Productinformatie
Service voor roestvrijstalen projecten

www.blanco-steelart.be

Individueel ontwerp,
meesterlijk verwerkt.
Roestvrijstalen ontwerpen op maat.

Op maat gemaakte werkbladen in roestvrij staal
Het grote productassortiment roestvrijstalen oplossingen van BLANCO STEELART opent nieuwe elegante perspectieven voor
de planning. Met bijna eindeloze ontwerpmogelijkheden van unieke roestvrijstalen werkbladen en hoogwaardige, individuele
maatoplossingen kan STEELART gericht aan de hoge eisen van de klant voldoen. Kies uit drie verschillende oppervlakken en
vier randontwerpen die bij uw werkblad passen. En voeg daaraan bijvoorbeeld een naadloos geïntegreerde spoelbak, elegante
dunne zijwanden of roestvrijstalen achterwanden toe.
Alle informatie over op maat gemaakte roestvrijstalen STEELART-werkbladen vindt u op de volgende pagina’s terug. We
wensen u veel plezier bij het ontdekken van de grote keuze aan STEELART-designelementen!

RANDONTWERPEN
Randontwerp R3
Een duidelijk gedefinieerde rand met fijne afronding kan worden verkregen met
een randradius van 3 mm. Deze randradius van het werkblad biedt de perfecte

Elegant spelen
met contrasten.
Combineer spoelbakken
in zijdeglans met fluweelmatte
roestvrijstalen werkbladen.

mix van optische strakheid en aangename eigenschappen.

Randontwerp R1
De fijne randradius van 1 mm is een bewijs van de zeer precieze verwerking van
roestvrij staal. Keukenwerkbladen met deze ongewone kleine radius hebben een
strak en rechtlijnige uitstraling en vindt u uitsluitend bij STEELART terug.

Randontwerp met afschuining
Het elegante randontwerp met afschuining geeft werkbladen een opvallende
uitstraling. Het maakt zelfs het afronden van de innovatieve Durinox® werkbladen
mogelijk en opent nieuwe mogelijkheden voor keukenconcepten. Het is bijzonder
elegant in combinatie met een dun werkblad. De bijzondere expertise van BLANCO
STEELART bij het verwerken van roestvrij staal wordt hiermee onder de aandacht
gebracht.

SolidEdge massieve rand
Het hoogtepunt van een exclusief keukendesign zijn werkbladen met een massieve
SolidEdge-rand. Het geheim van deze rand bestaat uit een zes millimeter dikke,
massief gevormde randafwerking. Het geeft de volledig onderlijmde roestvrijstalen
werkbladen de gewenste solide uitstraling. Het bijzondere eraan: deze versie biedt
betrouwbare stabiliteit als werkoppervlak en maakt tegelijkertijd indruk met haar
elegante, sierlijke uitstraling.

BLANCO Durinox® werkblad in roestvrij staal met afgeschuinde randen en geïntegreerde BLANCO CLARON-spoelbak in roestvrij staal zijdeglans.
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OPPERVLAKKEN
BLANCO roestvrij staal Durinox®
Het fluweelmatte oppervlak met bijbehorende verhoogde resistentie zorgt voor
een revolutie in het voorheen bekende roestvrij staal en herdefinieert het. BLANCO
Durinox® wordt gekenmerkt door een nieuwe oppervlaktebehandeling met een
speciale hardheid en een bijzonder design. De innovatie zet wereldwijd nieuwe
maatstaven en maakt gehard roestvrij staal minder gevoelig voor krassen. Het
unieke materiaal met zijn gelijkmatige oppervlak biedt een visuele oase van rust in
de keuken. De fluweelachtige look kan ook harmonieus worden gecombineerd
met natuurlijke materialen zoals hout en steen.
Roestvrij staal zijdemat
De zijdematte oppervlakte is een van de meest gebruikte afwerkingen voor de
keuken. De discrete afwerking van de oppervlaktestructuur geeft het roestvrij staal
een zachte, fluweelachtige uitstraling. De speciale bewerking van de oppervlakken
resulteert in een matte afwerking die optimaal kan worden gecombineerd met
diverse afzuigkappen, kastdeuren of koelkasten.

Roestvrij staal zijdeglans
Gepolijst roestvrij staal inspireert door zijn sierlijke glans. Het klassieke, tijdloze
zijdeglanzende oppervlak past perfect in een esthetisch keukendesign. Het
materiaal is gemaakt van het zuiverste roestvrij staal en verschilt van andere
roestvrijstalen oppervlakken door de lineaire borstelafwerking. Door het oppervlak
zeer fijn te slijpen ontstaat een bijzonder glad gevoel.

ZIJWANDEN
SolidEdge-zijwanden
Het indrukwekkende SolidEdge-ontwerp wordt ook weerspiegeld in de nieuwe
SolidEdge-zijwanden als een elegante, slechts 6 mm dikke rand. Deze weten niet
alleen door hun slanke elegantie te overtuigen. Ze bieden ook een hoge mate van
stabiliteit dankzij de honingraatstructuur van de interne aluminium kern. SolidEdgezijwanden zijn verkrijgbaar in roestvrij staal Durinox®, zijdeglans en zijdematte
afwerking als eindpanelen voor zowel eilandoplossingen als lineaire oplossingen.
Zij passen perfect bij roestvrijstalen werkbladen met SolidEdge-randontwerp.

Een nieuw fluweelmat oppervlak met een buitengewone
uitstraling en extreme weerstand zorgt voor een revolutie
bij het tot nu toe bekende roestvrij staal.
Het innovatieve roestvrijstalen oppervlak heet BLANCO
Durinox®. Dit uit zich in een nieuwe soort afwerking met een
bijzondere hardheid en een uniek ontwerp met een effen
structuur.

Klassieke zijwanden
Roestvrijstalen STEELART-zijwanden hebben een lineair randontwerp en zijn

Door gebombardeerd te worden met ongeveer een miljard

verkrijgbaar in verschillende diktes (van 12,5 tot 100 mm) voor integratie in één lijn

roestvrijstalen kogeltjes met een snelheid van ca. 300 km/u

of als einde voor eilandoplossingen. Op aanvraag kunnen ook afzonderlijke randen

krijgt BLANCO Durinox® zijn superieure eigenschappen:

worden afgeschuind. Roestvrijstalen STEELART-zijwanden zijn verkrijgbaar in de

meer dan dubbel zo hard als conventioneel roestvrij staal,

afwerkingen roestvrij staal zijdeglans en zijdemat, en kunnen perfect worden

zeer resistent tegen krassen bij normaal huishoudelijk gebruik,

gecombineerd met roestvrijstalen werkbladen in randontwerp R3, R1 of afschuining.

minder gevoelig voor vingerafdrukken. Alsof roestvrij staal
opnieuw werd uitgevonden.
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RANDDIKTES

Buitengewone
contouren.
Indrukwekkende werkbladen
met afgeronde hoeken.

Roestvrijstalen STEELART-werkbladen zijn afhankelijk van
de randafwerking beschikbaar in randdiktes van 6 mm
(voor SolidEdge) of van 13 tot 100 mm (voor R3, R1 en
afschuining).

AFMETINGEN

Minimale breedte: 600 mm, maximale breedte: 1200 mm
Minimale lengte: 500 mm, maximale lengte: 3700 mm

AFRONDINGEN

Afgeronde hoeken geven werkbladen van roestvrij staal
en de gehele keuken een spannende en buitengewone look.
BLANCO Durinox® roestvrijstalen werkblad met afgeronde hoeken en
BLANCO CLARON ingelaste spoelbak in roestvrijstalen zijdeglans afwerking.
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Ze kunnen in de drie STEELART-oppervlakken, de randontwerpen R3, R1 en afschuining worden gemaakt.
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Naar eigen goeddunken
te combineren.
Combineer eenvoudig geïntegreerde
elementen voor spoelen, bereiden en koken.

Roestvrijstalen werkblad met geïntegreerde BLANCO CLARON-spoelbak en
BLANCO ZEROX kruidenbak, incl. bijpassende achterwand, alles in roestvrij staal zijdeglans

ACHTERWANDEN

INLASELEMENTEN

ACHTERWANDEN

Inlasbare spoelbakken

Ingelaste spoeltafels

Kruidenbak

Kookplaatuitsparingen

De STEELART-achterwanden vormen meer dan een

De onberispelijke indruk van het perfecte

Roestvrijstalen werkbladen maken ook

Een naadloos geïntegreerde kruidenbak

Om uw keukendroom waar te maken

functionele aanvulling op de roestvrijstalen werkbladen.

werkoppervlak in de keuken bereikt u

de naadloze integratie van grotere

in een nulradiusontwerp fungeert als een

bieden we u uitsparingen voor kook-

Ze zijn verkrijgbaar in de twee randontwerpen R1 en R3, en

door de integratie van onze hoogwaardi-

accessoires zoals spoelbakken met

elegant onderkomen voor kruidenpotten,

platen, die gelijk met het oppervlak

in diktes van 6 of 21 mm, en zijn ook optisch een bijzonder

ge spoelbakoplossingen in het werkblad.

geïntegreerd afdruipvlak mogelijk. De

flessen enz., volledig naar eigen wens.

liggen of van bovenaf in de werkbladen

designelement in de keuken. Achterwanden zijn beschikbaar

De combinatie van spoelbakken en werk-

ononderbroken overgang van werkblad

in de STEELART-oppervlakken Durinox , zijdeglans en zijde-

bladen overtuigen door hun naadloze

naar afdruipvlak en spoelbak creëert

mat.

optiek, die alleen mogelijk is door onze

een harmonieus design.

®

kunnen worden geïntegreerd

perfecte verwerking.
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Van opmeting tot aftersales.
U heeft de keuze.

Opmeetservice

Opleiding en advies

Een exacte opmeting is de basis voor een nauwkeurig

We bereiden u voor op de planning van uw STEELART

resultaat bij de productie van uw STEELART project. Als

project. Onze SteelArt Account Executive geeft uw keuken-

we de opmeting bij uw klant uitvoeren, garanderen we u de

adviseurs en -installateurs een opleiding op maat, bijvoorbeeld

hoogste nauwkeurigheid en planningszekerheid.

over technische eisen.

Met onze zeer nauwkeurige opmetingen geven we u 100 %

U profiteert van de kennis van experts voor uw volgende

zekerheid. Jarenlange expertise en digitale hightech onder-

planning en voor het professionele advies.

steuning maken een compromisloos nauwkeurige opmeting
Voor een vrijblijvende offete kunt u ons contacteren via

mogelijk.

steelart@blanco.be.
Uw voordelen liggen voor de hand: u vertrouwt ons de
verantwoordelijkheid toe voor de nauwkeurigheid van de
montage, beklemtoont uw competentie tegenover uw
klanten en krijgt meer planningszekerheid.
Dit elimineert de tijdrovende en dure meetfase. De opmeetservice kan tegen betaling worden geboekt bij het bestellen
van uw SteelArt project.

STEELART Project Service.
Prijsaanvraag, advies en opmeting vanuit één bron.
After-Sales-Service
Roestvrij staal is een elegant, tijdloos en onderhoudsvriendelijk
materiaal voor de keuken. Vooral bij dagelijks gebruik kunnen
consumenten echter in eerste instantie vragen stellen over
Op weg naar succes met STEELART.

Met drie op elkaar afgestemde service-

STEELART biedt u veiligheid en uitge-

BLANCO STEELART is de ideale partner

elementen begeleiden we u bij alle zaken

breide service vanuit één bron. Onze ei-

om de dromen van uw klanten op het

die met uw SteelArt project te maken

gen technische adviseurs zijn experts op

gebied van roestvrij staal waar te maken.

hebben. In de nieuwe diensten vindt

het gebied van roestvrijstalen ontwerpen

De passie voor unieke, individuele

u waardevolle ondersteuning zoals ons

en geven hun uitgebreide kennis graag

oplossingen komt ook tot uiting in onze

individueel advies over planning, de

aan u door. Zo kunt u ook bij uw volgen-

eersteklas service. Daarom bieden we

opmeetservice tot en met de aftersales

de planning genieten van meer comfort

u nu een heel speciaal servicepakket:

ondersteuning.

en veiligheid.

bijvoorbeeld de juiste reiniging en onderhoud.
Neem contact met ons op als u vragen heeft van klanten.
Onze adviseurs helpen u en uw klanten graag met al uw
vragen over roestvrijstalen ontwerpen.

de STEELART Project Service.
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Pleinstraat 33 A

3220 Holsbeek

Tel.: +32 16 44 11 40

Fax.: +32 16 56 96 68

www.blanco.be

steelart@blanco.be
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