
РІШЕННЯПРОБЛЕМА

Аксесуари BLANCO.
Корисні помічники для кухні.



Вдосконалить вашу кухню єдиним рішенням, що полегшує щоденні роботи 
в просторі води на кухні. Питна вода, приготування їжі та прибирання після 
об’єднані в один BLANCO UNIT. Єдине інтегроване рішення, яке надає 
максимальну функціональність в одному просторі на будь-якій кухні.

Але не варто забувати і про дрібниці, які будуть 
допомагати вам кожного дня. Аксесуари BLANCO  
для мийок та чаш дозволять заощадити місце та час.



РІШЕННЯПРОБЛЕМА

Дозатор дозволяє прибрати ємність із миючим засобом з мийки або стільниці, 
досягти охайності й чистоти на кухні та позбутися від мильних плям.

ДОЗАТОРИ РІДКОГО 
МИЮЧОГО ЗАСОБУ

Незручна та неохайна ємність для 
миючого засобу постійно падає та 
бруднить стільницю та мийку?



РІШЕННЯПРОБЛЕМА

Будь-яку мийку BLANCO можна доповнити клапаном-автоматом  
для керування набором води у чаші. Якщо кнопка, що входить у комплект, 
не підходить по дизайну до вашого інтер’єру, в асортименті знайдеться 
достатня кількість альтернативих моделей різних стилів та кольорів. 

КНОПКА КЕРУВАННЯ 
КЛАПАНОМ-АВТОМАТОМ

Незручно відкривати та закривати 
корзинчатий вентиль при наборі
води у мийку чи коли у чаші стоїть посуд? 



РІШЕННЯПРОБЛЕМА

Пластиковий піддон легко замінить крило та додасть робочий 
простір для сушіння посуду. Можна легко та швидко прибрати після 
використання у шафу або зберігати вертикально біля стінки.

ПЛАСТИКОВИЙ  
ПІДДОН

Поруч з мийкою без крила необхідна 
додаткова робоча зона для 
просушування посуду або продуктів
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СКЛАДНА 
РЕШІТКА

Захист поверхні крила мийки та стільниці від подряпин. Розмір, що змінюється 
завдяки можливості складатися. Зміна форми решітки для просушування 
посуду, навіть тендітних келихів. Можна використовувати як підставку під 
гаряче. Займає мало місця при зберіганні завдяки  компактному складанню.

Немає крила на мийці з однією або 
двома чашами? Боюся подряпати крило 
або стільницю при приготуванні їжі.
Немає місця для зберігання аксесуарів.
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Універсальна решітка з високоякісної нержавіючої сталі створює додатковий 
функціональний рівень у чаші мийки. Розташовуючись приблизно по середині чаші 
вона служить зручним майданчиком для просушування продуктів або наповнення 
каструль. Можна використовувати як підставку під гаряче. 

УНІВЕРСАЛЬНА 
РЕШІТКА

Необхідне рішення у чаші мийки,  
коли немає бажання використовувати 
піддон для сушіння?
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Універсальні утримувачі ТОР з високоякісної нержавіючої сталі, розташовані 
по краях мийки, створюють додатковий функціональний рівень. Є зручним 
майданчиком для просушування продуктів або наповнення каструль. Можна 
використовувати як підставку під гаряче. Займають мало місця при зберіганні.

УТРИМУВАЧІ   
ТОР

Немає крила на мийці з однією або двома 
чашами, незалежно від методів монтажу. 
Немає місця для зберігання аксесуарів.
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Комфортна дошка для обробки з пластику під розмір мийки.  
Зручність розташування як у зоні мийки, так і поза нею. Якісний пластик 
безпечний, довговічний та легко миється у посудомийній машині.

ДОШКА ДЛЯ ОБРОБКИ 
З ПЛАСТИКУ

Потрібно місце для нарізання та 
підготування продуктів, а звичайні дошки 
незручно використовувати на мийці?
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Комфортна дошка для обробки з дерева під розмір мийки.  
Зручність розташування як у зоні мийки, так і поза нею.  
Вироблені з високоякісних порід деревини, довго використовуються, 
а також є гарним аксесуаром на кухні, що підтримує її стиль.

ДОШКА ДЛЯ ОБРОБКИ 
З ДЕРЕВИНИ

Потрібно місце для нарізання та 
підготування продуктів, а звичайні дошки 
незручно використовувати на мийці?
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Комфортна дошка для обробки із скла під розмір мийки.  
Зручність розташування як у зоні мийки, так і поза нею.  
Безпечне загартоване скло, яке чудово очищується, гігієнічно та 
служить зручним аксесуаром при сервіруванні їжі на стіл.

ДОШКА ДЛЯ 
ОБРОБКИ ІЗ СКЛА

Потрібно місце для нарізання та 
підготування продуктів, а звичайні дошки 
незручно використовувати на мийці?
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Прекрасне розташування у кутку чаші мийки з можливістю пересування 
по всіх кутах мийки. Комфортний об’єм не тільки для просушування 
продуктів, але і для зберігання дрібних кухонних предметів. 
Високоякісний пластик, можна мити у посудомийній машині.

КУТОВИЙ 
КОЛАНДЕР

Необхідно часто мити овочі та фрукти, 
а також мати місце для сушіння 
дрібного кухонного начиння?
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Коландер з високоякісної нержавіючої сталі може поліпшити організацію  
приготування та підготування їжі, зручно розташовуючись у мийці.  
Надзручний варіант друшляка, який не треба притримувати однією рукою 
при використанні, коли ви, наприклад, зливаєте воду після варіння овочів.

КОЛАНДЕР

Необхідно часто мити овочі та фрукти, 
а також мати місце для сушіння 
дрібного кухонного начиння?
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Кошики з нержавіючої сталі, розроблені для обраних моделей мийок, 
відмінно розташовуються у чаші або на крилі мийці та створюють 
безпечний простір для просушування посуду одразу після миття.

КОШИК 
ДЛЯ ПОСУДУ

Необхідне рішення для компактного 
тимчасового зберігання посуду 
після миття, з хорошим стоком для 
води та безпечне для стільниці?


