BLANCO SILGRANIT® PuraDur® II

Laaja valikoima värillisiä ja
helppohoitoisia keittiöaltaita.
CombiColours – ainutlaatuinen
BLANCO-mallisto.
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Piristystä arkeen.

Lisäarvoa moderniin keittiöön.

BLANCO CombiColours – lisää väriä keittiöön.

Laadukkaiden materiaalien ja monipuolisen värivalikoiman
avulla luot itsellesi viihtyisän keittiön.
BLANCO CombiColours antaa ratkaisun avaimet
parhaiden yhdistelmien löytämiseen.
Suunnittele CombiColoursilla. Mikään ei voisi olla
helpompaa.
Vähemmän on enemmän – BLANCO CombiColours
tukee tätä ajatusta ja esittelee valitun määrän tyylikkäitä
pöytätasovärejä, jotka ovat suosittuja tämän päivän
keittiösuunnitelmissa. Näin löydät aina oikean
allasvärin keittiöösi.

Valitse suosikkivärisi. Yhdistele erilaisia allas- ja tasovärejä helppokäyttöisellä suunnitteluohjelmalla, jonka avulla värillisen BLANCO –
keittiöaltaan valitseminen on hauskaa ja vaivatonta.
www.lapetek.com/choosecolor.html

Allas: BLANCOALAROS 6 S-F,
SILGRANIT® PuraDur® II alumetallic

Kerro suosikkivärisi.
Koskaan aiemmin ei viihtyisän keittiön suunnittelu ole
ollut näin helppoa. BLANCO CombiColours paletti
antaa laajan mahdollisuuden yhdistää värillinen allas
erilaisiin pöytätasoihin – sävy-sävyyn tai jännittäväksi
kontrastiksi työtason ja keittiöaltaan välille. Löydä
parhaat väriyhdistelmät jokaiseen sisustustyyliin
CombiColours suositukset. BLANCO CombiColours vaihtoehdot on valittu sopimaan tämän päivän suosituimpien pöytätasomateriaalien ja kaapistojen
kanssa, jolloin altaan valinta helpottuu.
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unohtamatta BLANCO-altaan korkeaa laatua ja
toimivuutta.

Myös hanat altaiden väreissä. Laadukkaiden BLANCO-hanojen
muotoilu ja värit viimeistelevät harmonisen tasapainon eleganttiin
keittiöön.
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Ajattoman trendikäs Kallionharmaa.
Tummanharmaa, jossa aavistus lämpimän ruskeaa.

Kallionharmaa – ajaton trendiväri.
BLANCO CombiColours uutuusväri: Kallionharmaa on
luonnollinen tummanharmaa sävy, jossa on aavistus lämpimän
ruskeaa.
Tämä tyylikäs väri säteilee johdonmukaisuutta, voimaa ja
ensiluokkaisuutta ilmentäen täydellisesti BLANCO-altaiden
ja -hanojen kestävyyttä. Se tuo mieleen tumman luonnonkiven
kuten basaltin ja liuskekiven.
Helppo yhdistää.
Kallionharmaan luonteva eleganssi ja ajattomuus tekee siitä
helposti yhdistettävän värin. Se sopii erityisesti erilaisten
puu- ja kivipintojen kanssa, jolloin lämmin harmaa täydentää
harmonista kokonaisuutta.

BLANCOZENAR 45 S-F uutuusväri, kallionharmaa – tyylikkäästi
yhdistettynä lämpimään beigeen ja ruskeaan.
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Allas: BLANCOELON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur® II, kallionharmaa
Hana: BLANCOALTA-S Compact, kromi
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Lämpimät värit Tartufo ja Coffee.
Tyylikkään ruskeat sävyt
ilmentävät luonnollista maanläheisyyttä.

Helposti yhdistettävät luonnolliset, lämpimät värit jasmin,
champagner, sand, tartufo ja coffee henkivät viihtyisyyttä
keittiöön. Vaaleiden SILGRANIT® PuraDur® II-kivimassaaltaiden sekä luonnonpuun tai vaaleiden työtasojen
yhdistelmä on erittäin harmoninen kokonaisuus.
Lämpimien värien yhdistäminen tummiin eksoottisiin
puulajeihin antaa myös onnistuneen lopputuloksen.
BLANCO CombiColours, lämpimät värit yhdistettynä
tummaan tai vaaleaan pöytätasoon tuovat elegantin ja
ilmeikkään lisän keittiöön.

BLANCOSUBLINE 340/160-U, SILGRANIT® PuraDur® II tartufo
on harmoninen kumppani yhdistettynä vaaleisiin tasoihin.

Allas: BLANCODALAGO 5-F, SILGRANIT® PuraDur® II, tartufo
Hana: BLANCOTIVO-S, tartufo/kromi

SILGRANIT® PuraDur® II
värit
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BLANCOZIA XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur® II coffee yhdistettynä
vaalean tasoon. Hanaksi on valittu coffee/kromi väriyhdistelmällä oleva
BLANCOTIVO-S. Näin allas ja hana muodostavat harmoonisen
kokonaisuuden.

jasmin

champagner

sand

tartufo

coffee

Kuin norsunluu
varjoisassa valossa,
missä keltaisia
vivahteita. Erinomainen
kokonaisuus vaaleiden luonnonkivien ja
vaaleiden puusävyjen kanssa. Tämä herkkä
sävy on erityisen tyylikäs tummien ja
punertavien puulajien kanssa. Helppo yhdistää
myös kermanvalkoiseen ja magnoliaan.

Tyylikäs beigen sävy,
jossa luonnollinen,
hienojakoinen
kiven rakenne.
Rehellisen mutkaton vaalea kivimassa, joka
näyttää huultaen ja alta päin kiinnitettynä
samalla muotilla valetulta kuin pöytätaso.
Hienostunut kokonaisuus yhdistettynä
tummien ja eleganttien puulajien kanssa.

Eloisa hiekan rakenne,
jossa luonnollista
vetovoimaa. Tämä
klassikko on erittäin
helppo yhdistää monien puulajien kanssa.
Erityisen kodikas kokonaisuus yhdistettynä
tammeen. Mukava sävy vaaleiden puu- ja
kivipintojen kanssa.

Elegantti, harmaanruskea luonnollinen ja
maanläheinen kivimassa.
Ihanteellinen moniin
variaatioihin. Vaaleaan puuhun yhdistettynä
moderni ja luonnollinen lopputulos. Tummaan
puun kanssa ylellinen ja tyylikäs. Sopii täydellisesti
myös harmaan ja valkoisen kanssa.

Lämmin ja aistillinen
tummanruskean
sävy, josta huokuu
luonnollista
charmia. Sopii erityisesti vaaleiden ja
kermanväristen sävyjen sekä vaaleiden
puupintojen kanssa. Tummiin puupintoihin
yhdistettynä lopputulos on ylellisen tyylikäs.
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Neutraali Valkoinen.
Mahdollistaa monenlaisia yhdistelmiä.

Ilmeikäs ja runsaasti vaihtoehtoja
Neutraalit värit anthrazit, kallionharmaa, alumetallic,
silkinharmaa ja valkoinen ovat helposti yhdistettäviä
vaihtoehtoja. Niillä saa loihdittua modernin mutta myös
harmonisen elegantin ilmeen.
Tummat sävyt ovat erittäin kauniita yhdistettynä tummaan
puuhun ja raikas kontrasti syntyy puolestaan vaaleaa tasoa
käytettäessä. Valittaessa allas ja taso sävy sävyyn on
lopputuloksena erittäin harmoninen kokonaisuus.
Vaaleat sävyt yhdistettyä lämpimän sävyiseen, vaaleaan
puuhun antavat kodikkaan tunnelman. Näyttävä yhdistelmä
syntyy, kun vaalea allas yhdistetään tummaan tai mustaan
pöytätasoon. Vaalea allas ja kirkkaan värinen pöytätaso
antavat puolestaan modernin ilmeen keittiöön.

Allas: BLANCOPLEON 8,
SILGRANIT® PuraDur® II valkoinen
Hana: BLANCOALTA-S Compact,
kromi/valkoinen

SILGRANIT® PuraDur® II
värit
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BLANCODALAGO 6 valkoisena – kodikas yhdistelmä lämpimän
sävyiseen puutasoon asennettuna.

anthrazit

kallionharmaa

alumetallic

valkoinen

Elegantti metallinhohtoinen musta,
jonka pinta tuntuu
samettiselta.
Pehmeäsävyiset metalliset pigmentit antavat
pintaan timanttisen hohdon. Selkeä väri, joka
on helppo yhdistää mustaan ja harmaaseen
sekä erilaisiin puulajeihin ja vaaleisiin pintoihin.

Silmiä hivelevä ja
luonnollinen tumma
harmaa. Aavistus
ruskeaa sävyä, joka
antaa väriin lämpöä ja ajatonta eleganssia.
Helppo yhdistää erilaisten puu- ja kivipintojen
kanssa.

Tyylikäs metallinharmaa, jossa
luonnollista hopean
hohtoa.
Sävy on rennon elegantti ja moderni, mutta
omalla tavallaan myös urbaani. Upea kontrasti
yhdistettynä tummaan tai lämminsävyisiin
puupintoihin, kuten pyökkiin tai pähkinään.

Neutraali valkoinen
mahdollistaa hyvin
monenlaisia yhdistelmiä.
Se on miellyttävä ja
kodikas vaaleaan puun ja harmaan kanssa.
Myös tyylikäs lopputulos tummaan puuhun,
kuten pähkinään yhdistettynä. Mustan kanssa
ilmeikäs kokonaisuus, nuorekas ja moderni
muihin tummiin sävyihin yhdistettynä.
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Aina tyylikäs Anthrazit.
Elegantti metallinhohtoinen musta,
jossa samenttinen pinta.

Tyylikäs ja ajaton SILGRANIT® PuraDur® II anthrazit
Elegantti metallinhohtoinen musta, jonka pinta tuntuu
samettiselta. Pehmeäsävyiset metalliset pigmentit antavat
pintaan timanttisen hohdon. Selkeä väri, joka on helppo
yhdistää muiden sävyjen kanssa. Lopputuloksena voi olla
keittiö, jossa on haettu ilmettä värien kontrasteilla.
Keittiön tyyli voi myös olla moderni tai harmonisen elegantti –
kaikki on mahdollista. Kaunis yhdistettynä mustaan ja
harmaaseen pöytätasoon, mutta toisaalta onnistunut lopputulos
myös lämminsävyisen puun ja vaaleiden pintojen kanssa.

BLANCODALAGO 5, Anthrazit - uutuuskoko 50 cm allaskaappiin.
DALAGO-allassarjassa on sopiva malli 45 cm, 50 cm, 60 cm ja 80 cm
allaskaappiin. Kaikki mallit ovat saatavissa myös pöytätasoon huullettavina.

Allas: BLANCOMODEX-M 60,
SILGRANIT® PuraDur® II, anthrazit
Hana: BLANCOCULINA-S, kromi
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BLANCOMETRA 6 S Compact anthrazit sopii pieneenkin keittiöön lyhyen
leveysmittansa ansiosta. Kompakteista ulkomitoista huolimatta altaassa
ovat sekä reilunkokoinen iso allas että monikäyttöinen pieni allas ja
valutustaso.
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Monikäyttöinen Alumetallic.
Rentoa tyylikkyyttä modernilla tavalla.

Monikäyttöinen ja ajaton SILGRANIT® PuraDur® II alumetallic
Tyylikäs metallinharmaan sävy, jossa ripaus luonnollista hopean hohdetta. Väri on
nykyaikainen, rento ja elegantti mutta toisaalta myös modernin urbaani. Ihastuttava
lopputulos yhdistettynä vaaleisiin puulajeihin kuten vaahteraan ja tammeen.
Alumetallic sopii myös lämpimien puusävyjen kanssa, kuten pyökin ja pähkinäpuun.
Harmonisen kaunis lopputulos yhdistettynä harmaisiin pintoihin, kunhan harmaa
ei sisällä punaista sävyä.
Värien harmoniaa voit tyylikkäästi jatkaa yhdistämällä altaaseen samanvärisen hanan.

BLANCOSUBLINE 500-U alumetallic asennettuna kivitasoon alta päin jättäen pöytätason tyylikkään
ehjäksi. SUBLINE-allassarjassa on saatavilla kahdeksan eri mallia pienestä 180-U-mallista aina erittäin
tilavaan 700-U-malliin.

BLANCOTIVO-S, alumetallic/kromi. Kaikkiin SILGRANIT® PuraDur® II-väreihin on saatavissa
saman värinen hana, joko kokonaan Silgranitin värissä tai kuvan mukaisesti kaksivärisenä.
Allas: BLANCOALAROS 6 S-F,
SILGRANIT® PuraDur® II, alumetallic
Hana: BLANCOCULINA-S, kromi
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Ekologinen kivimassa-allas omassa keittiössä.
BLANCO SILGRANIT® PuraDur® II kivimassa -altaassa yhdistyvät
ainutlaatuisen kestävä materiaali, tyylikkäät värit ja kaunis design. Materiaali
on BLANCO:n kehittämä ja se on patentoitu. SILGRANIT® PuraDur® II kivimassa on
ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen verrattuna muihin markkinoilla oleviin komposiittitai massa-altaisiin.
Ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ja tyylikkäiden korkealaatuisten tuotteiden ansiosta
Silgranitista on tullut maailman suosituin kivimassa keittiöaltaissa. Keittiön tärkein
työtila on allaskeskus, ja siksi sen tulee olla helppohoitoinen ja toiminnallinen,
ulkonäköä unohtamatta.
BLANCO SILGRANIT® PuraDur® II materiaalina:
• Helppohoitoisin
• Ylivoimaisesti kestävin
• Patentoitu ja hygieeninen
• Miellyttävä kivimassa, silkkimäinen pinta
• Sisustuksellinen ja runsaasti värivaihtoehtoja

Aidosti uniikki materiaali.
BLANCO SILGRANIT® PuraDur® II.
Maailman suosituin – ekologinen kivimassa
SILGRANIT ® PuraDur® II, jossa patentoitu hygieniasuojaus
Hygienia + Plus on pinta, joka hylkii likaa ja bakteereja ja helpottaa puhdistamista.
Ainutlaatuisen ja patentoidun hygieniapinnan nimi on SILGRANIT® PuraDur® II.
Testit vahvistavat, että ainutlaatuinen hygieniasuojaus vähentää bakteerien määrää
jopa 98 %.

SILGRANIT® PuraDur® II, Ekologinen edelläkävijä.
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Oikeudet muutoksiin pidätetään. Painatusteknisistä syistä värit saattavat poiketa todellisista väreistä.

Kankiraudantie 1

