, galvanic, cromado € 326,00 212

518 407 BLANCO ALTA-S Compact Vario, latão, galvanic, cromado € 525,00 199

518 408 BLANCO TIVO-F, latão, galvanic, cromado € 304,00 224

518 410 BLANCO TIVO-S-F, latão, galvanic, cromado € 373,00 224

518 412 BLANCO ALTA-F Compact, latão, galvanic, cromado € 509,00 200

518 413 BLANCO ALTA-S-F Compact, latão, galvanic, cromado € 576,00 200

518 434 BLANCO VONDA, latão, galvanic, cromado € 279,00 194

518 435 BLANCO VONDA, aço inoxidável, solid, aço inox. escovado € 490,00 194

518 438 BLANCO LINEE-S, latão, Look SILGRANIT bicolor, 
antracite/cromado

€ 561,00 192

518 439 BLANCO LINEE-S, latão, Look SILGRANIT bicolor, 
alumetalic/cromado

€ 561,00 192

518 441 BLANCO LINEE-S, latão, Look SILGRANIT bicolor, branco/
cromado

€ 561,00 192

518 442 BLANCO LINEE-S, latão, Look SILGRANIT bicolor, jasmim/
cromado

€ 561,00 192

518 445 BLANCO LINEE-S, latão, Look SILGRANIT bicolor, café/
cromado

€ 561,00 192

518 446 BLANCO LINEE-S, latão, Look SILGRANIT bicolor, tartufo/
cromado

€ 561,00 192

518 519 BLANCO LIVIT XL 6 S, aço inoxidável, semibrilho, com 
válvula automática, reversível

€ 305,00 173

518 521 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, antracite, com válvula 
automática

€ 500,00 56

518 522 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, alumetalic, com válvula 
automática

€ 500,00 56

518 524 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, branco, com válvula 
automática

€ 500,00 56

518 525 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, jasmim, com válvula 
automática

€ 500,00 56

518 528 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, tartufo, com válvula 
automática

€ 500,00 56

518 529 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, café, com válvula 
automática

€ 500,00 56

518 530 BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, antracite, com válvula 
automática

€ 602,00 55

518 531 BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, alumetalic, com 
válvula automática

€ 602,00 55
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518 532 BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, branco, com válvula 
automática

€ 602,00 55

518 533 BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, jasmim, com válvula 
automática

€ 602,00 55

518 536 BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, café, com válvula 
automática

€ 602,00 55

518 798 BLANCO TIVO-S, latão, Look SILGRANIT bicolor, cinzento-
pedra/cromado

€ 383,00 225

518 804 BLANCO LINEE-S, latão, Look SILGRANIT bicolor, 
cinzento-pedra/cromado

€ 561,00 192

518 809 BLANCO ALTA-S Compact, latão, Look SILGRANIT bicolor, 
cinzento-pedra/cromado

€ 911,00 201

518 810 BLANCO ALTA Compact, latão, Look SILGRANIT bicolor, 
cinzento-pedra/cromado

€ 646,00 202

518 813 BLANCO LINUS-S, latão, Look SILGRANIT, cinzento-pedra € 543,00 215

518 814 BLANCO LINUS, latão, Look SILGRANIT, cinzento-pedra € 462,00 218

518 846 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, cinzento-pedra, com 
válvula automática

€ 407,00 56

518 847 BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, cinzento-pedra, com 
válvula automática

€ 589,00 55

518 848 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, cinzento-pedra, com 
válvula automática

€ 500,00 56

518 849 BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, cinzento-pedra, com 
válvula automática

€ 602,00 55

518 850 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, cinzento-pedra, com 
válvula automática

€ 479,00 56

518 851 BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, cinzento-pedra, com 
válvula automática

€ 643,00 55

518 852 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, cinzento-pedra, com 
válvula automática

€ 522,00 56

518 853 BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, cinzento-pedra, com 
válvula automática

€ 692,00 55

518 869 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, cinzento-pedra, sem 
válvula automática, reversível

€ 421,00 144

518 872 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, cinzento-pedra, sem 
válvula automática, reversível

€ 447,00 143

518 874 BLANCO METRA 6, SILGRANIT, cinzento-pedra, com 
válvula automática, reversível

€ 564,00 57

518 878 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, cinzento-pedra, sem 
válvula automática, reversível

€ 499,00 141

518 880 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, cinzento-pedra, sem 
válvula automática, reversível

€ 535,00 142

518 884 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, cinzento-pedra, sem 
válvula automática, reversível

€ 535,00 147

518 886 BLANCO METRA 9, SILGRANIT, cinzento-pedra, sem 
válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 792,00 58

518 888 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT, cinzento-pedra, sem 
válvula automática, cuba principal à direita

€ 535,00 146

519 059 BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact, aço inoxidável, 
semibrilho, com válvula automática, reversível

€ 250,00 172

519 357 Controlo de pé BLANCO MOVEX € 29,00 250

519 413 BLANCO MILI, latão, galvanic, cromado € 142,00 237

519 414 BLANCO MILA, latão, galvanic, cromado € 140,00 236

519 415 BLANCO MIDA, latão, Look SILGRANIT, antracite € 184,00 234

519 416 BLANCO MIDA, latão, Look SILGRANIT, alumetalic € 184,00 234

Referência Descrição PVP (sem IVA) Pág.

519 418 BLANCO MIDA, latão, Look SILGRANIT, branco € 184,00 234

519 419 BLANCO MIDA, latão, Look SILGRANIT, jasmim € 184,00 234

519 423 BLANCO MIDA, latão, Look SILGRANIT, café € 184,00 234

519 561 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, antracite, 
sem válvula automática, reversível

€ 319,00 145

519 562 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, cinzento-
pedra, sem válvula automática, reversível

€ 319,00 145

519 563 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, alumetalic, 
sem válvula automática, reversível

€ 319,00 145

519 565 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, branco, sem 
válvula automática, reversível

€ 319,00 145

519 566 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, jasmim, sem 
válvula automática, reversível

€ 319,00 145

519 569 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, tartufo, sem 
válvula automática, reversível

€ 319,00 145

519 570 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, café, sem 
válvula automática, reversível

€ 319,00 145

519 662 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, antracite, sem válvula 
automática, reversível

€ 364,00 154

519 663 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, cinzento-pedra, sem 
válvula automática, reversível

€ 364,00 154

519 664 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, alumetalic, sem válvula 
automática, reversível

€ 364,00 154

519 665 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática, reversível

€ 364,00 154

519 666 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, jasmim, sem válvula 
automática, reversível

€ 364,00 154

519 669 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, tartufo, sem válvula 
automática, reversível

€ 364,00 154

519 670 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática, reversível

€ 364,00 154

519 671 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, antracite, sem válvula 
automática, reversível

€ 400,00 154

519 672 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, cinzento-pedra, sem 
válvula automática, reversível

€ 400,00 154

519 673 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, alumetalic, sem válvula 
automática, reversível

€ 400,00 154

519 674 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática, reversível

€ 400,00 154

519 675 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, jasmim, sem válvula 
automática, reversível

€ 400,00 154

519 678 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, tartufo, sem válvula 
automática, reversível

€ 400,00 154

519 679 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática, reversível

€ 400,00 154

519 689 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, antracite, sem válvula 
automática, reversível

€ 509,00 154

519 690 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, cinzento-pedra, sem 
válvula automática, reversível

€ 509,00 154

519 691 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, alumetalic, sem 
válvula automática, reversível

€ 509,00 154

519 692 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática, reversível

€ 509,00 154

519 693 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, jasmim, sem válvula 
automática, reversível

€ 509,00 154
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519 696 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, sem válvula 
automática, reversível

€ 509,00 154

519 697 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática, reversível

€ 509,00 154

519 698 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, antracite, sem válvula 
automática, reversível

€ 546,00 154

519 699 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, cinzento-pedra, sem 
válvula automática, reversível

€ 546,00 154

519 700 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, alumetalic, sem válvula 
automática, reversível

€ 546,00 154

519 701 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática, reversível

€ 546,00 154

519 702 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, jasmim, sem válvula 
automática, reversível

€ 546,00 154

519 705 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, tartufo, sem válvula 
automática, reversível

€ 546,00 154

519 706 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática, reversível

€ 546,00 154

519 709 BLANCO LANTOS XL 6 S-IF, aço inoxidável, semibrilho, 
com válvula automática, reversível

€ 391,00 171

519 713 BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact, aço inoxidável, 
semibrilho, com válvula automática, reversível

€ 458,00 171

519 716 BLANCO SUPRA 340/340-U, aço inoxidável, semibrilho, 
sem válvula automática

€ 308,00 106

519 717 BLANCO LANTOS 45 S-IF, aço inoxidável, semibrilho, com 
válvula automática, reversível

€ 261,00 172

519 782 BLANCOCULINA-S Duo, latão, galvanic, cromado € 650,00 189

519 784 BLANCOCULINA-S Duo, aço inoxidável, solid, aço inox. 
mate

€ 967,00 189

519 810 BLANCO MILA-S, latão, galvanic, cromado € 189,00 235

519 843 BLANCOCULINA-S Mini, latão, galvanic, cromado € 466,00 191

519 844 BLANCOCULINA-S Mini, latão, galvanic, aço finish € 647,00 191

520 511 BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, antracite, sem válvula 
automática, reversível

€ 358,00 156

520 513 BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, alumetalic, sem válvula 
automática, reversível

€ 358,00 156

520 515 BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática, reversível

€ 358,00 156

520 516 BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, jasmim, sem válvula 
automática, reversível

€ 358,00 156

520 519 BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática, reversível

€ 358,00 156

520 764 BLANCO JURENA, latão, galvanic, cromado € 231,00 210

520 765 BLANCO JURENA-S, latão, galvanic, cromado € 333,00 210

520 766 BLANCO CARENA, latão, galvanic, cromado € 232,00 209

520 767 BLANCO CARENA-S, latão, galvanic, cromado € 333,00 209

520 787 BLANCO TRADON, latão, galvanic, latão € 456,00 207

520 840 BLANCO TRIMA, latão, galvanic, cromado € 271,00 230

521 267 BLANCO AVONA, latão, galvanic, cromado € 339,00 198

521 277 BLANCO AVONA-S, latão, galvanic, cromado € 389,00 197

521 278 BLANCO AVONA-S, latão, Look SILGRANIT, antracite € 463,00 197

521 279 BLANCO AVONA-S, latão, Look SILGRANIT, alumetalic € 463,00 197

521 280 BLANCO AVONA-S, latão, Look SILGRANIT, branco € 463,00 197
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521 281 BLANCO AVONA-S, latão, Look SILGRANIT, jasmim € 463,00 197

521 283 BLANCO AVONA-S, latão, Look SILGRANIT, tartufo € 463,00 197

521 284 BLANCO AVONA-S, latão, Look SILGRANIT, café € 463,00 197

521 285 BLANCO AVONA-S, latão, Look SILGRANIT, cinzento-
pedra

€ 463,00 197

521 288 BLANCO LIVIA-S, latão, galvanic, cromado € 435,00 195

521 289 BLANCO LIVIA-S, latão, galvanic, latão € 497,00 195

521 290 BLANCO LIVIA-S, latão, PVD, manganésio € 745,00 195

521 291 BLANCO LIVIA Dispensador de detergente Capacidade: 
500 ml, latão, galvanic, cromado

€ 139,00 238

521 292 BLANCO LIVIA Dispensador de detergente Capacidade: 
500 ml, latão, galvanic, latão

€ 171,00 238

521 293 BLANCO LIVIA Dispensador de detergente Capacidade: 
500 ml, latão, galvanic, manganésio

€ 222,00 238

521 300 BLANCO SELECT Clip € 32,00 253

521 301 BLANCO SELECT AutoMove € 412,00 249

521 356 BLANCO CARENA-S Vario, latão, galvanic, cromado € 404,00 208

521 358 BLANCO CARENA-S Vario, latão, Look SILGRANIT bicolor, 
antracite/cromado

€ 451,00 208

521 359 BLANCO CARENA-S Vario, latão, Look SILGRANIT bicolor, 
cinzento-pedra/cromado

€ 451,00 208

521 360 BLANCO CARENA-S Vario, latão, Look SILGRANIT bicolor, 
alumetalic/cromado

€ 451,00 208

521 368 BLANCO CARENA-S Vario, latão, Look SILGRANIT bicolor, 
branco/cromado

€ 451,00 208

521 372 BLANCO CARENA-S Vario, latão, Look SILGRANIT bicolor, 
jasmim/cromado

€ 451,00 208

521 376 BLANCO CARENA-S Vario, latão, Look SILGRANIT bicolor, 
tartufo/cromado

€ 451,00 208

521 378 BLANCO CARENA-S Vario, latão, Look SILGRANIT bicolor, 
café/cromado

€ 451,00 208

521 454 BLANCO MIDA-S, latão, galvanic, cromado € 214,00 233

521 455 BLANCO MIDA-S, latão, Look SILGRANIT, antracite € 247,00 233

521 456 BLANCO MIDA-S, latão, Look SILGRANIT, alumetalic € 247,00 233

521 457 BLANCO MIDA-S, latão, Look SILGRANIT, branco € 247,00 233

521 458 BLANCO MIDA-S, latão, Look SILGRANIT, jasmim € 247,00 233

521 461 BLANCO MIDA-S, latão, Look SILGRANIT, café € 247,00 233

521 467 BLANCO FLEXON II 30/2, plastic, sheet steel € 135,00 254

521 468 BLANCO FLEXON II 45/2, plastic, sheet steel € 158,00 253

521 469 BLANCO FLEXON II 50/2, plastic, sheet steel € 173,00 253

521 470 BLANCO FLEXON II 50/3, plastic, sheet steel € 189,00 253

521 471 BLANCO FLEXON II 60/2, plastic, sheet steel € 188,00 252

521 472 BLANCO FLEXON II 60/3, plastic, sheet steel € 196,00 252

521 473 BLANCO FLEXON II XL 60/3, plástico, aço € 217,00 252

521 474 BLANCO FLEXON II 60/4, plástico, aço € 227,00 252

521 475 BLANCO FLEXON II Low 90/4, plástico, aço € 241,00 255

521 476 BLANCO CATRIS-S, latão, galvanic, cromado € 291,00 204

521 504 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, antracite, sem válvula 
automática

€ 423,00 52
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521 541 BLANCO TORRE, dispensador aço inoxidável escovado, 
superfície metálica, aço inoxidável, solid, aço inox. 
escovado

€ 131,00 240

521 542 BLANCO FLEXON II 30/1, plástico, aço € 113,00 254

521 543 BLANCO CORESSA-F, latão, galvanic, cromado € 282,00 228

521 544 BLANCO CORESSA-F, latão, galvanic, cromado € 282,00 228

521 545 BLANCO LARESSA-F, latão, galvanic, cromado € 282,00 227

521 546 BLANCO LARESSA-F Manípulo esquerda, latão, galvanic, 
cromado

€ 282,00 227

521 547 BLANCO PANERA-S, aço inoxidável, solid, aço inox. 
escovado

€ 836,00 187

521 556 BLANCO ZEROX 340-U Durinox, aço inoxidável, Durinox, 
sem válvula automática

€ 483,00 80

521 558 BLANCO ZEROX 400-U Durinox, aço inoxidável, Durinox, 
sem válvula automática

€ 495,00 80

521 559 BLANCO ZEROX 500-U Durinox, aço inoxidável, Durinox, 
sem válvula automática

€ 521,00 80

521 560 BLANCO ZEROX 700-U Durinox, aço inoxidável, Durinox, 
sem válvula automática

€ 572,00 80

521 564 BLANCO CLARON 180-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 361,00 77

521 565 BLANCO CLARON 180-U, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 341,00 70

521 566 BLANCO ZEROX 180-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 283,00 87

521 567 BLANCO ZEROX 180-U, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 268,00 82

521 570 BLANCO CLARON 340-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 369,00 77

521 571 BLANCO CLARON 340-U, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 372,00 70

521 572 BLANCO CLARON 400-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 437,00 76

521 573 BLANCO CLARON 400-U, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 392,00 69

521 574 BLANCO CLARON 450-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 453,00 76

521 575 BLANCO CLARON 450-U, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 405,00 69

521 576 BLANCO CLARON 500-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 465,00 76

521 577 BLANCO CLARON 500-U, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 420,00 69

521 578 BLANCO CLARON 550-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 490,00 76

521 579 BLANCO CLARON 550-U, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 432,00 69

521 580 BLANCO CLARON 700-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 508,00 76

521 581 BLANCO CLARON 700-U, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 447,00 69

521 582 BLANCO ZEROX 340-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 291,00 87

521 583 BLANCO ZEROX 340-U, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 291,00 82

521 584 BLANCO ZEROX 400-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 341,00 87
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521 585 BLANCO ZEROX 400-U, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 293,00 82

521 586 BLANCO ZEROX 450-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 356,00 87

521 587 BLANCO ZEROX 450-U, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 306,00 82

521 588 BLANCO ZEROX 500-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 372,00 87

521 589 BLANCO ZEROX 500-U, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 321,00 82

521 590 BLANCO ZEROX 550-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 387,00 86

521 591 BLANCO ZEROX 550-U, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 329,00 81

521 592 BLANCO ZEROX 700-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 397,00 86

521 593 BLANCO ZEROX 700-U, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 334,00 81

521 595 BLANCO CLARON XL 60-IF VaporPlus, aço inoxidável, aço 
inoxidável brilho, sem válvula automática

€ 601,00 78

521 596 BLANCO CLARON XL 60-U VaporPlus, aço inoxidável, aço 
inoxidável brilho, sem válvula automática

€ 503,00 78

521 607 BLANCO CLARON 340/180-IF, aço inoxidável, aço 
inoxidável brilho, sem válvula automática, cuba principal 
à esquerda

€ 1193,00 75

521 608 BLANCO CLARON 340/180-IF, aço inoxidável, aço 
inoxidável brilho, sem válvula automática, cuba principal 
à direita

€ 1193,00 75

521 609 BLANCO CLARON 340/180-U, aço inoxidável, aço 
inoxidável brilho, sem válvula automática, cuba principal 
à esquerda

€ 1104,00 68

521 610 BLANCO CLARON 340/180-U, aço inoxidável, aço 
inoxidável brilho, sem válvula automática, cuba principal 
à direita

€ 1104,00 68

521 611 BLANCO ZEROX 340/180-IF, aço inoxidável, aço 
inoxidável brilho, sem válvula automática, cuba principal 
à esquerda

€ 798,00 86

521 612 BLANCO ZEROX 340/180-IF, aço inoxidável, aço 
inoxidável brilho, sem válvula automática, cuba principal 
à direita

€ 798,00 86

521 613 BLANCO ZEROX 340/180-U, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 687,00 81

521 614 BLANCO ZEROX 340/180-U, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática, cuba principal à direita

€ 687,00 81

521 617 BLANCO CLARON 400/400-IF, aço inoxidável, aço 
inoxidável brilho, sem válvula automática

€ 1243,00 75

521 618 BLANCO CLARON 400/400-U, aço inoxidável, aço 
inoxidável brilho, sem válvula automática

€ 1152,00 68

521 619 BLANCO ZEROX 400/400-IF, aço inoxidável, aço 
inoxidável brilho, sem válvula automática

€ 923,00 86

521 620 BLANCO ZEROX 400/400-U, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 854,00 81

521 632 BLANCO CLARON 400-IF/A, aço inoxidável, com válvula 
automática

€ 817,00 73

521 633 BLANCO CLARON 500-IF/A, aço inoxidável, com válvula 
automática

€ 840,00 73

521 634 BLANCO CLARON 700-IF/A, aço inoxidável, com válvula 
automática

€ 897,00 73
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521 639 BLANCO CLARON 550-IF/A, aço inoxidável, com válvula 
automática

€ 851,00 73

521 641 BLANCO CLARON XL 60-IF/A VaporPlus, aço inoxidável, 
aço inoxidável brilho, com válvula automática

€ 633,00 78

521 647 BLANCO CLARON 340/180-IF/A, aço inoxidável, com 
válvula automática, cuba principal à direita

€ 1265,00 72

521 654 BLANCO CLARON 400/400-IF/A, aço inoxidável, com 
válvula automática

€ 1369,00 72

521 657 BLANCO DIVON II 45 S-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, com válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 811,00 163

521 658 BLANCO DIVON II 45 S-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, com válvula automática, cuba principal à direita

€ 811,00 163

521 659 BLANCO DIVON II 5 S-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, com válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 871,00 162

521 660 BLANCO DIVON II 5 S-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, com válvula automática, cuba principal à direita

€ 871,00 162

521 661 BLANCO DIVON II 6 S-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, com válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 1065,00 161

521 662 BLANCO DIVON II 6 S-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, com válvula automática, cuba principal à direita

€ 1065,00 161

521 663 BLANCO DIVON II 8-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, com válvula automática

€ 1131,00 91

521 664 BLANCO DIVON II 8 S-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, com válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 1194,00 160

521 665 BLANCO DIVON II 8 S-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, com válvula automática, cuba principal à direita

€ 1194,00 160

521 669 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, cinzento-pedra, sem 
válvula automática

€ 423,00 52

521 670 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, alumetalic, sem válvula 
automática

€ 423,00 52

521 672 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática

€ 423,00 52

521 673 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, jasmim, sem válvula 
automática

€ 423,00 52

521 675 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, tartufo, sem válvula 
automática

€ 423,00 52

521 677 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática

€ 423,00 52

521 678 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, antracite, sem válvula 
automática

€ 469,00 52

521 679 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, cinzento-pedra, sem 
válvula automática

€ 469,00 52

521 681 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, alumetalic, sem válvula 
automática

€ 469,00 52

521 683 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática

€ 469,00 52

521 684 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, jasmim, sem válvula 
automática

€ 469,00 52

521 686 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, tartufo, sem válvula 
automática

€ 469,00 52

521 688 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática

€ 469,00 52

521 689 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, antracite, sem válvula 
automática, cuba principal à esquerda

€ 500,00 52

521 690 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, cinzento-pedra, sem 
válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 500,00 52
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521 691 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, alumetalic, sem 
válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 500,00 52

521 693 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática, cuba principal à esquerda

€ 500,00 52

521 694 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, jasmim, sem válvula 
automática, cuba principal à esquerda

€ 500,00 52

521 696 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, tartufo, sem válvula 
automática, cuba principal à esquerda

€ 500,00 52

521 698 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática, cuba principal à esquerda

€ 500,00 52

521 746 Kit de pulverizador límpido e ventilado para misturadoras 
de alta pressão

€ 21,00 191

521 748 BLANCO ETAGON 500-IF/A, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, com válvula automática, com acessório

€ 694,00 89

521 755 BLANCO ARTAGO 6, SILGRANIT, antracite, sem válvula 
automática, reversível

€ 509,00 37

521 761 BLANCO ARTAGO 6, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática, reversível

€ 509,00 37

521 766 BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, 
antracite, sem válvula automática, reversível

€ 941,00 36

521 767 BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, branco, 
sem válvula automática, reversível

€ 941,00 36

521 840 BLANCO ETAGON 500-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática, com acessório

€ 549,00 90

521 841 BLANCO ETAGON 500-U, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática, com acessório

€ 484,00 88

522 102 BLANCO AXIS III 45 S-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, com válvula automática, com acessório, reversível

€ 758,00 166

522 103 BLANCO AXIS III 5 S-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, com válvula automática, com acessório, reversível

€ 788,00 165

522 104 BLANCO AXIS III 6 S-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, com válvula automática, com acessório, cuba 
principal à direita

€ 879,00 164

522 105 BLANCO AXIS III 6 S-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, com válvula automática, com acessório, cuba 
principal à esquerda

€ 879,00 164

522 227 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, antracite, sem 
válvula automática, com acessório

€ 534,00 39

522 228 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, cinzento-pedra, 
sem válvula automática, com acessório

€ 534,00 39

522 229 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, alumetalic, sem 
válvula automática, com acessório

€ 534,00 39

522 231 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática, com acessório

€ 534,00 39

522 232 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, jasmim, sem 
válvula automática, com acessório

€ 534,00 39

522 234 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, tartufo, sem válvula 
automática, com acessório

€ 534,00 39

522 236 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática, com acessório

€ 534,00 39

522 404 BLANCO SOLENTA-S, latão, galvanic, cromado € 519,00 184

522 405 BLANCO SOLENTA-S, latão, PVD, PVD steel € 562,00 184

522 406 BLANCO SOLENTA-S Senso, latão, galvanic, cromado € 847,00 185

522 407 BLANCO SOLENTA-S Senso, latão, PVD, PVD steel € 948,00 185

522 951 BLANCO ANDANO 180-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática, sem acessório

€ 234,00 98
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522 952 BLANCO ANDANO 180-U, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática, sem acessório

€ 205,00 94

522 953 BLANCO ANDANO 340-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 263,00 98

522 955 BLANCO ANDANO 340-U, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 227,00 94

522 957 BLANCO ANDANO 400-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 270,00 98

522 959 BLANCO ANDANO 400-U, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 231,00 94

522 961 BLANCO ANDANO 450-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 283,00 98

522 963 BLANCO ANDANO 450-U, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 246,00 94

522 965 BLANCO ANDANO 500-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 299,00 98

522 967 BLANCO ANDANO 500-U, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 266,00 94

522 969 BLANCO ANDANO 700-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 375,00 97

522 971 BLANCO ANDANO 700-U, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática

€ 334,00 93

522 973 BLANCO ANDANO 340/180-IF, aço inoxidável, aço 
inoxidável brilho, sem válvula automática, cuba principal 
à direita

€ 575,00 97

522 975 BLANCO ANDANO 340/180-IF, aço inoxidável, aço 
inoxidável brilho, sem válvula automática, cuba principal 
à esquerda

€ 575,00 97

522 977 BLANCO ANDANO 340/180-U, aço inoxidável, aço 
inoxidável brilho, sem válvula automática, cuba principal 
à direita

€ 486,00 93

522 979 BLANCO ANDANO 340/180-U, aço inoxidável, aço 
inoxidável brilho, sem válvula automática, cuba principal 
à esquerda

€ 486,00 93

522 981 BLANCO ANDANO 340/340-IF, aço inoxidável, aço 
inoxidável brilho, sem válvula automática

€ 625,00 97

522 983 BLANCO ANDANO 340/340-U, aço inoxidável, aço 
inoxidável brilho, sem válvula automática

€ 512,00 92

522 985 BLANCO ANDANO 400/400-IF, aço inoxidável, aço 
inoxidável brilho, sem válvula automática

€ 639,00 97

522 987 BLANCO ANDANO 400/400-U, aço inoxidável, aço 
inoxidável brilho, sem válvula automática

€ 550,00 92

522 989 BLANCO ANDANO 500/180-U, aço inoxidável, aço 
inoxidável brilho, sem válvula automática, cuba principal 
à direita

€ 560,00 93

522 991 BLANCO ANDANO 500/180-U, aço inoxidável, aço 
inoxidável brilho, sem válvula automática, cuba principal 
à esquerda

€ 560,00 93

522 999 BLANCO ANDANO XL 6 S-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, com válvula automática, com acessório, cuba 
principal à direita

€ 742,00 167

523 000 BLANCO ANDANO XL 6 S-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, com válvula automática, com acessório, cuba 
principal à esquerda

€ 742,00 167

523 001 BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact, aço inoxidável, aço 
inoxidável brilho, com válvula automática, com acessório, 
cuba principal à direita

€ 742,00 168

523 002 BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact, aço inoxidável, aço 
inoxidável brilho, com válvula automática, com acessório, 
cuba principal à esquerda

€ 742,00 168

Referência Descrição PVP (sem IVA) Pág.

523 030 BLANCO LEMIS 45 S-IF, aço inoxidável, semibrilho, sem 
válvula automática, reversível

€ 300,00 170

523 032 BLANCO LEMIS 6 S-IF, aço inoxidável, semibrilho, sem 
válvula automática, reversível

€ 417,00 169

523 034 BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, aço inoxidável, semibrilho, sem 
válvula automática, reversível

€ 367,00 169

523 036 BLANCO LEMIS 8 S-IF, aço inoxidável, semibrilho, sem 
válvula automática, reversível

€ 434,00 169

523 039 BLANCO LEMIS 8-IF, aço inoxidável, semibrilho, sem 
válvula automática, reversível

€ 417,00 99

523 043 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, antracite, sem válvula 
automática

€ 541,00 52

523 044 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, cinzento-pedra, sem 
válvula automática

€ 541,00 52

523 045 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, alumetalic, sem válvula 
automática

€ 541,00 52

523 047 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática

€ 541,00 52

523 048 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, jasmim, sem válvula 
automática

€ 541,00 52

523 050 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, tartufo, sem válvula 
automática

€ 541,00 52

523 052 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática

€ 541,00 52

523 057 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, antracite, sem válvula 
automática, cuba principal à direita

€ 612,00 51

523 058 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, cinzento-pedra, sem 
válvula automática, cuba principal à direita

€ 612,00 51

523 059 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, alumetalic, sem válvula 
automática, cuba principal à direita

€ 612,00 51

523 061 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática, cuba principal à direita

€ 612,00 51

523 062 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, jasmim, sem válvula 
automática, cuba principal à direita

€ 612,00 51

523 064 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, tartufo, sem válvula 
automática, cuba principal à direita

€ 612,00 51

523 066 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática, cuba principal à direita

€ 612,00 51

523 096 BLANCO ZEROX 340-IF Durinox, aço inoxidável, Durinox, 
sem válvula automática

€ 468,00 85

523 097 BLANCO ZEROX 400-IF Durinox, aço inoxidável, Durinox, 
sem válvula automática

€ 480,00 85

523 098 BLANCO ZEROX 500-IF Durinox, aço inoxidável, Durinox, 
sem válvula automática

€ 505,00 85

523 099 BLANCO ZEROX 700-IF Durinox, aço inoxidável, Durinox, 
sem válvula automática

€ 529,00 85

523 100 BLANCO ZEROX 400-IF/A Durinox, aço inoxidável, 
Durinox, com válvula automática

€ 517,00 83

523 101 BLANCO ZEROX 500-IF/A Durinox, aço inoxidável, 
Durinox, com válvula automática

€ 566,00 83

523 102 BLANCO ZEROX 700-IF/A Durinox, aço inoxidável, 
Durinox, com válvula automática

€ 603,00 83

523 103 BLANCO MILI, latão, Look SILGRANIT, antracite € 183,00 237

523 105 BLANCO MILI, latão, Look SILGRANIT, alumetalic € 183,00 237

523 107 BLANCO MILI, latão, Look SILGRANIT, branco € 183,00 237

523 108 BLANCO MILI, latão, Look SILGRANIT, jasmim € 183,00 237
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523 111 BLANCO MILI, latão, Look SILGRANIT, café € 183,00 237

523 118 BLANCO AMBIS, aço inoxidável, solid, aço inox. escovado € 250,00 219

523 119 BLANCO AMBIS-S, aço inoxidável, solid, aço inox. 
escovado

€ 367,00 219

523 120 BLANCO CANDOR, aço inoxidável, solid, aço inox. 
escovado

€ 193,00 220

523 121 BLANCO CANDOR-S, aço inoxidável, solid, aço inox. 
escovado

€ 309,00 220

523 122 BLANCO LANORA, aço inoxidável, solid, aço inox. 
escovado

€ 193,00 222

523 123 BLANCO LANORA-S, aço inoxidável, solid, aço inox. 
escovado

€ 309,00 222

523 126 BLANCO SOLENTA-S Senso Manípulo esquerda, latão, 
galvanic, cromado

€ 847,00 186

523 127 BLANCO SOLENTA-S Senso Manípulo esquerda, latão, 
PVD, PVD steel

€ 948,00 186

523 128 BLANCO FONTAS II, latão, galvanic, cromado € 390,00 206

523 129 BLANCO FONTAS II, latão, PVD, PVD steel € 454,00 206

523 130 BLANCO FONTAS II, latão, Look SILGRANIT, antracite € 434,00 206

523 131 BLANCO FONTAS II, latão, Look SILGRANIT, alumetalic € 434,00 206

523 132 BLANCO FONTAS II, latão, Look SILGRANIT, jasmim € 434,00 206

523 134 BLANCO FONTAS II, latão, Look SILGRANIT, branco € 434,00 206

523 135 BLANCO FONTAS II, latão, Look SILGRANIT, café € 434,00 206

523 136 BLANCO FONTAS II, latão, Look SILGRANIT, tartufo € 434,00 206

523 137 BLANCO FONTAS II, latão, Look SILGRANIT, cinzento-
pedra

€ 434,00 206

523 140 BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact, aço inoxidável, 
semibrilho, com válvula automática, reversível

€ 314,00 171

523 141 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, antracite, sem 
válvula automática

€ 567,00 45

523 142 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, cinzento-pedra, 
sem válvula automática

€ 567,00 45

523 143 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, alumetalic, sem 
válvula automática

€ 567,00 45

523 145 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, branco, sem 
válvula automática

€ 567,00 45

523 146 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, jasmim, sem 
válvula automática

€ 567,00 45

523 148 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, tartufo, sem 
válvula automática

€ 567,00 45

523 150 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática

€ 567,00 45

523 151 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, antracite, sem 
válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 634,00 44

523 152 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, cinzento-
pedra, sem válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 634,00 44

523 153 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, alumetalic, 
sem válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 634,00 44

523 155 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, branco, sem 
válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 634,00 44

523 156 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, jasmim, sem 
válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 634,00 44

523 158 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, tartufo, sem 
válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 634,00 44

Referência Descrição PVP (sem IVA) Pág.

523 160 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, café, sem 
válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 634,00 44

523 183 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, antracite, com tábua 
de corte de vidro, reversível

€ 493,00 129

523 184 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, cinzento-pedra, com 
tábua de corte de vidro, reversível

€ 493,00 129

523 185 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, alumetalic, com tábua 
de corte de vidro, reversível

€ 493,00 129

523 187 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, branco, com tábua de 
corte de vidro, reversível

€ 493,00 129

523 188 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, jasmim, com tábua de 
corte de vidro, reversível

€ 493,00 129

523 190 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, tartufo, com tábua de 
corte de vidro, reversível

€ 493,00 129

523 192 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, café, com tábua de 
corte de vidro, reversível

€ 493,00 129

523 215 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, antracite, com tábua de 
corte de vidro, reversível

€ 523,00 128

523 216 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, cinzento-pedra, com 
tábua de corte de vidro, reversível

€ 523,00 128

523 217 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, alumetalic, com tábua 
de corte de vidro, reversível

€ 523,00 128

523 219 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, branco, com tábua de 
corte de vidro, reversível

€ 523,00 128

523 220 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, jasmim, com tábua de 
corte de vidro, reversível

€ 523,00 128

523 222 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, tartufo, com tábua de 
corte de vidro, reversível

€ 523,00 128

523 224 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, café, com tábua de 
corte de vidro, reversível

€ 523,00 128

523 344 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, antracite, com 
válvula automática, com acessório, cuba principal à direita

€ 480,00 137

523 345 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, cinzento-pedra, 
com válvula automática, com acessório, cuba principal 
à direita

€ 480,00 137

523 346 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, alumetalic, com 
válvula automática, com acessório, cuba principal à direita

€ 480,00 137

523 348 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, branco, com válvula 
automática, com acessório, cuba principal à direita

€ 480,00 137

523 349 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, jasmim, com válvula 
automática, com acessório, cuba principal à direita

€ 480,00 137

523 351 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, tartufo, com válvula 
automática, com acessório, cuba principal à direita

€ 480,00 137

523 353 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, café, com válvula 
automática, com acessório, cuba principal à direita

€ 480,00 137

523 381 BLANCO CRONOS XL 8-IF, aço inoxidável, sem válvula 
automática

€ 1724,00 66

523 384 BLANCO CLARON 340-U Durinox, aço inoxidável, Durinox, 
sem válvula automática

€ 586,00 67

523 385 BLANCO CLARON 400-U Durinox, aço inoxidável, Durinox, 
sem válvula automática

€ 630,00 67

523 386 BLANCO CLARON 500-U Durinox, aço inoxidável, Durinox, 
sem válvula automática

€ 641,00 67

523 387 BLANCO CLARON 700-U Durinox, aço inoxidável, Durinox, 
sem válvula automática

€ 728,00 67

523 388 BLANCO CLARON 340-IF Durinox, aço inoxidável, Durinox, 
sem válvula automática

€ 697,00 74
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523 389 BLANCO CLARON 400-IF Durinox, aço inoxidável, Durinox, 
sem válvula automática

€ 728,00 74

523 390 BLANCO CLARON 500-IF Durinox, aço inoxidável, Durinox, 
sem válvula automática

€ 739,00 74

523 391 BLANCO CLARON 700-IF Durinox, aço inoxidável, Durinox, 
sem válvula automática

€ 823,00 74

523 392 BLANCO CLARON 400-IF/A Durinox, aço inoxidável, 
Durinox, com válvula automática

€ 962,00 71

523 393 BLANCO CLARON 500-IF/A Durinox, aço inoxidável, 
Durinox, com válvula automática

€ 976,00 71

523 394 BLANCO CLARON 700-IF/A Durinox, aço inoxidável, 
Durinox, com válvula automática

€ 1004,00 71

523 396 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, antracite, sem 
válvula automática

€ 338,00 46

523 397 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, cinzento-pedra, 
sem válvula automática

€ 338,00 46

523 398 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, alumetalic, sem 
válvula automática

€ 338,00 46

523 400 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, branco, sem 
válvula automática

€ 338,00 46

523 401 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, jasmim, sem 
válvula automática

€ 338,00 46

523 403 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, tartufo, sem válvula 
automática

€ 338,00 46

523 405 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática

€ 338,00 46

523 406 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, antracite, sem 
válvula automática

€ 448,00 46

523 407 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, cinzento-pedra, 
sem válvula automática

€ 448,00 46

523 408 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, alumetalic, sem 
válvula automática

€ 448,00 46

523 410 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, branco, sem 
válvula automática

€ 448,00 46

523 411 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, jasmim, sem 
válvula automática

€ 448,00 46

523 414 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, tartufo, sem válvula 
automática

€ 448,00 46

523 415 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática

€ 448,00 46

523 416 BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, antracite, sem 
válvula automática

€ 506,00 50

523 417 BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, cinzento-pedra, 
sem válvula automática

€ 506,00 50

523 418 BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, alumetalic, sem 
válvula automática

€ 506,00 50

523 419 BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática

€ 506,00 50

523 420 BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, jasmim, sem 
válvula automática

€ 506,00 50

523 421 BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática

€ 506,00 50

523 422 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, antracite, sem 
válvula automática

€ 376,00 46

523 423 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, cinzento-pedra, 
sem válvula automática

€ 376,00 46

523 424 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, alumetalic, sem 
válvula automática

€ 376,00 46

Referência Descrição PVP (sem IVA) Pág.

523 426 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, branco, sem 
válvula automática

€ 376,00 46

523 427 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, jasmim, sem 
válvula automática

€ 376,00 46

523 429 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, tartufo, sem 
válvula automática

€ 376,00 46

523 431 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática

€ 376,00 46

523 432 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, antracite, sem 
válvula automática

€ 393,00 45

523 433 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, cinzento-pedra, 
sem válvula automática

€ 393,00 45

523 434 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, alumetalic, sem 
válvula automática

€ 393,00 45

523 436 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, branco, sem 
válvula automática

€ 393,00 45

523 437 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, jasmim, sem 
válvula automática

€ 393,00 45

523 439 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, tartufo, sem 
válvula automática

€ 393,00 45

523 441 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática

€ 393,00 45

523 442 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, antracite, sem 
válvula automática

€ 534,00 45

523 443 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, cinzento-pedra, 
sem válvula automática

€ 534,00 45

523 444 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, alumetalic, sem 
válvula automática

€ 534,00 45

523 446 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, branco, sem 
válvula automática

€ 534,00 45

523 447 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, jasmim, sem 
válvula automática

€ 534,00 45

523 449 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, tartufo, sem válvula 
automática

€ 534,00 45

523 451 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática

€ 534,00 45

523 452 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, antracite, 
sem válvula automática

€ 710,00 45

523 453 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, cinzento-
pedra, sem válvula automática

€ 710,00 45

523 454 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, alumetalic, 
sem válvula automática

€ 710,00 45

523 456 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, branco, sem 
válvula automática

€ 710,00 45

523 457 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, jasmim, sem 
válvula automática

€ 710,00 45

523 459 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, tartufo, sem 
válvula automática

€ 710,00 45

523 461 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, café, sem 
válvula automática

€ 710,00 45

523 472 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, antracite, com tábua de 
corte de vidro, cuba principal à direita

€ 816,00 125

523 473 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, cinzento-pedra, com 
tábua de corte de vidro, cuba principal à direita

€ 816,00 125

523 474 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, alumetalic, com tábua 
de corte de vidro, cuba principal à direita

€ 816,00 125

523 475 BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, antracite, sem 
válvula automática

€ 524,00 50
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523 477 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, branco, com tábua de 
corte de vidro, cuba principal à direita

€ 816,00 125

523 478 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, jasmim, com tábua de 
corte de vidro, cuba principal à direita

€ 816,00 125

523 480 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, tartufo, com tábua de 
corte de vidro, cuba principal à direita

€ 816,00 125

523 482 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, café, com tábua de 
corte de vidro, cuba principal à direita

€ 816,00 125

523 495 BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, cinzento-pedra, 
sem válvula automática

€ 524,00 50

523 496 BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, alumetalic, sem 
válvula automática

€ 524,00 50

523 497 BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática

€ 524,00 50

523 498 BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, jasmim, sem 
válvula automática

€ 524,00 50

523 499 BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática

€ 524,00 50

523 510 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, antracite, com tábua 
de corte de vidro, reversível

€ 801,00 127

523 511 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, cinzento-pedra, com 
tábua de corte de vidro, reversível

€ 801,00 127

523 512 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, alumetalic, com 
tábua de corte de vidro, reversível

€ 801,00 127

523 514 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, branco, com tábua 
de corte de vidro, reversível

€ 801,00 127

523 515 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, jasmim, com tábua 
de corte de vidro, reversível

€ 801,00 127

523 517 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, com tábua 
de corte de vidro, reversível

€ 801,00 127

523 519 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, café, com tábua de 
corte de vidro, reversível

€ 801,00 127

523 526 BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, antracite, com 
tábua de corte de vidro, reversível

€ 860,00 126

523 527 BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, cinzento-pedra, 
com tábua de corte de vidro, reversível

€ 860,00 126

523 528 BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, alumetalic, com 
tábua de corte de vidro, reversível

€ 860,00 126

523 529 BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, branco, com tábua 
de corte de vidro, reversível

€ 860,00 126

523 530 BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, jasmim, com tábua 
de corte de vidro, reversível

€ 860,00 126

523 531 BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, café, com tábua de 
corte de vidro, reversível

€ 860,00 126

523 532 BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, antracite, sem 
válvula automática

€ 564,00 50

523 533 BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, cinzento-pedra, 
sem válvula automática

€ 564,00 50

523 534 BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, alumetalic, sem 
válvula automática

€ 564,00 50

523 535 BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática

€ 564,00 50

523 536 BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, jasmim, sem 
válvula automática

€ 564,00 50

523 537 BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática

€ 564,00 50

523 548 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, antracite, sem 
válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 684,00 44

Referência Descrição PVP (sem IVA) Pág.

523 549 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, cinzento-
pedra, sem válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 684,00 44

523 550 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, alumetalic, 
sem válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 684,00 44

523 552 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, branco, sem 
válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 684,00 44

523 553 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, jasmim, sem 
válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 684,00 44

523 556 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, tartufo, sem 
válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 684,00 44

523 557 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, café, sem 
válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 684,00 44

523 558 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, antracite, sem 
válvula automática, cuba principal à direita

€ 684,00 44

523 559 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, cinzento-
pedra, sem válvula automática, cuba principal à direita

€ 684,00 44

523 560 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, alumetalic, 
sem válvula automática, cuba principal à direita

€ 684,00 44

523 562 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, branco, sem 
válvula automática, cuba principal à direita

€ 684,00 44

523 563 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, jasmim, sem 
válvula automática, cuba principal à direita

€ 684,00 44

523 565 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, tartufo, sem 
válvula automática, cuba principal à direita

€ 684,00 44

523 567 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, café, sem 
válvula automática, cuba principal à direita

€ 684,00 44

523 568 BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, antracite, sem 
válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 713,00 50

523 569 BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, cinzento-
pedra, sem válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 713,00 50

523 570 BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, alumetalic, 
sem válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 713,00 50

523 571 BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, branco, sem 
válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 713,00 50

523 572 BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, jasmim, sem 
válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 713,00 50

523 573 BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, café, sem 
válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 713,00 50

523 574 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, antracite, sem 
válvula automática

€ 761,00 44

523 575 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, cinzento-
pedra, sem válvula automática

€ 761,00 44

523 576 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, alumetalic, 
sem válvula automática

€ 761,00 44

523 578 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, branco, sem 
válvula automática

€ 761,00 44

523 579 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, jasmim, sem 
válvula automática

€ 761,00 44

523 581 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, tartufo, sem 
válvula automática

€ 761,00 44

523 583 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, café, sem 
válvula automática

€ 761,00 44

523 584 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, antracite, sem 
válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 804,00 44

523 585 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, cinzento-
pedra, sem válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 804,00 44

523 586 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, alumetalic, 
sem válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 804,00 44
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523 588 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, branco, sem 
válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 804,00 44

523 589 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, jasmim, sem 
válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 804,00 44

523 591 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, tartufo, sem 
válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 804,00 44

523 593 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, café, sem 
válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 804,00 44

523 733 BLANCO SUBLINE 500-U, Cerâmica, PuraPlus, branco 
cristal brilhante, sem válvula automática

€ 743,00 119

523 734 BLANCO SUBLINE 500-U, Cerâmica, PuraPlus, magnólia 
brilhante, sem válvula automática

€ 743,00 119

523 739 BLANCO SUBLINE 500-U, Cerâmica, PuraPlus, basalto, 
sem válvula automática

€ 743,00 119

523 740 BLANCO SUBLINE 500-U, Cerâmica, PuraPlus, preto, sem 
válvula automática

€ 743,00 119

523 741 BLANCO SUBLINE 350/150-U, Cerâmica, PuraPlus, 
branco cristal brilhante, sem válvula automática, cuba 
principal à esquerda

€ 825,00 119

523 742 BLANCO SUBLINE 350/150-U, Cerâmica, PuraPlus, 
magnólia brilhante, sem válvula automática, cuba principal 
à esquerda

€ 825,00 119

523 746 BLANCO SUBLINE 350/150-U, Cerâmica, PuraPlus, 
basalto, sem válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 825,00 119

523 747 BLANCO SUBLINE 350/150-U, Cerâmica, PuraPlus, preto, 
sem válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 825,00 119

523 774 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, antracite, 
com válvula automática, sem acessório, cuba principal à 
direita

€ 617,00 132

523 775 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, cinzento-
pedra, com válvula automática, sem acessório, cuba 
principal à direita

€ 617,00 132

523 776 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, alumetalic, 
com válvula automática, sem acessório, cuba principal à 
direita

€ 617,00 132

523 778 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, branco, 
com válvula automática, sem acessório, cuba principal à 
direita

€ 617,00 132

523 779 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, jasmim, 
com válvula automática, sem acessório, cuba principal à 
direita

€ 617,00 132

523 781 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, antracite, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 514,00 136

523 782 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, tartufo, 
com válvula automática, sem acessório, cuba principal à 
direita

€ 617,00 132

523 784 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, café, com 
válvula automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 617,00 132

523 785 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, cinzento-pedra, com 
válvula automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 514,00 136

523 786 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, alumetalic, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 514,00 136

523 788 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, branco, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 514,00 136

523 790 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, jasmim, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 514,00 136

523 796 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, tartufo, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 514,00 136

523 798 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, café, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 514,00 136

Referência Descrição PVP (sem IVA) Pág.

523 811 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, antracite, com 
válvula automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 592,00 135

523 813 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, cinzento-pedra, com 
válvula automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 592,00 135

523 815 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, alumetalic, com 
válvula automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 592,00 135

523 816 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, branco, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 592,00 135

523 817 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, jasmim, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 592,00 135

523 818 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, café, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 592,00 135

523 832 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, antracite, com 
válvula automática, sem acessório, cuba principal à 
esquerda

€ 592,00 135

523 833 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, cinzento-pedra, 
com válvula automática, sem acessório, cuba principal à 
esquerda

€ 592,00 135

523 834 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, alumetalic, com 
válvula automática, sem acessório, cuba principal à 
esquerda

€ 592,00 135

523 836 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, branco, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à esquerda

€ 592,00 135

523 837 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, jasmim, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à esquerda

€ 592,00 135

523 839 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, café, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à esquerda

€ 592,00 135

523 850 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, antracite, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à esquerda

€ 514,00 136

523 851 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, cinzento-pedra, 
com válvula automática, sem acessório, cuba principal à 
esquerda

€ 514,00 136

523 852 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, alumetalic, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à esquerda

€ 514,00 136

523 854 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, branco, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à esquerda

€ 514,00 136

523 855 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, jasmim, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à esquerda

€ 514,00 136

523 859 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, tartufo, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à esquerda

€ 514,00 136

523 861 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, café, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à esquerda

€ 514,00 136

523 873 BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, antracite, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 611,00 133

523 874 BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, cinzento-pedra, com 
válvula automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 611,00 133

523 875 BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, alumetalic, com 
válvula automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 611,00 133

523 876 BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, branco, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 611,00 133

523 877 BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, jasmim, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 611,00 133

523 878 BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, café, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 611,00 133

523 902 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, antracite, com 
válvula automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 796,00 130

523 903 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, cinzento-pedra, 
com válvula automática, sem acessório, cuba principal à 
direita

€ 796,00 130
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523 904 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, alumetalic, com 
válvula automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 796,00 130

523 905 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, branco, com 
válvula automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 796,00 130

523 906 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, jasmim, com 
válvula automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 796,00 130

523 908 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, café, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 796,00 130

523 924 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, antracite, com 
válvula automática, sem acessório, cuba principal à 
esquerda

€ 796,00 130

523 926 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, cinzento-pedra, 
com válvula automática, sem acessório, cuba principal à 
esquerda

€ 796,00 130

523 928 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, alumetalic, com 
válvula automática, sem acessório, cuba principal à 
esquerda

€ 796,00 130

523 929 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, branco, com 
válvula automática, sem acessório, cuba principal à 
esquerda

€ 796,00 130

523 931 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, jasmim, com 
válvula automática, sem acessório, cuba principal à 
esquerda

€ 796,00 130

523 933 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, café, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à esquerda

€ 796,00 130

523 934 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, antracite, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 549,00 134

523 935 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, cinzento-pedra, com 
válvula automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 549,00 134

523 936 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, alumetalic, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 549,00 134

523 938 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, branco, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 549,00 134

523 939 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, jasmim, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 549,00 134

523 941 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, tartufo, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 549,00 134

523 943 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, café, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 549,00 134

523 964 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, antracite, com 
válvula automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 689,00 131

523 965 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, cinzento-pedra, com 
válvula automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 689,00 131

523 966 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, alumetalic, com 
válvula automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 689,00 131

523 968 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, branco, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 689,00 131

523 969 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, jasmim, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 689,00 131

523 971 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 689,00 131

523 973 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, café, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 689,00 131

523 994 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, antracite, com 
válvula automática, sem acessório, cuba principal à 
esquerda

€ 689,00 131

523 995 BLANCO CLASSIC Neo 45 S, SILGRANIT, antracite, com 
válvula automática, com acessório, reversível

€ 538,00 140

Referência Descrição PVP (sem IVA) Pág.

523 996 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, cinzento-pedra, 
com válvula automática, sem acessório, cuba principal à 
esquerda

€ 689,00 131

523 997 BLANCO CLASSIC Neo 45 S, SILGRANIT, cinzento-pedra, 
com válvula automática, com acessório, reversível

€ 538,00 140

523 998 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, alumetalic, com 
válvula automática, sem acessório, cuba principal à 
esquerda

€ 689,00 131

524 000 BLANCO CLASSIC Neo 45 S, SILGRANIT, alumetalic, com 
válvula automática, com acessório, reversível

€ 538,00 140

524 001 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, branco, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à esquerda

€ 689,00 131

524 003 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, jasmim, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à esquerda

€ 689,00 131

524 006 BLANCO CLASSIC Neo 45 S, SILGRANIT, jasmim, com 
válvula automática, com acessório, reversível

€ 538,00 140

524 007 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à esquerda

€ 689,00 131

524 008 BLANCO CLASSIC Neo 45 S, SILGRANIT, branco, com 
válvula automática, com acessório, reversível

€ 538,00 140

524 011 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, café, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à esquerda

€ 689,00 131

524 012 BLANCO CLASSIC Neo 45 S, SILGRANIT, tartufo, com 
válvula automática, com acessório, reversível

€ 538,00 140

524 014 BLANCO CLASSIC Neo 45 S, SILGRANIT, café, com 
válvula automática, com acessório, reversível

€ 538,00 140

524 107 BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, 
antracite, sem válvula automática

€ 918,00 49

524 108 BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, 
antracite, com válvula automática

€ 870,00 49

524 109 BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, 
branco, com válvula automática

€ 870,00 49

524 110 BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, 
branco, sem válvula automática

€ 823,00 49

524 111 BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, 
antracite, com válvula automática

€ 1010,00 48

524 112 BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, 
branco, com válvula automática

€ 1010,00 48

524 113 BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, 
antracite, sem válvula automática

€ 946,00 48

524 114 BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, 
branco, sem válvula automática

€ 946,00 48

524 117 BLANCO CLASSIC Neo 6 S, SILGRANIT, antracite, com 
válvula automática, com acessório, reversível

€ 680,00 138

524 118 BLANCO CLASSIC Neo 6 S, SILGRANIT, cinzento-pedra, 
com válvula automática, com acessório, reversível

€ 680,00 138

524 119 BLANCO CLASSIC Neo 6 S, SILGRANIT, alumetalic, com 
válvula automática, com acessório, reversível

€ 680,00 138

524 121 BLANCO CLASSIC Neo 6 S, SILGRANIT, branco, com 
válvula automática, com acessório, reversível

€ 680,00 138

524 122 BLANCO CLASSIC Neo 6 S, SILGRANIT, jasmim, com 
válvula automática, com acessório, reversível

€ 680,00 138

524 124 BLANCO CLASSIC Neo 6 S, SILGRANIT, tartufo, com 
válvula automática, com acessório, reversível

€ 680,00 138

524 126 BLANCO CLASSIC Neo 6 S, SILGRANIT, café, com válvula 
automática, com acessório, reversível

€ 680,00 138

524 127 BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S, SILGRANIT, antracite, com 
válvula automática, reversível

€ 633,00 139
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Referência Descrição PVP (sem IVA) Pág.

524 128 BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S, SILGRANIT, cinzento-
pedra, com válvula automática, reversível

€ 633,00 139

524 129 BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S, SILGRANIT, alumetalic, 
com válvula automática, reversível

€ 633,00 139

524 131 BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S, SILGRANIT, branco, com 
válvula automática, reversível

€ 633,00 139

524 132 BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S, SILGRANIT, jasmim, com 
válvula automática, reversível

€ 633,00 139

524 134 BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, com 
válvula automática, reversível

€ 633,00 139

524 136 BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S, SILGRANIT, café, com 
válvula automática, reversível

€ 633,00 139

524 219 Tampa AktivBio para balde de 6 l, plástico, preto € 39,00 248

524 220 Tampa AktivBio para cubo de 8 l, plástico, preto € 42,00 251

524 225 Filtro para tampa AktivBio de 6 l € 9,00 274

524 226 Filtro para tampa AktivBio de 8 l € 6,00 274

524 256 BLANCO YANO Dispensador de detergente Capacidade: 
xxx ml, latão, galvanic, cromado

€ 31,00 241

524 270 BLANCO ETAGON 700-U, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática, com acessório

€ 562,00 88

524 272 BLANCO ETAGON 700-IF, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, sem válvula automática, com acessório

€ 622,00 90

524 274 BLANCO ETAGON 700-IF/A, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, com válvula automática, com acessório

€ 698,00 89

524 290 BLANCO VICUS, latão, galvanic, cromado € 151,00 241

524 291 BLANCO VICUS, latão, galvanic, latão € 189,00 241

524 539 BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, antracite, sem válvula 
automática, com acessório

€ 551,00 42

524 540 BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, cinzento-pedra, sem 
válvula automática, com acessório

€ 551,00 42

524 541 BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, alumetalic, sem válvula 
automática, com acessório

€ 551,00 42

524 543 BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática, com acessório

€ 551,00 42

524 544 BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, jasmim, sem válvula 
automática, com acessório

€ 551,00 42

524 546 BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, tartufo, sem válvula 
automática, com acessório

€ 551,00 42

524 548 BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática, com acessório

€ 551,00 42

524 653 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, antracite, com tábua de 
corte de vidro, cuba principal à esquerda

€ 731,00 125

524 654 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, cinzento-pedra, com 
tábua de corte de vidro, cuba principal à esquerda

€ 731,00 125

524 655 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, alumetalic, com tábua 
de corte de vidro, cuba principal à esquerda

€ 731,00 125

524 657 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, branco, com tábua de 
corte de vidro, cuba principal à esquerda

€ 816,00 125

524 658 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, jasmim, com tábua de 
corte de vidro, cuba principal à esquerda

€ 731,00 125

524 660 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, tartufo, com tábua de 
corte de vidro, cuba principal à esquerda

€ 731,00 125

524 662 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, café, com tábua de 
corte de vidro, cuba principal à esquerda

€ 731,00 125

524 803 BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, antracite, sem 
válvula automática, sem acessório, reversível

€ 421,00 148

Referência Descrição PVP (sem IVA) Pág.

524 804 BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, cinzento-pedra, sem 
válvula automática, sem acessório, reversível

€ 421,00 148

524 805 BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, alumetalic, sem 
válvula automática, sem acessório, reversível

€ 421,00 148

524 807 BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática, sem acessório, reversível

€ 421,00 148

524 808 BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, jasmim, sem válvula 
automática, sem acessório, reversível

€ 421,00 148

524 810 BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, sem válvula 
automática, sem acessório, reversível

€ 421,00 148

524 812 BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática, sem acessório, reversível

€ 421,00 148

524 813 BLANCO VIU-S, latão, galvanic, cromado € 291,00 211

524 824 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, antracite, sem válvula 
automática, reversível

€ 377,00 149

524 825 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, cinzento-pedra, sem 
válvula automática, reversível

€ 377,00 149

524 826 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, alumetalic, sem válvula 
automática, reversível

€ 377,00 149

524 828 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática, reversível

€ 377,00 149

524 829 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, jasmim, sem válvula 
automática, reversível

€ 377,00 149

524 831 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, tartufo, sem válvula 
automática, reversível

€ 377,00 149

524 833 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática, reversível

€ 377,00 149

524 844 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, antracite, sem válvula 
automática, reversível

€ 453,00 149

524 845 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, cinzento-pedra, sem 
válvula automática, reversível

€ 453,00 149

524 846 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, alumetalic, sem 
válvula automática, reversível

€ 453,00 149

524 848 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática, reversível

€ 453,00 149

524 849 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, jasmim, sem válvula 
automática, reversível

€ 453,00 149

524 851 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, sem válvula 
automática, reversível

€ 453,00 149

524 853 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática, reversível

€ 453,00 149

524 870 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, antracite, sem válvula 
automática, reversível

€ 489,00 149

524 871 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, cinzento-pedra, sem 
válvula automática, reversível

€ 489,00 149

524 872 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, alumetalic, sem 
válvula automática, reversível

€ 489,00 149

524 874 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática, reversível

€ 489,00 149

524 875 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, jasmim, sem válvula 
automática, reversível

€ 489,00 149

524 877 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, tartufo, sem válvula 
automática, reversível

€ 489,00 149

524 879 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática, reversível

€ 489,00 149

525 025 BLANCO CRONOS XL 6-IF, aço inoxidável, sem válvula 
automática

€ 1506,00 66
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525 048 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, antracite, sem válvula 
automática, com acessório, cuba principal à direita

€ 406,00 153

525 049 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, cinzento-pedra, sem 
válvula automática, com acessório, cuba principal à direita

€ 406,00 153

525 050 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, alumetalic, sem válvula 
automática, com acessório, cuba principal à direita

€ 406,00 153

525 051 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática, com acessório, cuba principal à direita

€ 406,00 153

525 052 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, antracite, sem válvula 
automática, com acessório, cuba principal à direita

€ 406,00 152

525 053 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, cinzento-pedra, sem 
válvula automática, com acessório, cuba principal à direita

€ 406,00 152

525 054 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, alumetalic, sem válvula 
automática, com acessório, cuba principal à direita

€ 406,00 152

525 055 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática, com acessório, cuba principal à direita

€ 406,00 152

525 056 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, antracite, sem válvula 
automática, com acessório, cuba principal à direita

€ 406,00 151

525 057 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, cinzento-pedra, sem 
válvula automática, com acessório, cuba principal à direita

€ 406,00 151

525 058 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, alumetalic, sem válvula 
automática, com acessório, cuba principal à direita

€ 406,00 151

525 059 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática, com acessório, cuba principal à direita

€ 406,00 151

525 060 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, antracite, sem válvula 
automática, com acessório, cuba principal à direita

€ 406,00 150

525 061 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, cinzento-pedra, sem 
válvula automática, com acessório, cuba principal à direita

€ 406,00 150

525 062 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, alumetalic, sem válvula 
automática, com acessório, cuba principal à direita

€ 406,00 150

525 063 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática, com acessório, cuba principal à direita

€ 406,00 150

525 108 BLANCO LEMIS 6-IF, aço inoxidável, semibrilho, sem 
válvula automática

€ 220,00 99

525 111 BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact, aço inoxidável, 
semibrilho, sem válvula automática, reversível

€ 324,00 169

525 115 BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini, aço inoxidável, semibrilho, 
sem válvula automática, reversível

€ 276,00 170

525 149 BLANCO ETAGON 500-U, Cerâmica, PuraPlus, branco 
cristal brilhante, sem válvula automática, com acessório

€ 855,00 115

525 150 BLANCO ETAGON 500-U, Cerâmica, PuraPlus, magnólia 
brilhante, sem válvula automática, com acessório

€ 855,00 115

525 154 BLANCO ETAGON 500-U, Cerâmica, PuraPlus, basalto, 
sem válvula automática, com acessório

€ 855,00 115

525 155 BLANCO ETAGON 500-U, Cerâmica, PuraPlus, preto, sem 
válvula automática, com acessório

€ 855,00 115

525 156 BLANCO ETAGON 6, Cerâmica, PuraPlus, branco cristal 
brilhante, com válvula automática, com acessório

€ 848,00 116

525 157 BLANCO ETAGON 6, Cerâmica, PuraPlus, magnólia 
brilhante, com válvula automática, com acessório

€ 848,00 116

525 161 BLANCO ETAGON 6, Cerâmica, PuraPlus, basalto, com 
válvula automática, com acessório

€ 868,00 116

525 162 BLANCO ETAGON 6, Cerâmica, PuraPlus, preto, com 
válvula automática, com acessório

€ 868,00 116

525 163 BLANCO VILLAE Farmhouse Single, Cerâmica, branco 
cristal brilhante, sem válvula automática, sem acessório

€ 648,00 118

525 164 BLANCO VILLAE Farmhouse Double, Cerâmica, branco 
cristal brilhante, sem válvula automática, sem acessório

€ 690,00 118

Referência Descrição PVP (sem IVA) Pág.

525 167 BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, antracite, sem 
válvula automática, com acessório

€ 652,00 38

525 168 BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, cinzento-pedra, 
sem válvula automática, com acessório

€ 652,00 38

525 169 BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, alumetalic, sem 
válvula automática, com acessório

€ 652,00 38

525 171 BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática, com acessório

€ 652,00 38

525 172 BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, jasmim, sem válvula 
automática, com acessório

€ 652,00 38

525 174 BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, tartufo, sem válvula 
automática, com acessório

€ 652,00 38

525 176 BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática, com acessório

€ 652,00 38

525 187 BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, antracite, sem válvula 
automática, com acessório

€ 570,00 41

525 188 BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, cinzento-pedra, sem 
válvula automática, com acessório

€ 570,00 41

525 189 BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, alumetalic, sem válvula 
automática, com acessório

€ 570,00 41

525 191 BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática, com acessório

€ 570,00 41

525 192 BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, jasmim, sem válvula 
automática, com acessório

€ 570,00 41

525 194 BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, tartufo, sem válvula 
automática, com acessório

€ 570,00 41

525 196 BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática, com acessório

€ 570,00 41

525 198 BLANCO FONTAS-S II, latão, galvanic, cromado € 468,00 205

525 199 BLANCO FONTAS-S II, latão, PVD, PVD steel € 515,00 205

525 200 BLANCO FONTAS-S II, latão, Look SILGRANIT, antracite € 518,00 205

525 201 BLANCO FONTAS-S II, latão, Look SILGRANIT, alumetalic € 518,00 205

525 202 BLANCO FONTAS-S II, latão, Look SILGRANIT, jasmim € 518,00 205

525 204 BLANCO FONTAS-S II, latão, Look SILGRANIT, branco € 518,00 205

525 205 BLANCO FONTAS-S II, latão, Look SILGRANIT, café € 518,00 205

525 206 BLANCO FONTAS-S II, latão, Look SILGRANIT, tartufo € 518,00 205

525 207 BLANCO FONTAS-S II, latão, Look SILGRANIT, cinzento-
pedra

€ 518,00 205

525 221 BLANCO FLEXON II Low 80/3, plastic, plástico, aço € 195,00 255

525 244 BLANCO ANDANO 400-IF/A, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, com válvula automática

€ 397,00 96

525 245 BLANCO ANDANO 500-IF/A, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, com válvula automática

€ 433,00 96

525 246 BLANCO ANDANO 700-IF/A, aço inoxidável, aço inoxidável 
brilho, com válvula automática

€ 518,00 96

525 247 BLANCO ANDANO 340/180-IF/A, aço inoxidável, aço 
inoxidável brilho, com válvula automática, cuba principal 
à direita

€ 743,00 95

525 248 BLANCO ANDANO 340/340-IF/A, aço inoxidável, aço 
inoxidável brilho, com válvula automática

€ 736,00 95

525 249 BLANCO ANDANO 400/400-IF/A, aço inoxidável, aço 
inoxidável brilho, com válvula automática

€ 802,00 95

525 272 Kit de válvula PushControl € 110,00 37

525 298 BLANCO ADON XL 6 S, SILGRANIT, beton-style, com 
válvula automática, sem acessório, reversível

€ 638,00 124
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525 300 BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, beton-style, sem válvula 
automática, com acessório

€ 635,00 42

525 302 BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, beton-style, sem válvula 
automática, com acessório

€ 654,00 41

525 309 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, beton-style, sem válvula 
automática

€ 603,00 54

525 310 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, beton-style, sem válvula 
automática, cuba principal à direita

€ 685,00 53

525 312 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, beton-style, sem 
válvula automática, reversível

€ 470,00 144

525 316 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, beton-style, sem 
válvula automática, reversível

€ 571,00 142

525 322 BLANCODANA 45, aço inoxidável, mate, sem válvula 
automática

€ 166,00 109

525 323 BLANCODANA 6, aço inoxidável, mate, sem válvula 
automática

€ 179,00 109

525 343 BLANCO ADON XL 6 S, SILGRANIT, branco, com válvula 
automática, sem acessório, reversível

€ 541,00 124

525 347 BLANCO ADON XL 6 S, SILGRANIT, antracite, com válvula 
automática, sem acessório, reversível

€ 541,00 124

525 789 BLANCO LATO, latão, Edição especial, preto mate € 103,00 239

525 791 BLANCO CATRIS-S Flexo, latão, galvanic, cromado € 332,00 203

525 792 BLANCO CATRIS-S Flexo, latão, PVD, PVD steel € 442,00 203

525 793 BLANCO CATRIS-S Flexo, latão, Edição especial, preto 
mate

€ 382,00 203

525 806 BLANCO LINUS, latão, Edição especial, preto mate € 388,00 218

525 807 BLANCO LINUS-S, latão, Edição especial, preto mate € 437,00 215

525 808 BLANCO LATO, latão, galvanic, cromado € 76,00 239

525 809 BLANCO LATO, latão, PVD, PVD steel € 94,00 239

525 810 BLANCO LATO, latão, Look SILGRANIT bicolor, antracite/
cromado

€ 87,00 239

525 811 BLANCO LATO, latão, Look SILGRANIT bicolor, alumetalic/
cromado

€ 87,00 239

525 812 BLANCO LATO, latão, Look SILGRANIT bicolor, jasmim/
cromado

€ 87,00 239

525 814 BLANCO LATO, latão, Look SILGRANIT bicolor, branco/
cromado

€ 87,00 239

525 815 BLANCO LATO, latão, Look SILGRANIT bicolor, café/
cromado

€ 87,00 239

525 816 BLANCO LATO, latão, Look SILGRANIT bicolor, tartufo/
cromado

€ 87,00 239

525 817 BLANCO LATO, latão, Look SILGRANIT bicolor, cinzento-
pedra/cromado

€ 87,00 239

525 837 BLANCO ADON XL 6 S, SILGRANIT, preto, com válvula 
automática, sem acessório, reversível

€ 541,00 124

525 838 BLANCO ARTAGO 6, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática, reversível

€ 509,00 37

525 839 BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, preto, 
sem válvula automática, reversível

€ 941,00 36

525 840 BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, preto, com tábua de 
corte de vidro, reversível

€ 493,00 129

525 844 BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, preto, com tábua de 
corte de vidro, reversível

€ 523,00 128

525 848 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, preto, com tábua de 
corte de vidro, cuba principal à esquerda

€ 816,00 125

Referência Descrição PVP (sem IVA) Pág.

525 850 BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, preto, com tábua de 
corte de vidro, cuba principal à direita

€ 816,00 125

525 857 BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, preto, com tábua de 
corte de vidro, reversível

€ 801,00 127

525 859 BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, preto, com tábua 
de corte de vidro, reversível

€ 860,00 126

525 861 BLANCO CLASSIC Neo 45 S, SILGRANIT, preto, com 
válvula automática, com acessório, reversível

€ 538,00 140

525 863 BLANCO CLASSIC Neo 6 S, SILGRANIT, preto, com válvula 
automática, com acessório, reversível

€ 680,00 138

525 864 BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S, SILGRANIT, preto, com 
válvula automática, reversível

€ 633,00 139

525 866 BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, preto, com válvula 
automática, com acessório, cuba principal à direita

€ 480,00 137

525 869 BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, preto, com válvula 
automática

€ 407,00 56

525 870 BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, preto, com válvula 
automática

€ 589,00 55

525 871 BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, preto, com válvula 
automática

€ 500,00 56

525 872 BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, preto, com válvula 
automática

€ 602,00 55

525 873 BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, preto, com válvula 
automática

€ 479,00 56

525 875 BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, preto, com válvula 
automática

€ 643,00 55

525 877 BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, preto, com válvula 
automática

€ 522,00 56

525 878 BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, preto, com válvula 
automática

€ 692,00 55

525 880 BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática, reversível

€ 377,00 149

525 883 BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática, reversível

€ 453,00 149

525 886 BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática, reversível

€ 489,00 149

525 887 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática, com acessório

€ 534,00 39

525 890 BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática, com acessório

€ 551,00 42

525 891 BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática, com acessório

€ 652,00 38

525 893 BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática, com acessório

€ 570,00 41

525 896 BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática, sem acessório, reversível

€ 421,00 148

525 912 BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, preto, sem 
válvula automática, reversível

€ 319,00 145

525 915 BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática, reversível

€ 421,00 144

525 919 BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática, reversível

€ 447,00 143

525 922 BLANCO METRA 6, SILGRANIT, preto, com válvula 
automática, reversível

€ 564,00 57

525 927 BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática, reversível

€ 499,00 141

525 930 BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática, reversível

€ 535,00 142
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525 934 BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática, reversível

€ 535,00 147

525 936 BLANCO METRA 9, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática, cuba principal à esquerda

€ 792,00 58

525 938 BLANCO METRA 9 E, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática, cuba principal à direita

€ 535,00 146

525 951 BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática

€ 423,00 52

525 953 BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática

€ 469,00 52

525 955 BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática, cuba principal à esquerda

€ 500,00 52

525 957 BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática

€ 541,00 52

525 958 BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática, cuba principal à direita

€ 612,00 51

525 959 BLANCORONDO, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática

€ 349,00 59

525 962 BLANCO RONDOVAL 45, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática

€ 353,00 60

525 965 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática, com acessório, cuba principal à direita

€ 406,00 153

525 966 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática, com acessório, cuba principal à direita

€ 406,00 152

525 967 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática, com acessório, cuba principal à direita

€ 406,00 151

525 968 BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática, com acessório, cuba principal à direita

€ 406,00 150

525 970 BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática, reversível

€ 364,00 154

525 972 BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática, reversível

€ 400,00 154

525 977 BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática, reversível

€ 509,00 154

525 979 BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática, reversível

€ 546,00 154

525 981 BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática

€ 338,00 46

525 982 BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática

€ 506,00 50

525 983 BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática

€ 448,00 46

525 984 BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, preto, sem 
válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 713,00 50

525 985 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, preto, sem 
válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 684,00 44

525 986 BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, preto, sem 
válvula automática, cuba principal à direita

€ 684,00 44

525 987 BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, preto, sem 
válvula automática

€ 761,00 44

525 988 BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática

€ 524,00 50

525 990 BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática

€ 376,00 46

525 991 BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, preto, sem 
válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 634,00 44

525 993 BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, preto, sem 
válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 804,00 44

Referência Descrição PVP (sem IVA) Pág.

525 994 BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática

€ 564,00 50

525 995 BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática

€ 393,00 45

525 997 BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, preto, 
sem válvula automática

€ 823,00 49

525 998 BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, preto, 
com válvula automática

€ 870,00 49

525 999 BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, 
preto, com válvula automática

€ 1010,00 48

526 000 BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, 
preto, sem válvula automática

€ 946,00 48

526 001 BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática

€ 534,00 45

526 003 BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, preto, sem 
válvula automática

€ 710,00 45

526 005 BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática

€ 567,00 45

526 006 BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática, reversível

€ 300,00 156

526 013 BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática, reversível

€ 246,00 156

526 016 BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática, reversível

€ 358,00 156

526 021 BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática, reversível

€ 394,00 155

526 024 BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática, reversível

€ 411,00 155

526 027 BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática, reversível

€ 427,00 155

526 029 BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, preto, sem válvula automática € 515,00 61

526 034 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, preto, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à esquerda

€ 514,00 136

526 037 BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, preto, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 514,00 136

526 040 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, preto, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à esquerda

€ 592,00 135

526 043 BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, preto, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 592,00 135

526 046 BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, preto, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 549,00 134

526 049 BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, preto, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 611,00 133

526 052 BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, preto, com 
válvula automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 617,00 132

526 059 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, preto, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à esquerda

€ 689,00 131

526 062 BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, preto, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 689,00 131

526 065 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, preto, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à esquerda

€ 796,00 130

526 068 BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, preto, com válvula 
automática, sem acessório, cuba principal à direita

€ 796,00 130

526 101 BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, antracite, sem 
válvula automática

€ 873,00 35

526 102 BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, cinzento-pedra, 
sem válvula automática

€ 873,00 35
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526 103 BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, alumetalic, sem 
válvula automática

€ 873,00 35

526 105 BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, branco, sem 
válvula automática

€ 873,00 35

526 106 BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, jasmim, sem 
válvula automática

€ 873,00 35

526 107 BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, tartufo, sem 
válvula automática

€ 873,00 35

526 108 BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática

€ 873,00 35

526 109 BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, beton-style, sem 
válvula automática

€ 1004,00 35

526 110 BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, preto, sem 
válvula automática

€ 873,00 35

526 113 BLANCO SOLIS 180-U, aço inoxidável, semibrilho, sem 
válvula automática

€ 170,00 101

526 114 BLANCO SOLIS 180-IF, aço inoxidável, semibrilho, sem 
válvula automática

€ 224,00 104

526 115 BLANCO SOLIS 340-U, aço inoxidável, semibrilho, sem 
válvula automática

€ 186,00 101

526 116 BLANCO SOLIS 340-IF, aço inoxidável, semibrilho, sem 
válvula automática

€ 246,00 104

526 117 BLANCO SOLIS 400-U, aço inoxidável, semibrilho, sem 
válvula automática

€ 192,00 101

526 118 BLANCO SOLIS 400-IF, aço inoxidável, semibrilho, sem 
válvula automática

€ 260,00 104

526 119 BLANCO SOLIS 400-IF/A, aço inoxidável, semibrilho, com 
válvula automática

€ 342,00 102

526 120 BLANCO SOLIS 450-U, aço inoxidável, semibrilho, sem 
válvula automática

€ 205,00 101

526 121 BLANCO SOLIS 450-IF, aço inoxidável, semibrilho, sem 
válvula automática

€ 273,00 104

526 122 BLANCO SOLIS 500-U, aço inoxidável, semibrilho, sem 
válvula automática

€ 219,00 101

526 123 BLANCO SOLIS 500-IF, aço inoxidável, semibrilho, sem 
válvula automática

€ 287,00 104

526 124 BLANCO SOLIS 500-IF/A, aço inoxidável, semibrilho, com 
válvula automática

€ 369,00 102

526 125 BLANCO SOLIS 700-U, aço inoxidável, semibrilho, sem 
válvula automática

€ 273,00 100

526 126 BLANCO SOLIS 700-IF, aço inoxidável, semibrilho, sem 
válvula automática

€ 336,00 103

526 127 BLANCO SOLIS 700-IF/A, aço inoxidável, semibrilho, com 
válvula automática

€ 451,00 102

526 128 BLANCO SOLIS 340/180-U, aço inoxidável, semibrilho, 
sem válvula automática, cuba principal à direita

€ 397,00 100

526 129 BLANCO SOLIS 340/180-U, aço inoxidável, semibrilho, 
sem válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 397,00 100

526 130 BLANCO SOLIS 340/180-IF, aço inoxidável, semibrilho, 
sem válvula automática, cuba principal à direita

€ 468,00 103

526 131 BLANCO SOLIS 340/180-IF, aço inoxidável, semibrilho, 
sem válvula automática, cuba principal à esquerda

€ 468,00 103

526 132 BLANCO SOLIS 340/180-IF/A, aço inoxidável, semibrilho, 
com válvula automática, cuba principal à direita

€ 629,00 102

526 145 BLANCO MIDA, latão, Look SILGRANIT, preto € 184,00 234

526 146 BLANCO MIDA-S, latão, Look SILGRANIT, preto € 247,00 233

526 148 BLANCO LINUS-S, latão, Look SILGRANIT, preto € 543,00 215

Referência Descrição PVP (sem IVA) Pág.

526 149 BLANCO LINUS, latão, Look SILGRANIT, preto € 462,00 218

526 157 BLANCO FONTAS II, latão, Look SILGRANIT, preto € 434,00 206

526 158 BLANCO FONTAS-S II, latão, Look SILGRANIT, preto € 518,00 205

526 159 BLANCO MILI, latão, Look SILGRANIT, preto € 183,00 237

526 161 BLANCO ALTA-S Compact, latão, Look SILGRANIT bicolor, 
preto/cromado

€ 911,00 201

526 162 BLANCO ALTA Compact, latão, Look SILGRANIT bicolor, 
preto/cromado

€ 646,00 202

526 170 BLANCO AVONA-S, latão, Look SILGRANIT, preto € 463,00 197

526 171 BLANCO LINEE-S, latão, Look SILGRANIT bicolor, preto/
cromado

€ 561,00 192

526 172 BLANCO CARENA-S Vario, latão, Look SILGRANIT bicolor, 
preto/cromado

€ 451,00 208

526 177 BLANCO LATO, latão, Look SILGRANIT bicolor, preto/
cromado

€ 87,00 239

526 179 BLANCO LANORA-F, aço inoxidável, sólido, aço inox. 
escovado

€ 260,00 221

526 180 BLANCO LANORA-S-F, aço inoxidável, sólido, aço inox. 
escovado

€ 382,00 221

526 200 BLANCO SELECT II 45/2, plástico, aço € 292,00 251

526 201 BLANCO SELECT II 50/2, plástico, aço € 307,00 251

526 202 BLANCO SELECT II 50/3, plástico, aço € 323,00 251

526 203 BLANCO SELECT II 60/2, plástico, aço € 322,00 248

526 204 BLANCO SELECT II 60/3, plástico, aço € 345,00 248

526 205 BLANCO SELECT II XL 60/3, plástico, aço € 342,00 248

526 206 BLANCO SELECT II 60/4, plástico, aço € 358,00 248

526 207 BLANCO SELECT II Compact 60/2, plástico, aço € 261,00 249

526 208 BLANCO SELECT II 60/2 Orga, plástico, aço € 394,00 247

526 209 BLANCO SELECT II 60/3 Orga, plástico, aço € 434,00 247

526 210 BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga, plástico, aço € 440,00 247

526 211 BLANCO SELECT II 60/4 Orga, plástico, aço € 473,00 247

526 212 BLANCO SELECT II Orga para armários de 60 cm, plástico € 101,00 273

526 241 BLANCO LINUS, latão, PVD, PVD steel € 439,00 217

526 242 BLANCO LINUS-S, latão, PVD, PVD steel € 328,00 214

526 243 BLANCO ZEROX 500-U DarkSteel, aço inoxidável, Dark 
Steel, sem válvula automática

€ 656,00 79

526 244 BLANCO ZEROX 700-U DarkSteel, aço inoxidável, Dark 
Steel, sem válvula automática

€ 738,00 79

526 245 BLANCO ZEROX 500-IF DarkSteel, aço inoxidável, Dark 
Steel, sem válvula automática

€ 711,00 84

526 246 BLANCO ZEROX 700-IF DarkSteel, aço inoxidável, Dark 
Steel, sem válvula automática

€ 793,00 84

526 279 BLANCO TIVO-S, latão, Look SILGRANIT bicolor, preto/
cromado

€ 383,00 225

526 304 BLANCO SELECT II Soda, plástico, aço € 383,00 250

526 305 BLANCO DailyClean+ € 14,00 265

526 306 BLANCO DeepClean Stainless Steel € 18,00 265

526 308 BLANCO DeepClean Ceramic € 18,00 265

526 339 BLANCO ETAGON 6 Black Edition, SILGRANIT, preto, com 
válvula automática, com acessório

€ 634,00 43

526 340 BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition, SILGRANIT, preto, 
sem válvula automática

€ 437,00 47

Lista de artigos por referências
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Referência Descrição PVP (sem IVA) Pág.

526 341 BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, beton-style, sem 
válvula automática, com acessório

€ 544,00 39

526 342 BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, beton-style, sem 
válvula automática, com acessório

€ 759,00 38

526 343 BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, antracite, sem 
válvula automática, com acessório

€ 626,00 40

526 344 BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, cinzento-pedra, 
sem válvula automática, com acessório

€ 626,00 40

526 345 BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, alumetalic, sem 
válvula automática, com acessório

€ 626,00 40

526 346 BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, branco, sem válvula 
automática, com acessório

€ 626,00 40

526 347 BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, jasmim, sem válvula 
automática, com acessório

€ 626,00 40

526 348 BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, café, sem válvula 
automática, com acessório

€ 626,00 40

526 349 BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, preto, sem válvula 
automática, com acessório

€ 626,00 40

526 350 BLANCO SUPRA 400-IF R12, aço inoxidável, semibrilho, 
sem válvula automática

€ 244,00 108

526 351 BLANCO SUPRA 500-IF R12, aço inoxidável, semibrilho, 
sem válvula automática

€ 260,00 108

526 353 BLANCO SUPRA 400-IF/A R12, aço inoxidável, semibrilho, 
com válvula automática

€ 290,00 107

526 355 BLANCO SUPRA 500-IF/A R12, aço inoxidável, semibrilho, 
com válvula automática

€ 302,00 107

526 376 BLANCO BOTTON II 30/2 € 124,00 260

526 377 BLANCO SINGOLO XL, plástico, aço € 82,00 261

526 430 BLANCO TORRE, latão, PVD, PVD steel € 120,00 240

526 614 BLANCO JANDORA-S, aço inoxidável, sólido, aço inox. 
escovado

€ 301,00 223

526 615 BLANCO JANDORA, aço inoxidável, sólido, aço inox. 
escovado

€ 189,00 223

526 616 BLANCO SONEA-S Flexo, aço inoxidável, sólido, aço inox. 
escovado

€ 270,00 196

526 639 BLANCO FLEXON II Low 50/2, plástico, alumínio € 119,00 257

526 640 BLANCO FLEXON II Low 50/3, plástico, alumínio € 139,00 257

526 641 BLANCO FLEXON II Low 60/2, plástico, alumínio € 128,00 256

526 642 BLANCO FLEXON II Low 60/3, plástico, alumínio € 133,00 256

526 643 BLANCO FLEXON II Low XL 60/3, plástico, alumínio € 151,00 256

526 644 BLANCO FLEXON II Low 60/4, plástico, alumínio € 160,00 256

526 649 BLANCO MIDA, latão, Edição especial, preto mate € 197,00 234

526 653 BLANCO MIDA-S, latão, Edição especial, preto mate € 255,00 233

526 657 BLANCO MILA, latão, Edição especial, preto mate € 191,00 236

526 660 BLANCO MILA-S, latão, Edição especial, preto mate € 249,00 235

526 665 BLANCO MILI, latão, Edição especial, preto mate € 191,00 237

526 667 BLANCO KANO, latão, Edição especial, preto mate € 203,00 232

526 668 BLANCO KANO-S, latão, Edição especial, preto mate € 220,00 231

526 670 BLANCO FONTAS II, latão, Edição especial, preto mate € 450,00 206

526 672 BLANCO FONTAS-S II, latão, Edição especial, preto mate € 537,00 205

526 683 BLANCO LINUS, latão, PVD, satin gold € 270,00 217

526 684 BLANCO LINUS-S, latão, PVD, satin gold € 296,00 214

Referência Descrição PVP (sem IVA) Pág.

526 687 BLANCO LIVIA-S, latão, PVD, satin gold € 543,00 195

526 688 BLANCO TRADON, latão, PVD, satin gold € 543,00 207

526 692 BLANCO FONTAS II, latão, PVD, satin gold € 436,00 206

526 694 BLANCO FONTAS-S II, latão, PVD, satin gold € 508,00 205

526 695 BLANCO TRIMA, latão, PVD, satin gold € 333,00 230

526 698 BLANCO LIVIA, latão, PVD, satin gold € 187,00 238

526 699 BLANCO LATO, latão, PVD, satin gold € 94,00 239

526 700 BLANCO TORRE, latão, PVD, satin gold € 131,00 240

574 343 Bandeja GN ½ perfurada em aço inox. para cozinhar a 
vapor, 65 mm de profundidade, aço inoxidável

€ 57,00 276

156 581 4 Bandeja GN ⅓ perfurada em aço inox. para cozinhar a 
vapor, 65 mm de profundidade, aço inoxidável

€ 46,00 275

Lista de artigos por referências
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PARA QUALQUER EXIGÊNCIA.
A BLANCO apresenta diferentes soluções de instalação.

Instalação superior

Perfil liso IF

Instalação à face “flushmount” 
(ao nível do tampo)

Instalação clássica superior com rebordo perfilado

•  Vasta seleção de lava-louças em aço inoxidável e SILGRANIT

•  Adequada para todos os tipos de superfícies de trabalho

•  Instalação simples e rápida

Aspeto elegante e moderno graças à sua óptica “flushmount”

•  Vasta gama de produtos em aço inoxidável com perfil liso IF

•  Especialmente indicada para superfícies laminadas 

•  Duas opções de instalação em um único modelo: instalação 
superior ou instalação à face “flushmount”

Unidade visual entre lava-louças e superfície de trabalho,  
sem bordas – funcional e contemporâneo.

•  Vasta seleção de modelos em Silgranit®

•  Especialmente indicada para balcões de pedra natural, artificial ou 
cerâmica, compostos de resina, melanina, ...

BLANCO ETAGON 6 Black Edition

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, aço inoxidável

BLANCO ZEROX 700-IF Dark Steel
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Instalação à face sob  
o tampo

Instalação sob  
o tampo

Fácil instalação com aparência elegante.

•  Adequada para praticamente todos os lava-louças de aço inoxidável

• Identifi cação especial para os lava-louças de Silgranit® que 
permitem este tipo de instalação.

• Adequada para qualquer tipo de superfície de trabalho

• Instalação duradoura graças à adesão entre o lava-louças e o tampo

Harmonia visual entre o lava-louça e o tampo; sem bordas, funcional, 
contemporâneo.

•  Vasta seleção de modelos em Silgranit

•  Especialmente indicada para balcões de pedra natural,  
artifi cial ou cerâmica, compostos de resina, melanina, ...

BLANCO ZENAR XL 6 S-F, Silgranit

BLANCO ANDANO 450-U, aço inoxidável

PARA QUALQUER EXIGÊNCIA.
A BLANCO apresenta diferentes soluções de instalação.

Vídeos com conselhos práticos para 
especialistas em cozinhas
Como instalar um lava-louça encastrado? Conselhos para o cuidado e 
manutenção dos lava-louças? Como posso fazer um orifício adicional 
num lava-louça de Silgranit?

Encontre as respostas a estas e outras perguntas através d 
os nossos vídeos em: 

www.blanco.com/how-to-videos
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OPÇÕES DE INSTALAÇÃO.
Soluções de instalação para cada tipologia de produto.

Para este tipo de instalação o lava-
louça instala-se no encaixe realizado 
no tampo, seguindo as instruções do 
modelo. Os modelos de aço inoxidável 
incluem um perfil de selar, os lava-
louças de Silgranit® devem selar-se no 
momento da instalação. 

Tanto os modelos de aço como os de 
Silgranit devem fixar-se com agrafos. No 
caso dos lava-louças de cerâmica, não 
será necessário.

Na instalação sob o tampo, a instalação 
do lava-louça realiza-se desde baixo. 
Pode ser utilizada praticamente em 
todos os lava-louças e cubas BLANCO 
para este tipo de instalação. Em 
tampos laminados deve-se fresar ou 
rebaixar toda a base de suporte na área 
perfurada para encaixe, até alcançar a 
camada laminada. 

O perfil do lava-louça ajusta-se à 
camada laminada previamente colada e 
posteriormente enche-se, desde baixo, 
o espaço entre o lava-louça e o tampo 
com cola ou resina para unir as duas 
partes (lava louça e tampo) de forma 
definitiva.

Instalação 
superior

Instalação à faceInstalação IF

Aço inoxidável Aço inoxidável

SILGRANIT® SILGRANIT®

Cerâmica Cerâmica

Aço inoxidável: 
Instalação à face

Aço inoxidável:  
Instalação superior

A instalação à face consiste na 
instalação ao mesmo nível com perfil 
plano. 

Estes modelos dispõem de perfil plano 
para instalar ao mesmo nível que o 
tampo. Deve selar-se e utilizar os 
agrafos também.

Pode encontrar os desenhos técnicos dos diferentes tipos  
de instalação na nossa área de downloads na Internet.
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014984_2f 014984_2f

As cubas para instalação sob o tampo 
da BLANCO (-U) são compatíveis com 
qualquer tipo de tampo. Os tampos com 
espessura inferior a 20 mm requerem 
um revestimento adicional. Deve-se 
aplicar uma camada de silicone entre 
a borda da cuba e a borda inferior do 
tampo. 

A cuba fixa-se mediante elementos de 
união especiais e finalmente usando 
agrafos.

Para instalar o módulo entre dois 
tampos, coloca-se sobre o armário, 
fixando-o com parafusos, e instala-se 
o tampo pelos lados.

Na instalação sob o tampo, a instalação 
do lava-louça realiza-se desde baixo.
Pode ser utilizada praticamente em 
todos os lava-louças e cubas BLANCO 
para este tipo de instalação. 

Em tampos laminados deve-se fresar ou 
rebaixar toda a base de suporte na área 
perfurada para encaixe, até alcançar 
a camada laminada. O perfil do lava-
louça ajusta-se à camada laminada 
previamente colada e posteriormente 
enche-se, desde baixo, o espaço entre o 
lava-louça e o tampo com cola ou resina 
para unir as duas partes (lava Silgranit 
louça e tampo) de forma definitiva.

Sob o tampo Módulo entre 
dois tampos

Instalação à face 
sob o tampo

Aço inoxidável: cubas sob o tampo Aço inoxidável: cubas sob o tampo

SILGRANIT®: cubas sob o tampo SILGRANIT®: cubas sob o tampo

SILGRANIT®

Cerâmica: cubas sob o tampo
Para instalação sob o tampo, são
necessários elementos de fixação.

OPÇÕES DE INSTALAÇÃO.
Soluções de instalação para cada tipologia de produto.

Master_Katalog_220x297 V3.8
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SILGRANIT Cerâmica

Armário 100 cm 

Conexão 
entre cubas
225 088

SUBLINE 400-U SUBLINE 400-U

Armário 90 cm 

Conexão 
entre cubas
225 088

SUBLINE 375-U SUBLINE 375-U

Armário 120 cm 

Conexão 
entre cubas
225 088

SUBLINE 500-U SUBLINE 375-U

Armário 120 cm 

Conexão 
entre cubas
225 088

SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U

Armário 60 cm 

Conexão 
entre cubas
225 088

SUBLINE 320-U SUBLINE 160-U

Armário 80 cm 

Conexão 
entre cubas
225 088

SUBLINE 320-U SUBLINE 320-U

Armário 90 cm 

Conexão 
entre cubas
225 088

SUBLINE 400-U SUBLINE 320-U

Armário 70 cm 

Conexão 
entre cubas
225 088

SUBLINE 400-U SUBLINE 160-U

Armário 80 cm 

Conexão 
entre cubas
225 088

SUBLINE 500-U SUBLINE 160-U

Armário 120 cm 

Conexão 
entre cubas
225 088

SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U

Armário 100 cm 

Conexão 
entre cubas
225 088

SUBLINE 500-U SUBLINE 320-U

Conselhos de instalação para  
BLANCO SUBLINE cerâmica:
• Profundidade mínima de orifício: 15 mm
• Espessura mínima do tampo: 25 mm
•  Medida máxima de saída do tampo sobre o 

lava-louça: 5 mm

SOB O TAMPO.
Exemplos de combinações de cuba principal e segunda cuba.



304Se
rv

iç
o

TRÊS LINHAS – INÚMERAS 
POSSIBILIDADES.
Comandos de válvula automática BLANCO.

BLANCO PushControl permite o 
controlo, premindo um botão. O 
mecanismo aciona o escoamento 
de modo simples, fiável e preciso ao 
pressionar o botão intuitivamente. 
O design plano com 3 mm de altura 
integra-se discreta mas visivelmente 
em qualquer área do lava-louça. Este 
elemento elegante e de alta qualidade 
acrescenta um toque valioso e funcional 
a qualquer cozinha.

Os comandos de válvula automática 
DESIGN são o complemento perfeito 
para as misturadoras. Desenvolvidos 
juntamente com misturadoras 
galardoadas pelo seu design, expressam 
qualidade, harmonia, alegria de viver e 
uma exigência especial.

Os comandos de válvula automática 
COMFORT são uma vantagem para 
qualquer lava-louça. Permitem um 
controlo exterior do escoamento e são 
sinónimo de conforto moderno para 
todas as tarefas no lavalouça, com 
diversas opções de acabamento e dois 
conceitos fiáveis de utilização: rodar ou 
puxar – conforme desejar.

A liberdade de poder escolher o comando de válvula automática perfeito. Nunca houve opções de equipamento 
tão fascinantes. Com as numerosas possibilidades que a gama de comandos de válvula automática BLANCO inclui, os 
lava-louças podem agora ser equipados com a opção mais adequada.

Comandos de válvula 
automática ADVANCED

Comandos de válvula 
automática DESIGN

Comandos de válvula 
automática COMFORT

Master_Katalog_220x297 V3.8
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Sistema de escoamento InFino 
 com válvula MANUAL

com válvula MANUAL
Escoamento sem cabo 

Readaptar a válvula automática
Kit de readaptação InFino 

232 459
 

PVP sem IVA: € 31,00

Readaptar
uma válvula automática de 3 1/2". 
Para instalar posteriormente um 
sistema de válvula automática 
standard deverá ter em conta o 

modelo do lava-louça e a  
data de compra. Por favor 

consulte o nosso departamento 
de atenção ao cliente.

Sistema de escoamento InFino 
com válvula AUTOMÁTICA

com válvula AUTOMÁTICA
Escoamento com cabo 

Kit de readaptação  
não necessário

Kit de readaptação  
não necessário

Seguir para Passo 2
Escolher um comando de válvula

automática ADVANCED, DESIGN ou
COMFORT

Seguir para Passo 2
Escolher um comando de válvula
automática DESIGN ou COMFORT

Passo 1: Definir a situação inicial e fazer o pedido do kit adequado

Passo 2: Escolher um comando de válvula de entre todos os disponíveis

Sistema de escoamento InFino Sistema de escoamento standard

Comandos ADVANCED 
Os comandos de válvula automática ADVANCED apenas são compatíveis com o 
sistema de escoamento InFino.

BLANCO PushControl Acabamento Referência PVP sem IVA

aço inox. escovado 233 696 € 93,00

Diâmetro de orifício necessário: 35 mm

Sistema InFino manual Acabamento Referencia PVP sem IVA

plástico 121 710 € 3,00

Conversão a sistema manual

Comandos DESIGN 
Para sistemas de escoamento InFino e standard

Comando  
BLANCO LIVIA Acabamento Referencia PVP sem IVA

cromado 521 294 € 54,00

latão 521 295 € 76,00

manganésio 521 296 € 104,00

satin gold 526 701* € 68,00

Diâmetro de orifício necessário: 14 mm                             *disponível a partir abril 2022

Comandos COMFORT 
Para sistemas de escoamento InFino e standard

Comando giratório Acabamento Referencia PVP sem IVA

aço inox. 119 293 € 19,00

Diâmetro de orifício necessário: 35 mm

Comando redondo Acabamento Referencia PVP sem IVA

aço inox. brilho 222 118 € 154,00

aço inox. mate 222 115 € 154,00

aço inox. mate 226 540 € 150,00

Diâmetro de orifício necessário: 14 mm

Comando redondo Acabamento Referencia PVP sem IVA

aço finish 221 336 € 140,00

cromado 221 339 € 33,00

plástico cromado 225 112 € 20,00

preto mate 238 688 € 71,00

Diâmetro de orifício necessário: 14 mm

UMA DIVERSIDADE DE OPÇÕES PARA 
READAPTAÇÃO. 
Escolher a válvula perfeita em 2 passos.
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CONDIÇÕES DE VENDA.

PREÇOS E IMPOSTOS: 
Os preços de venda deste catálogo são sem IVA e serão 
válidos até a edição de um novo catálogo ou por notificação 
expressa da DAKE. Os impostos aplicam-se segundo 
determine a legislação vigente. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
As operações serão pagas antes da entrega da mercadoria, 
até obter a classificação de risco correspondente por parte da 
seguradora de crédito. 

RESERVA DE DOMÍNIO:
 A mercadoria será propriedade da DAKE até o pagamento 
total da mesma. 

GARANTIAS: 
A garantia dos produtos é de 5 anos. A garantia cobre o 
estipulado pela Lei vigente. Ver condições em www.dake.pt 

EXPEDIÇÕES: 
A mercadoria é enviada com PORTES PAGOS para pedidos de 
valor superior a 100 € líquidos sem IVA. Para pedidos de valor 
inferior, o custo dos portes será de 10 € IVA não incluído. Os 
transportes urgentes serão por conta do cliente. 

DEVOLUÇÕES: 
Não serão aceites devoluções sem autorização prévia por 
parte da DAKE. Não serão aceites produtos sem a sua 
embalagem original completa ou em mau estado, nem 
devoluções de produtos que tenham sido instalados, produtos 
especiais, acessórios ou referências descatalogadas. As 
devolu- -ções por causas alheias à DAKE deverão ser 
remetidas com portes pagos. 

DEVOLUÇÕES POR INCIDENTES DE TRANSPORTE: 
É imprescindível rever o estado da mercadoria durante a 
sua receção e notificar qualquer dano, por menor que seja, 
no momento da descarga, indicando no recibo de entrega: 
EMBALAGEM DANIFICADA ou EMBALAGEM AMASSADA. 
Caso contrário, não poderá recorrer a uma posterior 
reclamação. 

JURISDIÇÃO: Em caso de litígio, serão competentes os 
tribunais que a DAKE estipule.

Master_Katalog_220x297 V3.8
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A INFORMAÇÃO SOBRE  
O REGULAMENTO (CE)  
N.º 1907/2006 (REACH).

Regulamento (CE) N.º 1907/2006, do PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO (REACH) de 18 de dezembro de 2006 regula 
o registo, avaliação, aprovação e restrição de substâncias químicas na UE. Contém também disposições para a divulgação de 
informações sobre substâncias na cadeia de fornecimento. As substâncias especialmente preocupantes estão especificadas na 
lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) da Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) 
(https://echa.europa.eu/candidate-list-table) O regulamento REACH foi aprovado com o objetivo de proteger melhor as pessoas 
e o ambiente contra os perigos e riscos que as substâncias químicas possam apresentar. Levamos muito a sério as obrigações 
que daí resultam. 

Trabalhamos em estreita colaboração com os nossos fornecedores, realizando consultas regulares e garantindo a conformidade 
com os requisitos do Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH). 
Estas ações também são documentadas em auditorias internas contínuas. Além disso, os requisitos do regulamento REACH 
constituem disposições vinculativas para o desenvolvimento e aprovação dos nossos produtos. 

Em linha com o artigo 33 .º do Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH), podemos declarar que os nossos produtos são 
regularmente verificados quanto às substâncias da lista de substâncias candidatas SVHC da ECHA. Se estes testes revelarem 
substâncias que excedam as quantidades permitidas, informaremos os nossos clientes em conformidade. 

As nossas torneiras misturadoras cumprem todos os requisitos da Diretiva CE relativa a Água Potável. Os nossos kits para 
resíduos cumprem todos os requisitos para uma utilização segura com os nossos lava-louças. Nos termos do regulamento 
REACH, somos obrigados a assinalar que as nossas torneiras misturadoras, dispensadores de sabão e kits para resíduos 
contêm produtos feitos de ligas com níveis de chumbo (número CE: 231-100-4, número CAS: 7439-92-1) que ultrapassam a 
proporção especificada de 0,1%.
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