
Elemek összhangban.  
BLANCO InFino® – Tökéletesen illeszkedő lefolyó.

Kereskedői tájékoztató

www.blanco-germany.com/hu

ÚJ!  
Fedezze fel új lefolyó-
távműködtetőinket: 
•  BLANCO SensorControl Blue
•  BLANCO PushControl



A mosogatóközpont kiteljesedése az alapjainál  

kezdődik. A BLANCO InFino® kifinomult feltűnőséget ad a 

mosogatónak. Az új lefolyórendszer letisztult és korszerű  

formatervezésének köszönhetően tökéletesen passzol a  

medence elrendezéséhez. Így létrejön egy nagyvonalú,  

időtlen összkép, amely szemet gyönyörködtető és új  

értéket kölcsönöz a mosogatóközpontnak. 

BLANCO InFino® – a mosogatóközpont tökéletessége:

• Elegáns-purista kialakítás

•  Okos manuális kezelési koncepció, opcionálisan  

 távműködtetővel

•  Szinte perem és átmenet nélküli illeszkedés

•  Univerzálisan alkalmazható bármilyen anyagból készült  

 BLANCO mosogatóhoz

•  A szűrőkosár mindig középen helyezkedik el

•  Az egyszerű tisztítás és a higiénia érdekében nincs  

 körkörös hézag

•  Szerelést megkönnyítő konstrukció a szelep gyors  

 beszerelése révén

A lényegre összpontosítva – az innovatív, okos kezelési 

koncepció. A tökéletesség ilyen egyszerű is lehet: Az InFino® 

kezelése intuitív és logikus. A szűrő enyhe elfordításával 

a lefolyó kinyílik vagy záródik – szinte súrlódásmentesen, 

hallhatatlanul, precízen.
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Mesteri formák vonzereje.
A BLANCO InFino® új perspektívát ad.

3



Az okos kezelési koncepció. 
Itt minden a kényelemről szól.

Opcionálisan lefolyó- távműködtetővel – a 
távműködtető alkatrészt utólag bármikor fel lehet 
szerelni. 

Manuális kezelés elfordítással, a lefolyó nyitásá-
hoz és zárásához. 

Intuitív, manuális kezelés.

A szűrőkosár pozíciója nem változik. Legyen az 
nyitva vagy zárva, az InFino® szűrőkosár ugyan-
abban a szintben marad. A tárgyak biztosan 
állnak, nem borulnak fel. 
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A szűrőkosár mindig pontosan középen helyez-
kedik el. 

A megbízható higiénia miatt egyszerűen csupán 
két komponensre szedhető szét: a lefolyóban 
lévő dugóra és a szűrőre.

Különlegesen könnyen ápolható a szinte minden 
fugát és peremet nélkülöző formatervnek 
köszönhetően.

Acélban nemes. BLANCO InFino® – A tökéletes harmónia. 

SILGRANIT® ®-ban feltűnő. Egységes formavilág.

Kerámiában értékes. Alapjaiban átgondolt funkció.

A medence fenekén egyesülnek az elemek: 

A BLANCO InFino® és SILGRANIT® PuraDur®, kerámia 

vagy nemesacél szinte átmenet nélkül találkozik – tökéletes 

harmóniában. A koncepcióra jellemző a fugák, elemek 

és élek minimalizálása. Ez megjelenésében kiegyensúlyo-

zottságot és rendkívül elegáns összhatást kölcsönöz.

• Nagyon finom, precíz peremhézag a szinte  

 észrevehetetlen beillesztésért

•  Teljesen fedett kehelyperem a nyugodt összhatásért

Harmónia a részletekig.
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Még sosem voltak ilyen izgalmasak a kiegészítők. A 

BLANCO lefolyó-távműködtetők sokféle lehetőséget 

kínálnak. Most még inkább kényelmes és egyedi, össze-

téveszthetetlen módon alakíthatóak ki. Bevált, részleteiben 

átgondolt kezelőelemek és lenyűgöző új technológiák enged-

nek a tervezőknek és a dizájnereknek szabad választást. Így 

sikerül a színek, a formák és a technika tökéletes kombináci-

ója – a legapróbb részletekig magas minőségben és minden 

igényt kielégítően. A tökéletes mosogatóközpontért. 
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Három termékcsalád – számtalan lehetőség.
Szabadság a tökéletes lefolyó-távműködtető kiválasztásában.

Az ADVANCED , a DESIGN és a COMFORT család 

lefolyó-távműködtetőivel konyháját még kényelmesebbé 

teheti. A konyhának egyedi jegyet kölcsönözhet egy 

kicsi de nemes elemmel, amely pontosan illeszkedik, 

megfelel a funkcióval és kezeléssel szemben támasztott 

követelményeknek és az életstílusnak.

Öné a döntés – használja ki számtalan lehetőségünket.

Bővítse mosogatóközpontját kényelemmel és 

funkcionalitással. Opcionálisan BLANCO lefolyó-

távműködtetővel. 

•  Kényelmes kezelés kívülről – a kéz száraz marad

•  Különböző kezelési technikák – forgatás, húzás,  

 nyomás, érzékelő

•  Sokféle felület és anyag

•  Magas minőségű, tartós és megbízható

ÚJ! ADVANCED lefolyó-távműködtetők. 
Jövőbe mutató kezelési koncepciók.

COMFORT lefolyó-távműködtetők. 
Érezhetően nagyobb kényelem – egyszerűen minden kézben 

tartható. 

DESIGN lefolyó-távműködtetők. 
Tökéletes harmóniát kölcsönöznek – dizájn a legapróbb 

részletekig.
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Érintés magas foka.  
BLANCO SensorControl Blue.

A BLANCO SensorControl Blue a technológia és az elegancia egyedülálló 

találkozása egy kifinomult mosogatóközpontban. Precíz, elektronikus vezérléssel 

a lefolyó egy enyhe érintésre megbízhatóan nyit és zár. Megbízható használat 

minden munkafolyamat mellet. Minden szempontból a minőség mutatkozik meg: 

az anyagtól a funkción át egészen az 5 mm magas kialakításig. Ezzel a csúcsmo-

dern technológiával a konyha minden nap élvezetes élménnyé válik. 

• Modern érzékelő-elektronika LED-fényjelzéssel

•  Ellenálló, magas minőségű nemesacél

•  Elegáns lapos kialakítás az akadálymentes munkavégzésért

•  Megbízható működés minden feltétel mellett

•  Alacsony áramfogyasztás és könnyű tisztítás

•  Tökéletes kombinációban a BLANCO InFino®-val

Fejlett érintésérzékelő a lefolyó precíz, 
elektronikus vezérléséhez. Kék, energiatakarékos 
fényjelzés használat során, míg zárt állapotban 
tompított fényjelzés. 

Megbízható működés: pl. háztartási 
gumikesztyűvel használva...

... vagy nedvesség esetén.

Funkcionális egység: A BLANCO SensorControl 
Blue kifejezetten az InFino® lefolyórendszerhez 
került kifejlesztésre.

ADVANCED lefolyó-távműködtetők



Egy újabb könnyedség.  
BLANCO PushControl.

A BLANCO PushControl vezérlés gombnyomásra. Az intuitív lenyomó mozdulat 

révén az átgondolt mechanika vezérli a lefolyót – egyszerűen, megbízhatóan és 

precízen. A lapos, 3 mm magas kialakítás nem feltűnően, mégis szembe ötlően 

illeszkedik minden mosogató környezetébe. A magas minőségű, elegáns kivitel 

minden konyhát értékes, funkcionális hangsúllyal tesz gazdagabbá.

• Intuitív kezelés nyomással

•  Ellenálló, magas minőségű nemesacél

•  Elegáns lapos kialakítás az akadálymentes munkavégzésért

•  Bevált, megbízható technika

•  Könnyen tisztítható

•  Tökéletes kombinációban a BLANCO InFino®-val

Nagyon könnyű járású nyomó mechanika a 
lefolyó nyitásához és zárásához A kezelőgomb 
a megnyomást követően visszatér a kiindulási 
állapotba.

Könnyen tisztítható, magas minőségű anyag 
valamint precíz kidolgozás jellemzi. 

Megbízható működés, feltűnésmentes 
integráció, akadálymentes munkavégzés. 

A mechanika nem érzékeny a nedvességre.
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ADVANCED lefolyó-távműködtetők

Funkcionális egység: A BLANCO PushControl 
kifejezetten az InFino® lefolyórendszerhez került 
kifejlesztésre.



A kitűnő stílusérzék kifinomult részleteket érdemel – a DESIGN lefolyó-

távműködtetők tökéletesen illeszkednek a BLANCO dizájn-csaptelepeihez. 

Praktikus és változatos formájú lefolyó-távműködtetők az egyéni  

stílusért. 

A COMFORT lefolyó-távműködtetők 

minden mosogatóközpont számára 

pluszt jelentenek. Segítségükkel megbíz-

hatóan vezérelhető a lefolyó kívülről. Ez 

a korszerű kényelem a mosogatóköz-

pontnál végzett minden munkához, 

sokrétű felületopciókkal és két megbíz-

ható kezelési koncepcióval: Működtetés 

forgatással vagy húzással – tetszés 

szerint.

A DESIGN lefolyó-távműködtetők 

tökéletes kiegészítést jelentenek 

minden olyan mosogatóhoz, amely 

magára vonzza a tekintetet. Kitűnő 

design csaptelepekkel együtt egy

egységet alkotnak. Magas minőségű 

termékek, kiegyensúlyozottságról, 

harmonikus életstílusról és különleges 

igényességről árulkodnak.

Érezhetően nagyobb kényelem – 
egyszerűen minden kézben tartható.

COMFORT lefolyó-távműködtetők

Tökéletes harmóniát kölcsönöznek – 
dizájn a legapróbb részletekig.

DESIGN lefolyó-távműködtetők
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Rozsdamentes 
acél

Húzógomb
Króm

BLANCO QUADRIS
Selyemfényű 
rozsdamentes 
acél

BLANCO LEVOS
Selyemmatt 
rozsdamentes 
acél

BLANCO LIVIA 
Húzógomb
Mangán

Selyemmatt 
rozsdamentes 
acél

Selyemfényű 
rozsdamentes acél

A COMFORT lefolyó-távműködtetők teljes választéka a 15. oldalon található. A DESIGN lefolyó-távműködtetők teljes választéka a 15. oldalon található. 



1514

Forgó működtetés

Rozsdamentes acél 

119 293

 Húzógomb

Krómozott műanyag 

225 112

 Húzógomb

Selyemmatt rozsdamentes 
acél

222 118

 Húzógomb

Rozsdamentes színhatás

221 336

 Húzógomb

Selyemfényű rozsdamentes 
acél

222 115

 Húzógomb

Szálcsiszolt nemesacél 
sárgaréz

226 540

 Húzógomb

Króm 

221 339

COMFORT lefolyó-távműködtetők (minden mosogatóhoz ) 

BLANCO QUADRIS Húzógomb BLANCO QUADRIS Húzógomb BLANCO QUADRIS Húzógomb 

BLANCO LEVOS Húzógomb BLANCO LEVOS Húzógomb BLANCO LEVOS Húzógomb

BLANCO LIVIA Húzógomb BLANCO LIVIA Húzógomb BLANCO LIVIA Húzógomb 

Króm   

221 902

Króm   

221 901

Króm   

521 294

Selyemmatt rozsdamentes 
acél

221 943

Selyemmatt rozsdamentes 
acél

221 941

Sárgaréz

521 295

Selyemfényű rozsdamentes 
acél

221 942

Selyemfényű rozsdamentes 
acél

221 940

Mangán

521 296

DESIGN lefolyó-távműködtetők (Design csaptelepekhez)

Utólag felszerelhető dugókiemelők.  2 lépésben a tökéletes lefolyó-távműködtetőhöz. 
Ruházza fel mosogatóközpontját személyes jelleggel.

1. lépés:  Kiindulási helyzet meghatározása és a megfelelő utólagosan felszerelhető kiegészítők  
 megrendelése.

2. lépés: Válassza ki a teljes választékból a kezelőelemet.

InFino® lefolyórendszer lefolyó-
távműködtető NÉLKÜL. 
(Lefolyószelep húzó bowden nélkül)

FIGYELEM: A standard szűrőkosár nem 
cserélhető InFino® szűrőkosárra!

InFino® lefolyórendszer lefolyó-
TÁVMŰKÖDTETŐVEL. 
(Lefolyórendszer húzó bowdennel)

InFino®  
lefolyórendszer

Kérjük, hogy az 
utólagosan felszerelt 
készlethez rendeljen 
ADVANCED, DESIGN 
vagy COMFORT 
kezelőelemet. 

A lefolyó-távműködtető utólagos 
beszereléséhez, kérjük, rendelje meg 
a következő terméket: InFino® 
232 459 bővítő készlet

Standard szűrőkosár lefolyó-
TÁVMŰKÖDTETŐVEL.
(Lefolyórendszer bowdennel)

Standard szűrőkosár lefolyó-
távműködtető NÉLKÜL.  
(Lefolyószelep húzó bowden nélkül)

Standard 
lefolyórendszer

Kérjük, hogy az 
utólagosan felszerelt 
készlethez rendeljen 
egy DESIGN vagy 
COMFORT 
kezelőelemet. 

3,5 colos lefolyóhoz utólag 
felszerelhető távműködtető. Az 
utólagosan felszerelhető készlet 
cikkszáma függ a mosogató 
típusától és a gyártási időpontjától. 
Kérdés esetén hívja 
ügyfélszolgálatunkat. 

BLANCO PushControl

Rozsdamentes acél 

233696* 

* Szállítható: 2017 áprilistól

BLANCO SensorControl Blue

Rozsdamentes acél

233695*  

* Szállítható: 2017 júniustól

ADVANCED lefolyó-távműködtetők (kizárólag BLANCO InFino®-hoz)

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ADVANCED 
lefolyó-távműködtetők csak InFino®-val együtt 
használhatók.

A BLANCO lefolyó-távműködtetőivel Öné a választás. 

Egyszerűen határozza meg a meglévő mosogató lefolyórendszerét, majd válassza ki a megfelelő kezelőelemet.



www.blanco-germany.com/hu
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