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     Новинка. BLANCO ZEROX у нержавіючий сталі Durinox®.  

     

    Доступний раніше тільки для виготовлення стільниць з нержавіючої сталі матеріал нержавіюча сталь 

Durinox® отримав подальший розвиток і тепер застосовується для виготовлення чаш. Виключно однорідна 

структура поверхні з оксамитово-матовим видом виглядає вражаюче. Висока міцність і приємна теплота 

ідеально поєднуються. Сучасні технології обробки поверхні роблять чаші ZEROX такими, що практично не 

піддаються подряпинам. Елегантність і привабливість завдяки переливу C-overflow® та інтегрованій відвідній 

арматурі InFino®.  

Модель Артикул  Ширина шафи, см Комплектація Роздрібна ціна,евро 

      

                               
     BLANCO ZEROX        
     400-IF/A Durinox® 

 

523100 

 

45  см 

 

 
Відвідна арматура InFino® з 
переливом та клапаном-
автоматом 3 ½"  з системою 
управління PushControl™, набір 
для кріплення (ущільнювач в набір 
не входить). 

 

600.00 

 

                
      BLANCO ZEROX        
      500-IF/A Durinox® 

 

 

523101 

 

 

 

60 см 

 
Відвідна арматура InFino® з 
переливом та клапаном-
автоматом 3 ½"  з системою 
управління PushControl™, набір 
для кріплення (ущільнювач в набір 
не входить). 

 

 

651.00 

                   

                          
     BLANCO ZEROX        
     700-IF/A Durinox® 

 

523102 

 

80  см 

 

 
Відвідна арматура InFino® з 
переливом та клапаном-
автоматом 3 ½"  з системою 
управління PushControl™, набір 
для кріплення (ущільнювач в набір 
не входить). 

 

667.00 
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        BLANCO ZEROX        
        340-IF Durinox®  

 

523096 

 

 

40 см 

 
Відвідна арматура InFino® з 
переливом та корзинчатим 
вентилем 3 ½" , набір для 
кріплення (ущільнювач в набір не 
входить). 

 

538.00 

            
       BLANCO ZEROX        
       400-IF Durinox® 

 

523097 

 

 

45 см 

 
Відвідна арматура InFino® з 
переливом та корзинчатим 
вентилем 3 ½" , набір для 
кріплення (ущільнювач в набір не 
входить). 

 

579.00 

                
      BLANCO ZEROX        
      500-IF Durinox® 

 

523098 

 

 

60 см 

 
Відвідна арматура InFino® з 
переливом та корзинчатим 
вентилем 3 ½" , набір для 
кріплення (ущільнювач в набір не 
входить). 

 

605.00 

             
       BLANCO ZEROX        
       700-IF Durinox® 

 

523099 

 

 

80 см 

 
Відвідна арматура InFino® з 
переливом та корзинчатим 
вентилем 3 ½" , набір для 
кріплення (ущільнювач в набір не 
входить). 

 

647.00 

                          
      BLANCO ZEROX        
      340-U Durinox® 

 

521556 

 

 

40 см 

 
Відвідна арматура InFino® з 
переливом та корзинчатим 
вентилем 3 ½" , набір для 
кріплення (ущільнювач в набір не 
входить). 

 

532.00 

                 
      BLANCO ZEROX        
      400-U Durinox® 

 

521558 

 

 

45 см 

 
Відвідна арматура InFino® з 
переливом та корзинчатим 
вентилем 3 ½" , набір для 
кріплення (ущільнювач в набір не 
входить). 

 

554.00 

                 
      BLANCO ZEROX        
       500-U Durinox® 

 

521559 

 

 

60 см 

 
Відвідна арматура InFino® з 
переливом та корзинчатим 
вентилем 3 ½" , набір для 
кріплення (ущільнювач в набір не 
входить). 

 

591.00 

             
      BLANCO ZEROX        
      700-U Durinox® 

 

521560 

 

 

80 см 

 
Відвідна арматура InFino® з 
переливом та корзинчатим 
вентилем 3 ½" , набір для 
кріплення (ущільнювач в набір не 
входить). 

 

638.00 

         

                      


