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Hitro, kadarkoli, povsod in vedno sveže: Ta razvoj oskrbe 
s hrano zunaj nudi zanimive potenciale uporabe. S postajami 
za kuhanje  BLANCO  COOK lahko natančno realizirate nove 
gastronomske koncepte in dodate novo vrednost obstoje-
čim ponudbam. Kuhate neposredno pred gosti z domiselno 
rešitvijo, ki nudi veliko možnosti za delo. 

Fleksiligenca v glavi 
Prava rešitev za vašo poslovno idejo:  
 BLANCO  COOK nudi individualno konfiguracijo velikosti, 
zmogljivosti in opreme.

Prostorska fleksiligenca 
Prosta izbira prostora:  BLANCO  COOK združuje kuhalno 
tehniko in napo v enem sistemu.

Časovna fleksiligenca 
Različne jedi od jutra do večera in vedno sveže pripravljene: 
Z  BLANCO  COOK lahko opremo in pribor po potrebi in brez 
težav zamenjate.

Oblikovna fleksiligenca 
Za usklajen ambient:  BLANCO  COOK nudi individualne obli-
kovne možnosti glede materiala in barve, da ga lahko prila-
godite svojemu stilu opreme.

Organizacijska fleksiligenca 
Vključno s poenostavitvijo dela: S premišljeno ergonomijo, 
smiselno razdelitvijo površin in praktičnim priborom vnese 
 BLANCO  COOK v vaš delovni proces učinkovitost in struk-
turo.

Fleksiligenca pri čiščenju 
Preprosto čiščenje:  BLANCO  COOK prepriča s higieničnimi 
površinami in lahko dostopnimi deli, ki so primerni za pomi-
vanje v pomivalnem stroju in jih lahko odstranite brez orodja.

Mobilna fleksiligenca 
Danes tu, jutri tam: Še dobro, da vam  BLANCO  COOK 
lahko sledi kamorkoli.

Odkrijte FLEKSILIGENCO. Fleksibilne možnosti za delo zaradi inteligentnih 

lastnosti izdelka.

FLEKSIBILNOST+INTELIGENCA

FLEKSILIGENCA
 BLANCO  COOK  
classic

 BLANCO  COOK  
I-flex
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Sistem filtriranja ION TEC filtrira modri dim in  

podaljša življenjsko dobo aktivnega oglja.

Primerjava modelov  BLANCO  COOK: Ugotovite, katera serija  

najbolje ustreza vašemu konceptu.

  
 
S predhodnim filtriranjem se izloči grobe delce, npr. mast.

Delci, ki prehajajo skozi ionizator, se v elektrostatičnem napetostnem polju 
nabijejo s pozitivnim nabojem. Poleg tega nastaja iz kisika tudi močno 
reaktivni ozon.

Pozitivni nabiti delci (predvsem aerosoli) se v zbiralni stopnji prilepijo na 
negativno nabite plošče in tako izločijo.

Vonjave in modri dim se razkrajajo z ozonom v oksidacijskem procesu.

Delci, ki se prilepijo na aktivno oglje, in se do zdaj niso izločili, reagirajo 
s preostalim ozonom. S tem se aktivno oglje očisti, življenjska doba pa se 
znatno podaljša.

Kot končne produkte se v okolje sprošča kisik, ogljikov dioksid in vodo.
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 BLANCO  COOK classic  BLANCO  COOK I-flex 

Priporočena uporaba

Zmogljivost Srednja do visoka, celodnevna uporaba, tudi za oskrbo v času 
konice

Majhna do srednja, celodnevna uporaba

Ponudba jedi Enaka ponudba jedi ves dan ali pa izmenjaje se med tednom Enaka ali izmenjujoča se ponudba jedi ves dan 

Mobilnost in uporaba Postaja za kuhanje na kolesih za prosto postavitev v prostoru,  
načeloma za stacionarno uporabo

Mobilna postaja za kuhanje s kompaktnimi merami in majhno 
težo, tudi za uporabo izven hiše oz. pri cateringu

Tehnika kuhanja

Območje kuhanja Izmenljivi visokozmogljivi namizni kuhalniki Fiksno vgrajena indukcijska plošča

Število kuhališč Za 2, 3 ali 4 namizne kuhalnike BC classic 2.1, 3.1, 4.1 Z 1, 2 ali 3 indukcijskimi ploščami BC I-flex 1 (230 V), 2, 3

Kuhalni pribor Velika izbira: 13 različnih namiznih kuhalnikov različne moči in 
velikosti za vstavljanje in priklop na vtičnice na napravi

Enostavna namestitev induktivnih kuhalnih nastavkov na 
indukcijsko ploščo

Izvedba

Električni priključek od 400 V/16 A do 63 A 230 V/16 A in 400 V/16 A

Teža pribl. 195–225 kg (brez namiznih kuhalnikov) pribl. 130–150 kg

Možnosti postavitve • Na kolesih
• Fiksno na nogicah

• Na kolesih 
• Mobilna (izven hiše) kot različica To-go 
• Fiksna na nogicah 
• Za vgradnjo kot različica Built-in

Delovna površina Odsesovalni most: veliko prostora za pripravo in izdajo jedi 
Območje kuhanja: levo in desno poleg kuhalne površine  
je veliko prostora za odlaganje

Odsesovalni most: veliko prostora za pripravo in izdajo jedi

Podstavek • kot prostor za shranjevanje s spodnjo ploščo 
• za mobilno hladilno vitrino 
• za ohranjanje temperature jedi s posodo BLANCOTHERM

• za shranjevanje in skladiščenje kuhalnih nastavkov 
• in/ali s predalnikom

Material Odsesovalni most, delovne površine in podstavek v celoti iz 
legiranega jekla

Odsesovalni most in delovne površine iz legiranega jekla, 
podstavek iz pocinkane, prašno barvane fine pločevine

NOVO
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Novi sistem  BLANCO  COOK I-flex z učinkovito, vgrajeno 
indukcijsko tehniko z do tremi kuhalnimi polji nudi veliko 
možnosti za delo in uporabo. Kuhalne nastavke v različnih 
izvedbah preprosto položite nanj in jih po potrebi hitro 
zamenjate. 

Tako, kot je velika izbira opreme za kuhanje, je variabilna 
tudi ponudba jedi, ki jih lahko od jutra do večera pripravite 
sveže pred očmi strank. 

Zaradi kompaktnih mer in integrirane nape lahko to postajo 
za kuhanje umestite tudi tam, kjer je malo prostora. V svoji 
mobilni različici to go je  BLANCO  COOK I-flex primeren 
tudi za catering in zunanjo uporabo.

Kompakten in učinkovit: Postaje za kuhanje z veliko možnostmi.

COOK I-flex
NOVO
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Most do gosta
Zelo ozek odsesovalni most omogoča veliko 
vpogleda v dogajanje pri kuhanju. Poleg tega 
nudi prostor za sestavine in je primeren za 
izdajanje jedi. Opcijska galerija odlaganje na 
mostu naredi še varnejše. 

Varno na položaju 
Pravokotne žar plošče na svojem mestu na 
kuhalni plošči ostanejo s pomočjo magnetov pod 
ročajem. Vseeno pa jih zlahka odstranite.

Preprosto čiščenje filtra
Kasetne filtre, ki so sestavljeni iz maščobnega 
filtra in mrežnega filtra lahko odstranite brez 
orodja in pomijete v pomivalnem stroju. 
Maščobo lahko spustite prek izpustnega čepa. 

Serijsko z osvetlitvijo
Serijska svetlobna letev LED nad kuhalno ploščo 
optimalno razsvetljuje indukcijsko ploščo.

Predali za dodatne sestavine 
Pri optimalnem predalniku z dvema izvlečnima 
predaloma lahko vstavite gastro posode GN 
s predhodno pripravljenimi sestavinami. Dodatne 
vstavljene evtektične plošče poskrbijo, da so 
živila po želji ohranjena hladna. 

Običajno upravljanje
Vsaka indukcijska površina je sestavljena iz 
2 kuhališč, ki jih ločeno upravljate z vrtljivim 
gumbom. Na željo lahko obe kuhališči 
povežemo. Zaslon prikazuje posamezno  
stopnjo moči.   

Krmiljenje BLANCO CONTROL
Glavno stikalo, luč in stopnjo odsesavanja lahko 
krmilite prek tipk. Digitalni zaslon prikazuje me-
njavo filtra. Nastavitve, kot so jezik, hitri zagon in 
intervali čiščenja, lahko nastavite tu. 

Serijski prostor za shranjevanje 
Podstavek je razdeljen na predale in opremljen 
s kotniki in policami. Tu lahko shranite opremo za 
kuhanje za hitro uporabo.  

Praktičen zaščitni pokrov 
Serijski zaščitni pokrov iz varnostnega stekla 
ESG za lažje čiščenje zlahka razklopite.
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 BLANCO  COOK classic spada med preverjene rešitve 
za kuhanje pred gosti v branži. Postaje za kuhanje 
za dva do štiri visokozmogljive namizne kuhalnike so 
zasnovane tako za stalno uporabo ves dan kot tudi za 
konice. 

Zahvaljujoč modularni arhitekturi in veliki izbiri kuhalne 
tehnike lahko ponudite vsak dan drugačno ponudbo 
jedi. Novi gastronomski trendi so tako preprosto 
uresničljivi. 

Integriran odsesovalni most učinkovito filtrira maščobo 
in vonjave ter poskrbi za čist zrak v gostinskem 
prostoru. Velike delovne površine in prostori za 
shranjevanje ter usklajen pribor optimizirajo delovni tok 
za enostavno in hitro pripravo.

Slika s priborom

Močan in prostoren: Postaja za kuhanje za maksimalno učinkovitost.

COOK classic

 BLANCO  COOK classic 4.1 
Obojestransko, z izbirno galerijo, priključno mizo na 
kolesih in veliko izbiro pribora
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Pridobljen prostor: Multiokvir
Multiokvir nudi prostor za odlaganje in 
shranjevanje. Preprosto obesite vanj gastro 
posode GN ali vstavite stekleno podlago za 
večjo delovno površino.

Hitra predelava
Priključno polico za kuhalnike zlahka tudi 
vzamete ven, da npr. pospravite stoječo 
napravo.

Velika delovna površina
Zaščitena z galerijo se lahko uporablja za 
dekoracijo, prezentacijo in razdeljevanje jedi.

Vklop reflektorja
V površino potopljeni reflektorji LED optimalno 
osvetljujejo celotno delovno površino in jedi 
postavijo v pravo luč.

Tirnice GN za vse primere
Vse, kar želite pospraviti neposredno pod 
kuhalniki, vstavite tukaj. Živila ali kuhinjski 
pripomočki tako izginejo v poljubno globokih 
gastro posodah GN 1/1.

Več delovnega prostora
Desno in levo od priključnih niš je veliko prostora 
za odlaganje, pripravo in izdajo. 

Popolna zaščita
Neprekinjen zaščitni pokrov poskrbi za najboljšo 
higieno. Za čiščenje ga lahko preprosto odprete 
navzdol.

BLANCO CONTROL – pregledno in 
enostavno
Elektronsko upravljanje z jasnimi simboli je 
popolnoma enostavno. Indikator za zamenjavo 
filtra samodejno opomni, da je potrebno 
zamenjati ali očistiti filter.

Menjava filtra – hitro in preprosto
Filter za maščobo z integrirano prestrezno 
posodo za maščobo zlahka odstranite in 
pomijete v pomivalnem stroju – popolnoma brez 
orodja.
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Indukcijske plošče in indukcijski voki 
Glede na zahteve obstaja indukcijska plošča z 1 kuhališčem, 
indukcijska plošča z 2 kuhališčema, ploskovna indukcija ali 
indukcijski voki – zmogljivi, zanesljivi, z dolgo življenjsko dobo in 
izredno hitri.

Kuhalno polje Ceran® 
Z 2 kuhališčema, ki se ju ločeno 
regulira.

Kuhalnik za testenine 
Za energijsko varčno kuhanje 
in kuhanje v pari v košaricah za 
testenine ali kuhalnih vstavkih GN.

Posoda z dvojnim dnom 
Za ohranjanje toplote in 
predstavitev hrane v gastro 
posodi GN.

Plošča za ohranjanje toplote 
Z velikim področjem za 
ohranjanje toplote.

Večnamenski element BC ME  
nudi prostor za shranjevanje kuhinjskih 
pripomočkov in sestavin, dodatno delovno 
površino in olajša razporejanje hrane.

Indukcijska plošča  

z 2 kuhališčema Ploskovna 

indukcija

Hitreje, bolj vroče, bolje!   

 BLANCO  COOK classic se pokaže v najboljši luči.

Z zanesljivo tehniko in dobro učinkovitostjo so se namizni 
kuhalniki  BLANCO  COOK classic v praksi izkazali več kot 
dobro. Odlikujejo se po kakovostnem in funkcionalnem 
dizajnu, ki zagotavlja preprosto uporabo, higiensko varnost in 
maksimalno zmogljivost. Skupno 13 različnih modelov obsega 
vse, kar profesionalci potrebujejo za kuhanje: od kuhalnika 
za testenine do indukcijskega voka in žar plošč ter friteze. 

Zahvaljujoč kompaktnim meram in globini le 62 cm se namizni 
kuhalniki prilegajo tudi običajnim delovnim ploščam in jih lahko 
po potrebi fleksibilno med seboj kombinirate.



BLANCO Professional    9

 BLANCO  COOK classic:  

Inovativna tehnika za vsak okus.

Žar plošča 
Fleksibilna uporaba za dušenje, 
peko na žaru ali kuhanje.

Trio za kuhanje pred gosti za slastne kuharske predstave:
Indukcijski vok, narebričena žar plošča in kuhalnik za 
testenine.

Žar plošče 
Narebričene ali gladke – na brezstično zavarjeni površini žara je prisotna enotna 
želena temperatura. Odvečna maščoba odteka v veliko lovilno skledo. Pri dvojni 
širini žar plošče imata zaradi večje učinkovitosti grelni coni ločeno regulacijo.

Friteza 
Z ogrevanjem, ki se ga lahko 
obrača navzven, in hladno cono 
na dnu korita brez ogrevanja.

Zelo velika 

žar plošča
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 BLANCO  COOK I-flex 1
• Ozek odsesovalni most iz legiranega jekla za optimalen vpogled in koristno površino
• Fiksno integrirana indukcijska plošča z 2 kuhališčema
• BLANCO Control: Elektronsko krmiljenje za odsesovalni most in indukcijsko ploščo 
• Zaščitni pokrov iz varnostnega stekla ESG, na strani stranke do pokrova spuščen, možnost odpiranja
• Osvetlitev LED, nameščena nad območjem kuhanja
• Prostor za shranjevanje na vodilih v podstavku, na primer za shranjevanje kuhalnih nastavkov
• Podstavek je prašno barvan v prometno sivi B RAL 7043 

Slika Model Mere (D x Š x V) 
Teža

Električna priključitev Nar. št.  
(osnovni 
model) 

Cena v € 
brez DDV

 BLANCO  COOK I-flex 1

BC I-flex 1 BC I-flex 1
Z vgrajeno indukcijsko ploščo 
(2 kuhališči), razporejeno na obeh 
straneh levo (po želji lahko tudi 
desno)

Na kolesih, kolesca ø 75 mm,  
4 dvojna vodilna kolesa,  
od tega 2 z zaporama

Zunanje mere: 
925 x 678 x 1306 mm

Višina podstavka: 900 mm

Koristna površina območja 
kuhanja:
maks. 1x GN 1/1

Lastna teža: pribl. 130 kg
Maks. obremenitev: 60 kg

220–240 V,  
50/60 Hz,
1N PE, 3,4 kW

230 V vtič z zaščitnim 
kontaktom

575 025

(384 400)

 BLANCO  COOK I-flex 1 to go

BC I-flex1 to go BC I-flex 1 to go
Z vgrajeno indukcijsko ploščo 
(2 kuhališči), razporejeno na obeh 
straneh levo (po želji lahko tudi 
desno)

Na kolesih, kolesca iz legiranega 
jekla ø 125 mm,  
4 vodilna kolesa, od tega 
2 z zaporama,  
vogalna zaščita pred udarci, 
potisni ročaj

Zunanje mere: 
1020 x 746 x 1366 mm

Višina podstavka: 960 mm

Koristna površina območja 
kuhanja:
maks. 1x GN 1/1

Lastna teža: pribl. 130 kg
Maks. obremenitev: 60 kg

220–240 V,  
50/60 Hz,
1N PE, 3,4 kW

230 V vtič z zaščitnim 
kontaktom

575 064

(384 400)

 BLANCO  COOK I-flex 1 built-in

BC I-flex 1 built-in BC I-flex 1 built-in
Z vgrajeno indukcijsko ploščo 
(2 kuhališči), razporejeno na obeh 
straneh levo (po želji lahko tudi 
desno)

Nogice iz legiranega jekla,  
4-stranske obrobe podnožja iz 
legiranega jekla, obojestranski 
komplet oblog iz legiranega jekla

Zunanje mere: 
925 x 678 x 1306 mm

Višina podstavka: 900 mm

Koristna površina območja 
kuhanja:
maks. 1x GN 1/1

Lastna teža: pribl. 130 kg
Maks. obremenitev: 60 kg

220–240 V,  
50/60 Hz,
1N PE, 3,4 kW

230 V vtič z zaščitnim 
kontaktom

575 026

(384 401)

230 V

230 V

230 V
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 BLANCO  COOK I-flex 2
• Ozek odsesovalni most iz legiranega jekla za optimalen vpogled in koristno površino 
• Dve fiksno integrirani indukcijski plošči s 4 kuhališči
• BLANCO Control: Elektronsko krmiljenje za odsesovalni most in indukcijske plošče
• Zaščitni pokrov iz varnostnega stekla ESG, na strani stranke do pokrova spuščen, možnost odpiranja
• Osvetlitev LED, nameščena nad območjem kuhanja
• Prostor za shranjevanje na vodilih v podstavku, na primer za shranjevanje kuhalnih nastavkov
• Podstavek je prašno barvan v prometno sivi B RAL 7043 

Slika Model Mere (D x Š x V) 
Teža

Električna priključitev Nar. št.  
(osnovni 
model) 

Cena v € 
brez DDV

 BLANCO  COOK I-flex 2

BC I-flex 2 BC I-flex 2
Z dvema integriranima indukcijskima 
ploščama (4 kuhališča)

Na kolesih, kolesca ø 75 mm,  
4 dvojna vodilna kolesa,  
od tega 2 z zaporama

Zunanje mere: 
925 x 678 x 1306 mm

Višina podstavka: 900 mm

Koristna površina območja 
kuhanja:
maks. 2x GN 1/1

Lastna teža: pribl. 130 kg
Maks. obremenitev: 60 kg

400 V, 50/60 Hz, 
3N PE, 6,4 kW

16 A CEE-vtič

575 013

(384 396)

BC I-flex 2
Kot zgoraj, ampak skupaj z galerijo in 
elektrostatičnim filtriranjem ION TEC

575 014

(384 396)

 BLANCO  COOK I-flex 2 to go

BC I-flex 2 to go BC I-flex 2 to go
Z dvema integriranima indukcijskima 
ploščama (4 kuhališča)

Na kolesih, kolesca iz legiranega 
jekla ø 125 mm,  
4 vodilna kolesa, od tega 
2 z zaporama,  
vogalna zaščita pred udarci, 
potisni ročaj

Zunanje mere: 
1020 x 746 x 1366 mm

Višina podstavka: 960 mm

Koristna površina območja 
kuhanja:
maks. 2x GN 1/1

Lastna teža: pribl. 130 kg
Maks. obremenitev: 60 kg

400 V, 50/60 Hz, 
3N PE, 6,4 kW

16 A CEE-vtič

575 015

(384 396)

BC I-flex 2 to go
Kot zgoraj, ampak skupaj  
z galerijo in elektrostatičnim 
filtriranjem ION TEC

575 016

(384 396)

 BLANCO  COOK I-flex 2 built-in

BC I-flex 2 built-in BC I-flex 2 built-in
Z dvema integriranima indukcijskima 
ploščama (4 kuhališča)

Nogice iz legiranega jekla,  
4-stranske obrobe podnožja iz 
legiranega jekla, obojestranski 
komplet oblog iz legiranega jekla

Zunanje mere: 
925 x 678 x 1306 mm

Višina podstavka: 900 mm

Koristna površina območja 
kuhanja:
maks. 2x GN 1/1

Lastna teža: pribl. 130 kg
Maks. obremenitev: 60 kg

400 V, 50/60 Hz, 
3N PE, 6,4 kW

16 A CEE-vtič

575 021

(384 398)

BC I-flex 2 built-in
Kot zgoraj, ampak skupaj z galerijo in 
elektrostatičnim filtriranjem ION TEC

575 022

(384 398)
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 BLANCO  COOK I-flex 3
• Ozek odsesovalni most iz legiranega jekla za optimalen vpogled in koristno površino 
• Fiksno integrirana indukcijska plošča s 6 kuhališči
• BLANCO Control: Elektronsko krmiljenje za odsesovalni most in indukcijske plošče
• Zaščitni pokrov iz varnostnega stekla ESG, na strani stranke do pokrova spuščen, možnost odpiranja
• Osvetlitev LED, nameščena nad območjem kuhanja
• Prostor za shranjevanje na vodilih v podstavku, na primer za shranjevanje kuhalnih nastavkov
• Podstavek je prašno barvan v prometno sivi B RAL 7043 

Slika Model Mere (D x Š x V) 
Teža

Električna priključitev Nar. št. 
(osnovni 
model) 

Cena v € 
brez DDV

 BLANCO  COOK I-flex 3

BC I-flex 3 BC I-flex 3
S tremi integriranimi indukcijskimi 
ploščami (6 kuhališč)

Na kolesih, kolesca ø 75 mm,  
4 dvojna vodilna kolesa,  
od tega 2 z zaporama

Zunanje mere: 
1255 x 678 x 1306 mm

Višina podstavka: 900 mm

Koristna površina območja 
kuhanja:
maks.3x GN 1/1

Lastna teža: pribl. 150 kg
Maks. obremenitev: 85 kg

400 V, 50/60 Hz, 
3N PE, 9,4 kW

16 A CEE-vtič

575 017

(384 397)

BC I-flex 3
Kot zgoraj, ampak skupaj z galerijo in 
elektrostatičnim filtriranjem ION TEC

575 018

(384 397)

 BLANCO  COOK I-flex 3 to go

BC I-flex 3 to go BC I-flex 3 to go
S tremi integriranimi indukcijskimi 
ploščami (6 kuhališč)

Na kolesih, kolesca iz legiranega 
jekla ø 125 mm,  
4 vodilna kolesa, od tega 
2 z zaporama, 
vogalna zaščita pred udarci, 
potisni ročaj

Zunanje mere: 
1350 x 746 x 1366 mm

Višina podstavka: 960 mm

Koristna površina območja 
kuhanja:
maks.3x GN 1/1

Lastna teža: pribl. 150 kg
Maks. obremenitev: 85 kg

400 V, 50/60 Hz, 
3N PE, 9,4 kW

16 A CEE-vtič

575 019

(384 397)

BC I-flex 3 to go
Kot zgoraj, ampak skupaj  
z galerijo in elektrostatičnim 
filtriranjem ION TEC

575 020

(384 397)

 BLANCO  COOK I-flex 3 built-in

BC I-flex 3 built-in BC I-flex 3 built-in
S tremi integriranimi indukcijskimi 
ploščami (6 kuhališč)

Nogice iz legiranega jekla,  
4-stranske obrobe podnožja iz 
legiranega jekla, obojestranski 
komplet oblog iz legiranega jekla

Zunanje mere: 
1255 x 678 x 1306 mm

Višina podstavka: 900 mm

Koristna površina območja 
kuhanja:
maks. 3x GN 1/1

Lastna teža: pribl. 150 kg
Maks. obremenitev: 85 kg

400 V, 50/60 Hz, 
3N PE, 9,4 kW

16 A CEE-vtič

575 023

(384 399)

BC I-flex 3 built-in
Kot zgoraj, ampak skupaj z galerijo in 
elektrostatičnim filtriranjem ION TEC

575 024

(384 399)
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Opcije za  BLANCO  COOK I-flex

• Obloge, police za odlaganje, vodila za krožnike in pladnje iz laminata Resopal* v enakem dekorju/barvi, obloženo z laminatnimi maskami Resopal 
»Colours« ali »Woods«

Slika Oznaka za modele Cena v € 
brez DDV

Barva korpusa Barva korpusa v barvah BLANCO (glejte stran 28)
Namesto prometno siva B RAL 7043

vse BC I-flex 

Sprednja stran obložena z 
laminatnimi maskami Resopal

 Barva sprednje strani prašno barvana v barvah BLANCO (glejte 
stran 28) namesto prometno siva B RAL 7043

vse BC I-flex 1, 2,
razen vgradnih built-in

vse BC I-flex 3, 
razen vgradnih built-in

obložena z laminatnimi maskami Resopal vse BC I-flex 1, 2, 
razen vgradnih built-in

vse BC I-flex 3,
razen vgradnih built-in

ION TEC Elektrostatično filtriranje ION TEC  
Za izboljšano filtriranje in reduciranje delcev vonjav in 
modrega dima, podaljša življenjsko dobo filtrov z aktiv-
nim ogljem

vse BC I-flex 

Na izbiro: Kuhalna plošča obojestransko levo ali desno BC I-flex 1 

Dodatna vtičnica Dodatna vtičnica, enofazna, obojestransko nameščena pod indukcijsko ploščo 
(upoštevajte državno različico)

BC I-flex 2

Galerija Galerija
Iz legiranega jekla, okrogla cev, na strani stranke in na čelni strani, višina 50 mm

BC I-flex 1, 2 

BC I-flex 3

Predalnik Predalnik
Z 2 predaloma, ki sta drug nad drugim za gastro posode, maks. GN 1/1-150 ali njihovo razdelitvijo (v tem 
primeru s prečnimi in vzdolžnimi prečkami). Opcijsko z dvema evtektičnima ploščama za pasivno hlajenje, 
ki ju lahko s pomočjo vgrajene vodilne prečke vstavite nad vsakega od predalov (glejte stran 16) 

Vodila za pladnje – okrogla cev Vodila za pladnje Okrogla cev iz legiranega jekla, preklopna BC I-flex 1, 2 

BC I-flex 3

Gladko legirano jeklo, preklopna BC I-flex 1, 2 

BC I-flex 3

Resopal*, preklopna BC I-flex 1, 2 

BC I-flex 3

Vodila za krožnike, gladka Vodila za krožnike Gladko legirano jeklo, preklopna BC I-flex 1, 2 

BC I-flex 3

Resopal*, preklopna BC I-flex 1, 2 

BC I-flex 3
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Opcije za  BLANCO  COOK I-flex

• Obloge, police za odlaganje, vodila za krožnike in pladnje iz laminata Resopal* v enakem dekorju/barvi, obloženo z laminatnimi maskami Resopal 
»Colours« ali »Woods«

Slika Oznaka za modele Cena v € 
brez DDV

Polica za odlaganje, okrogla cev Polica za odlaganje na čelni 
strani levo/desno

Okrogla cev iz legiranega jekla, preklopna vse BC I-flex

Gladko legirano jeklo, preklopna

Resopal*, preklopna

brez slike Komplet za povezovanje modulov za fiksno povezavo dveh enot BC I-flex ali 
v kombinaciji z linijo BASIC LINE, vklj. s profilnim zaslonom za pokrivanje reže 
med dvema moduloma

vse BC I-flex

brez slike Kolesca iz legiranega jekla, 4 vodilna kolesa, od tega 2 z zaporama, ø 125 mm

brez slike Nogice iz legiranega jekla

Obrobe podnožja iz legira-
nega jekla, naročilo možno le 
v povezavi z nogicami

Na strani stranke/na strani pripravljavca BC I-flex 1, 2 

BC I-flex 3

Na čelni strani levo vse BC I-flex

Na čelni strani desno vse BC I-flex 

Pribor za  BLANCO  COOK I-flex

Slika Oznaka Nar. št.  
(osnovni 
model) 

Cena v € 
brez DDV

Kuhalni nastavki

Žar plošča, gladka Žar plošča 1/1-20, gladka
Z gladkim dnom, 
mere: 530 x 325 x 20 mm,  
teža: 4,9 kg

iz aluminijaste litine s 4-kratnim površinskim 
premazom, vklj. s keramičnim premazom proti 
sprijemanju, 

debelo dno za optimalno porazdelitev in shranjevanje 
toplote, 

na čelni strani z ročajem iz legiranega jekla in 
magnetnim spodnjim delom za zaščito proti zdrsu na 
indukcijski plošči, 

primerno za uporabo na indukciji,  
odporno proti vročini do 250 °C,  
lahko se pomiva v pomivalnem stroju

575 027

Žar plošča, narebričena Žar plošča 1/1-20, narebričena
S križnim rebrastim profilom, 
mere: 530 x 325 x 20 mm,
teža: 4,9 kg

575 028 

Žar plošča Žar plošča 1/1–55
Z gladkim dnom,
mere: 530 x 325 x 55 mm,
teža: 4,7 kg

575 030

Vok Vok s ploskim dnom
3-slojni material (legirano jeklo z aluminijastim jedrom) do roba za hitro in enakomerno 
porazdelitev toplote ter shranjevanje toplote z ergonomskim ročajem, ø pribl. 30 cm, 
primerno za uporabo na indukciji, 
teža: 1,5 kg

575 032
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Pribor za  BLANCO  COOK I-flex

Slika Oznaka Nar. št.  
(osnovni 
model) 

Cena v € 
brez DDV

Komplet kuhalnika za testenine Komplet kuhalnika za testenine
Sestavljen iz:
- okvirja iz legiranega jekla (530 x 325 x 95 mm),
- GN 2/3-100 iz večslojnega materiala, primernega za uporabo na indukciji, z 2 ročajema, 
- GN 1/3-65,
- obesni okvirji za košarice za testenine, 
- 4 košarice: pribl. 1/6-100 z izoliranimi ročaji

575 034

Ponev, ø 24 cm Ponev
Iz aluminijaste litine s 4-kratnim površinskim premazom, debelo dno, ki se 
ne zvija, za optimalno porazdelitev in shranjevanje toplote ter energijsko 
varčno kuhanje, z ergonomskim ročajem iz plastike, keramični premaz proti 
sprijemanju, primerno za uporabo na indukciji,  
odporno proti vročini do 250 °C, lahko se pomiva v pomivalnem stroju,  
višina roba pribl. 50 mm

ø 20 cm 575 035

ø 24 cm 575 036 

ø 26 cm 575 037

ø 28 cm 575 038

Večnamenski element 1/1 Večnamenski element 1/1
Iz legiranega jekla, za pripravo in serviranje ali kot prostor za shranjevanje za kuhinjske 
pripomočke in sestavine, kapaciteta: maks. GN 1/1-65 ali razdelitev, 
mere: 544 x 330 x 93 mm

575 041

Večnamenski element 1/3
Iz legiranega jekla, prostor za shranjevanje za kuhinjske pripomočke in sestavine,  
kapaciteta: maks. GN 1/3-65 ali razdelitev, 
mere: 190 x 330 x 93 mm

575 042 

Kuhalni pribor

Obračalna lopatica Obračalna lopatica Iz silikona, z ročajem iz legiranega jekla,  
odporna proti vročini do 240 °C,  
lahko se pomiva v pomivalnem stroju, 
optimalna za žar plošče s premazi  
in ponve

575 067

Velika žlica Velika žlica 575 068

Klešče za žar Klešče za žar 575 069

Košarice za testenine Košarice za testenine 
Sestavljene iz:
- obesni okvirji za košarice za testenine 
- 4 košarice: pribl. 1/6-100 z izoliranimi ročaji

575 070

Strgalo za čiščenje Ceran® Strgalo za čiščenje Ceran® 568 489

Pribor

Rezalna deska Rezalna deska iz plastike,
z utorom za tekočino okoli oboda, optimalno prilagojena velikosti kuhališča,
mere: 530 x 325 x 20 mm

575 057
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Pribor za  BLANCO  COOK I-flex

Slika Oznaka Nar. št.  
(osnovni 
model) 

Cena v € 
brez DDV

Vložek za jedilni pribor 
Sl. s priborom

Vložek za jedilni pribor,
okvir iz legiranega jekla za pritrditev na korpus na strani pripravljavca,  
lahko ga odstranite za čiščenje,  
vklj. z GN 1/6-200

575 058

Držalo za nož
Sl. s priborom

Držalo za nož iz plastike – za vložek za jedilni pribor, 
za namestitev na GN 1/6

574 774

GN-obesni okvirji
Sl. s priborom

GN-obesni okvirji,
iz legiranega jekla za pritrditev na čelni strani korpusa,  
preklopen, za namestitev 3x GN 1/6 ali 1x GN 2/4

575 059

Držalo za kuhinjske krpe
Sl. s priborom

Držalo za kuhinjske krpe,
iz legiranega jekla za pritrditev na čelni strani korpusa

575 060

Držalo za papirnate brisače
Sl. s priborom

Držalo za papirnate brisače – za GN-obesni okvir in držalo za kuhinjske krpe iz legiranega 
jekla

575 062

Multiokvir
Sl. s priborom

Multiokvir,
iz legiranega jekla, za pritrditev na polico za odlaganje iz CNS ali Resopala na čelni strani,  
za namestitev GN 1/3, lahko ga odstranite za čiščenje,  
vklj. z držalom za papirnate brisače

575 061

Vložna polica Vložna polica iz stekla – za multiokvir, 
za vlaganje v multiokvir kot dodatno odlagalno površino

573 978

Potisni ročaj Potisni ročaj
Za pritrditev na čelni strani korpusa

575 063

Evtektična plošča Evtektična plošča (–3 °C)  
Iz plastike, primerna za gastro posodo, mere: 530 x 325 x 30 mm,  
teža: 4,2 kg

568 136

Evtektična plošča (–12 °C)  
Iz plastike, primerna za gastro posodo, mere: 530 x 325 x 30 mm
Teža: 4,2 kg

573 332

Filtrirne blazine z aktivnim ogljem Filtrirne blazine z aktivnim ogljem
1 komplet = 2 kosa

380 477
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 BLANCO  COOK classic
• Za 2, 3 oz. 4 namizne kuhalnike  BLANCO  COOK
• Ozek odsesovalni most iz legiranega jekla za optimalen vpogled in koristno površino 
• Visokoučinkovit sistem filtriranja
• Elektronsko krmiljenje z indikatorjem za zamenjavo filtra
• Velika odlagalna površina na enotah za filtriranje vonjav
• Prost uporaben prostor pod priključno polico naprave
• Izvedbe koles: Plastična polna kolesa ø 75 mm, 8 vodilnih koles, od tega 2 z zaporama

 BLANCO  COOK classic
Slika Model Mere 

Š x G x V (mm)
Vtičnice/moč/ 
električni priključek

Nar. št.  
(osnovni 
model) 

Cena v € 
brez DDV

BC classic 2.1 BC classic 2.1
Z odstranljivo priključno 
polico naprave 

Maks. obremenitev priključne 
police naprave: 
pribl. 150 kg

Za 2 namizna kuhalnika 
 BLANCO  COOK

Zunanje mere:
1544 x 756 x 1362 mm
Višina podstavka:
900 mm
Priključne niše naprave:
806 x 648 x 300 mm
Uporaben prostor pod 
priključno polico:
830 x 648 x 575 mm

2 x 230 V vtičnici z zaščitnim 
kontaktom, 
2 x 400 V CEE-vtičnici  
(maks. 10 kW)

16 A CEE-vtič

400 V, 50/60 Hz, 
3N PE, 10,8 kW

574 400
 

(380 235)

BC classic 3.1 BC classic 3.1
Z odstranljivo priključno 
polico naprave 

Maks. obremenitev priključne 
police naprave: 
pribl. 150 kg

Za 3 namizne kuhalnike 
 BLANCO  COOK

Zunanje mere:
1949 x 756 x 1362 mm
Višina podstavka:
900 mm
Priključne niše naprave:
1211 x 648 x 300 mm
Uporaben prostor pod 
priključno polico:
1235 x 648 x 575 mm

3 x 230 V vtičnici z zaščitnim 
kontaktom,
3 x 400 V CEE-vtičnici  
(maks. 20 kW)

32 A CEE-vtič

400 V, 50/60 Hz, 
3N PE, 20,8 kW

574 401
 

(380 236)

BC classic 3.1 BHG
Z odstranljivo priključno 
polico naprave, z osvetlitvijo, 
zaprtim zaščitnim pokrovom 
in galerijo
 
Maks. obremenitev priključne 
police naprave: 
pribl. 150 kg

Za 3 namizne kuhalnike 
 BLANCO  COOK

574 405

(380 236)

BC classic 3.1 BHG-I
Z odstranljivo priključno 
polico naprave, z osvetlitvijo, 
zaprtim zaščitnim pokrovom, 
galerijo in elektrostatičnim 
filtriranjem ION TEC

Maks. obremenitev priključne 
police naprave: 
pribl. 150 kg

Za 3 namizne kuhalnike 
 BLANCO  COOK

574 406

(380 236)

Sl. s priborom
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 BLANCO  COOK classic
• Za 2, 3 oz. 4 namizne kuhalnike  BLANCO  COOK
• Ozek odsesovalni most iz legiranega jekla za optimalen vpogled in koristno površino 
• Visokoučinkovit sistem filtriranja
• Elektronsko krmiljenje z indikatorjem za zamenjavo filtra
• Velika odlagalna površina na enotah za filtriranje vonjav
• Prost uporaben prostor pod priključno polico naprave
• Izvedbe koles: Plastična polna kolesa ø 75 mm, 8 vodilnih koles, od tega 2 z zaporama

 BLANCO  COOK classic
Slika Model Mere 

Š x G x V (mm)
Vtičnice/moč/ 
električni priključek

Nar. št.  
(osnovni 
model) 

Cena v € 
brez DDV

BC classic 4.1 BC classic 4.1
Z odstranljivo priključno 
polico naprave in zaprtim 
zaščitnim pokrovom

Maks. obremenitev priključne 
police naprave: 
pribl. 150 kg

Za 4 namizne kuhalnike 
 BLANCO  COOK

Zunanje mere:
2354 x 756 x 1362 mm
Višina podstavka:
900 mm
Priključne niše naprave:
1616 x 648 x 300 mm
Uporaben prostor pod 
priključno polico:
1640 x 648 x 575 mm

4 x 230 V vtičnici z zaščitnim 
kontaktom,
4 x 400 V CEE-vtičnici  
(maks. 20 kW)

32 A CEE-vtič

400 V, 50/60 Hz, 
3N PE, 20,8 kW

574 402
 

(380 237)

Opcije za BC classic
Slika Oznaka za modele Nar. št. Cena v € 

brez DDV

Elektrostatično filtriranje ION TEC  
Za izboljšano filtriranje in reduciranje delcev vonjav in 
modrega dima, podaljša življenjsko dobo filtrov z aktivnim 
ogljem

vse BC classic

Električni priključki
Slika Oznaka za modele Nar. št. Cena v € 

brez DDV

brez slike Električna priključitev
16 A CEE-vtič, 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 10,8 kW

 
BC classic 3.1

32 A CEE-vtič, 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 20,8 kW BC classic 2.1

63 A CEE-vtič, 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 40,8 kW BC classic 4.1

Sl. s priborom
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Opcije za  BLANCO  COOK classic

Opcije za BC classic
Slika Oznaka za modele Cena v € 

brez DDV

Slika z odlagalno polico Priključna miza na kolesih
Za dovažanje in odvažanje namiznih kuhalnikov v  BLANCO  COOK classic 
namesto priključne police naprave

BC classic 2.1

BC classic 3.1

BC classic 4.1

Odlagalna polica  
Za vstavljanje v mizo na kolesih kot dodatna odlagalna površina

BC classic 2.1

BC classic 3.1

BC classic 4.1

brez slike Dodatne vtičnice 
2 x 230 V vtičnici z zaščitnim kontaktom, v uporabnem prostoru pod priključno 
polico naprave, nameščeni desno in levo

vse BC classic

Osvetlitev  
Z reflektorji LED (po 4 W),  
nameščena nad kuhalniki

5 točk, 20 W BC classic 2.1

7 točk, 28 W BC classic 3.1

9 točk, 36 W BC classic 4.1

Zaščitni pokrov iz kaljenega varnostnega stekla (ESG) 
Ki je zaprt na strani strank,  
lahko se ga odpre za namen čiščenja

BC classic 2.1

BC classic 3.1

BC classic 4.1

Galerija, 
Iz legiranega jekla, okrogla cev, na strani stranke in na čelni strani, višina 50 mm

BC classic 2.1

BC classic 3.1

BC classic 4.1

Vodila za pladnje, 
okrogla cev iz legiranega jekla, 
preklopna,  
na strani stranke

Višina 885 mm  
pri premeru kolesc 75 mm,  
ustreza normalni višini vodila  
za pladnje BASIC LINE 

ali

višina 850 mm  
pri premeru kolesc 75 mm, ustreza višini 
vodila za pladnje MANHATTAN

BC classic 2.1

BC classic 3.1

BC classic 4.1

Vodilo za pladnje,  
Resopal, preklopno, na strani 
stranke, multipleks plošča 
obložena z laminatnimi maskami 
Resopal »Colours« ali »Woods«

BC classic 2.1

BC classic 3.1

BC classic 4.1

brez slike Spodnja plošča iz legiranega jekla,  
odstranljiva, maksimalna obremenitev: 80 kg

BC classic 2.1

BC classic 3.1

BC classic 4.1

Kolesca iz legiranega jekla, 8 vodilnih koles, od tega 2 z zaporama,  
ø 125 mm, skupna višina se poviša za 60 mm,  
višina podstavka tako znaša 960 mm

vse BC classic

Nogice iz legiranega jekla vse BC classic

Obrobe podnožja iz legiranega jekla, 
na strani stranke, naročilo možno le v povezavi z nogicami

BC classic 2.1

BC classic 3.1

BC classic 4.1
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Pribor za  BLANCO  COOK classic

Pribor
Slika Oznaka za modele Nar. št.  

(osnovni 
model) 

Cena v € 
brez DDV

Slika z odlagalno polico Priključna miza na kolesih
Za dovažanje in odvažanje namiznih kuhalnikov v  BLANCO  COOK 
classic

BC classic 2.1 574 309

BC classic 3.1 574 310

BC classic 4.1 574 311

Odlagalna polica  
Za vstavljanje v mizo na kolesih kot dodatna odlagalna površina

BC classic 2.1 574 379

BC classic 3.1 574 380

BC classic 4.1 574 381

Sl. s priborom Multiokvir z obešalniki 
Iz legiranega jekla za obojestransko pritrditev na enote za filtriranje 
vonjav, za namestitev ene GN 1/3 ali razdelitve, vključno z obešalniki 
za namestitev koluta papirnatih brisačk

vse BC classic 573 977

Vložna polica iz stekla  
Za vlaganje v multiokvir kot dodatno odlagalno površino

Multiokvir 573 978

Transportni voziček BC ROL 6x4  
Za premik posode BLANCOTHERM 420 v prosto dostopen prostor, 
kolesca iz umetne mase, 4 vodilna kolesca, od tega 2 z zaporama, 
ø 50 mm, nosilnost: pribl. 100 kg

vse BC classic 573 570  

BLT 420 KBRUH
Posoda za transport hrane BLANCOTHERM s konvekcijskim 
ogrevanjem, z digitalnim regulatorjem temperature za do stopinje 
natančno regulacijo temperature v notranjem prostoru od +40 °C 
do +85 °C, s krilnimi vrati, kapaciteta: 2x GN 1/1-150 ali razdelitve, 
11 parov odlagalnih robov, razmik 31 mm

Barva delov okovja:
siva

modra
rdeča

zelena
rumena

573 516
574 575
574 576
574 577
574 578

(380 904)

 

Sl. s priborom Komplet vodil za predale  
Iz dveh vodil za namestitev GN 1/1,  
za pritrditev na spodnjo stran priključne police naprave

vse BC classic 573 979

brez slike  BLANCO  COOK classic – navodila za sistem
Tehnična navodila (čiščenje, menjava filtra) za postavljen sistem 
 BLANCO  COOK classic, pripravljen na uporabo, za delo z namizni-
mi kuhalniki  BLANCO  COOK.  
Termin po dogovoru.

vse BC classic 999 125

Potrošni material/nadomestni deli (prodaja prek servisne službe podjetja BLANCO Professional)

Filtrirne blazine iz koprene
1 paket = 25 kosov

107 213

Filtrirne blazine z aktivnim ogljem
1 komplet = 2 kosa

380 477
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Obloga za  BLANCO  COOK classic
• Za naknadno montažo 
• Lahko konfigurirate tudi neposredno z BC classic

Obloga za BC classic (tudi za naknadno montažo)

Slika Oznaka za modele Nar. št. Cena v € 
brez DDV

3-stranska obloga Prašno barvana na strani stranke in na čelni 
strani, stran stranke in čelna stran sta lahko 
oblikovani v različnih barvah

BC classic 
2.1

380 086

BC classic 
3.1

380 087

BC classic 
4.1

380 088

Na strani stranke obložena z laminatnimi 
maskami Resopal (barve/dekorji Resopal: 
Colours, Woods), prašno barvane čelne 
strani

BC classic 
2.1

380 089

BC classic 
3.1

380 090

BC classic 
4.1

380 091

Sprednja maska Na strani stranke, obloga po vsej površini 
iz HPL (visokotlačni laminati),  
debelina materiala: 4 mm, obložena 
z laminatnimi maskami Resopal (barve/
dekorji Resopal: Colours, Woods)

BC classic 
2.1

380 096

BC classic 
3.1

380 097

BC classic 
4.1

380 098

Obloga stebrička
Prašno barvana, komplet iz leve in desne strani vklj. z materialom za pritrjevanje 
na odzračevalne kanale

vse BC 
classic

380 794
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Pribor za  BLANCO  COOK classic
 
• Aktivno ventilacijsko hlajenje, od –2 °C do +8 °C do stopinje natančna regulacija  

(pri + 43 °C temperature okolice in 40 % relativne zračne vlage)
• Pripravljeno na vklop z vtičnico za hladilne naprave (možna priključitev vtičev, specifičnih za določeno državo)
• Ohišje izparilnika iz legiranega jekla, lamelni izparilnik v celoti, vklj. s cevmi in lamelami, s plastično prevleko, da 

je odporen proti koroziji in ima nevtralen vonj
• Hladilno sredstvo R 134 a, brez CFC
• Izvedba koles: ø 50 mm, 4 vodilna kolesa, od tega 2 z zaporama

Hladilna vitrina za  BLANCO  COOK classic BC classic 3.1 BC classic 4.1
Slika Model Mere 

Š x G x V (mm)
Moč/ 
elektr. priključek

Nar. št. Cena v € 
brez DDV

BC UCT 2D BC UCT 2D
Hladilna vitrina z 2 krilnimi vrati
2 dvostenski krilni vrati,  
pena za toplotno izolacijo, 
vrtljiva, imajo magnetni tesnilni okvir, 
2 po višini nastavljivi vodili na posamezna vrata,  
za gastro posodo GN 1/1

1192 x 650 x 567 mm 220–240 V
1N PE
50–60 Hz
0,32 kW

574 392

BC UCT 4E BC UCT 4E
Hladilna vitrina s po 2 popolnoma izvlečnima 
predaloma
2 popolnoma izvlečna predala na stran,  
pena za toplotno izolacijo,  
imajo magnetni tesnilni okvir, 
za gastro posodo GN 1/1 ali s pomočjo prečnih 
in vzdolžnih prečk za njihovo razdelitev, 
maksimalna globina GN je 100 mm

1192 x 650 x 567 mm 220–240 V
1N PE
50–60 Hz
0,32 kW

574 393
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Namizni kuhalniki  BLANCO  COOK
• Gladka površina iz materiala Ceran
• Z mikroprocesorjem krmiljen visokozmogljiv indukcijski generator podjetja E.G.O.
• Brezstopenjska regulacija moči z vrtljivim gumbom, kontrolna lučka za prikaz stanja 

delovanja in kode napake pri motnjah
• Visoka stopnja delovanja
• Zračni filter na dnu naprave
• Po višini nastavljive vrtljive nogice, omrežni kabel (1,5 m)

Indukcijska plošča
Slika Model Mere 

D x Š x V (mm)
Moč/ 
elektr. priključek

Nar. št. Cena v € 
brez DDV

BC IH 3500 BC IH 3500
Indukcijska plošča,
avtomatska prepoznava  
lonca od ø 120 mm

Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm 
Koristna površina: 564 x 339 mm  
Kuhališče: ø 220 mm
Teža: 19 kg

220–240 V  
1N PE  
16 A  
50–60 Hz 
3,5 kW

574 197  

BC IH 5000 BC IH 5000
Indukcijska plošča, 
avtomatska prepoznava  
lonca od ø 120 mm

Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm 
Koristna površina: 564 x 339 mm  
Kuhališče: ø 220 mm
Teža: 19 kg

400 V  
3N PE 
16 A  
50–60 Hz 
5,0 kW

574 198

BC IH 2Z 5000 BC IH 2Z 5000
indukcijska plošča 
z 2 kuhališčema,
2 medsebojno ločeni
grelni coni z regulacijo  
(2 spirali s po ø 220 mm),
Avtomatska prepoznava  
lonca od ø 120 mm

Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm 
Koristna površina: 564 x 339 mm  
2 kuhališči: po ø 220 mm
Teža: 27 kg

400 V  
3N PE 
16 A  
50–60 Hz 
2 x 2,5 kW 
(5,0 kW)

574 199  

BC SIH 5000 BC SIH 5000
Ploskovna indukcijska plošča, 
1 pravokotno kuhališče 
(1 grelna cona 447 x 220 mm), 
Avtomatska prepoznava  
lonca od ø 120 mm

Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm 
Koristna površina: 564 x 339 mm  
Kuhališče: 447 x 220 mm
Teža: 27 kg

400 V  
3N PE 
16 A  
50–60 Hz 
5,0 kW
(2 x 2,5 kW)

574 200

Indukcijski vok

BC IW 3500 BC IW 3500
Indukcijski vok

Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm  
Plošča: ø 300 mm
Teža: 18 kg

220–240 V 
1N PE 
16 A  
50–60 Hz 
3,5 kW

574 201

BC IW 5000 BC IW 5000
Indukcijski vok

Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm  
Plošča: ø 300 mm
Teža: 18 kg

400 V  
3N PE  
16 A  
50–60 Hz  
5,0 kW

574 202
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Namizni kuhalniki  BLANCO  COOK
• Okoli in okoli brezstično zavarjena, 15 mm debela površina za žar z zaobljenimi vogali  

za optimalno higieno in enakomerno celoploskovno porazdelitev toplote s cevnimi grelnimi 
telesi

• Neogrevana cona za počivanje (70 mm) na obeh straneh
• Brezstopenjsko reguliranje temperature z vrtljivimi gumbi
• Kontrolne lučke za prikaz stanja delovanja in faze segrevanja
• Po višini nastavljive vrtljive nogice, omrežni kabel (1,5 m)

Žar plošča
Slika Model Mere 

D x Š x V (mm)
Moč/ 
elektr. priključek

Nar. št. Cena v € 
brez DDV

BC GF 3500 BC GF 3500
Žar plošča, gladka 
vklj. s čepom za odtekanje 
maščobe, zelo močna 
od +80 do +250 °C

Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm 
Koristna površina: 506 x 304 mm  
od tega 435 x 304 mm z možnostjo 
segrevanja
Teža: 34 kg

220–240 V  
1N PE  
16 A  
50–60 Hz  
3,5 kW

574 203

BC GF 4200 BC GF 4200
Žar plošča, gladka 
vklj. s čepom za odtekanje 
maščobe, zelo močna 
od +80 do +250 °C

Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm 
Koristna površina: 506 x 304 mm  
od tega 435 x 304 mm z možnostjo 
segrevanja
Teža: 34 kg

400 V  
3N PE  
16 A  
50–60 Hz  
4,2 kW

574 204

BC GF 8400 BC GF 8400
Žar plošča, gladka 
vklj. s čepom za odtekanje 
maščobe, zelo močna 
od +80 do +250 °C,  
2 ločeni grelni coni z regulacijo

Zunanje mere: 620 x 800 x 240 mm 
Koristna površina: 506 x 704 mm  
od tega 435 x 704 mm z možnostjo 
segrevanja
Teža: 69 kg

400 V  
3N PE  
16 A  
50–60 Hz 
8,4 kW 
(2 x 4,2 kW na 
grelno cono)

574 205

BC GR 3500 BC GR 3500
Žar plošča, narebričena 
vklj. s čepom za odtekanje 
maščobe, zelo močna 
od +80 do +250 °C

Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm 
Koristna površina: 506 x 304 mm  
od tega 435 x 304 mm z možnostjo 
segrevanja
Teža: 31 kg

220–240 V  
1N PE  
16 A  
50–60 Hz  
3,5 kW

574 206

BC GR 4200 BC GR 4200
Žar plošča, narebričena 
vklj. s čepom za odtekanje 
maščobe, zelo močna 
od +80 do +250 °C

Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm 
Koristna površina: 506 x 304 mm  
od tega 435 x 304 mm z možnostjo 
segrevanja
Teža: 31 kg

400 V  
3N PE  
16 A  
50–60 Hz  
4,2 kW

574 207

Žar plošča

BC DG 4200 BC DG 4200
Žar plošča 
vklj. s čepom za odtekanje 
maščobe, zelo močna 
od +80 do +250 °C

Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm 
Koristna površina: 506 x 304 mm  
Kapaciteta: 7 litrov
Globina korita: 65 mm
Teža: 33 kg

400 V  
3N PE  
16 A  
50–60 Hz  
4,2 kW

574 208
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Namizni kuhalniki  BLANCO  COOK
• Brezstopenjsko reguliranje temperature z vrtljivimi gumbi
• Po višini nastavljive vrtljive nogice
• Omrežni kabel (1,5 m)

Kuhalno polje Ceran®

Slika Model Mere 
D x Š x V (mm)

Moč/ 
elektr. priključek

Nar. št. Cena v € 
brez DDV

BC CH 4300 BC CH 4300
Kuhalno polje Ceran®,  
kontrolne lučke za prikaz stanja 
delovanja

Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm 
Koristna površina: 564 x 339 mm  
Kuhališče: ø 170 mm in ø 230 mm
Teža: 12 kg

400 V  
3N PE  
16 A  
50–60 Hz  
4,3 kW

574 209

Kuhalnik za testenine

BC PC 4800
(Sl. s priborom)

BC PC 4800
Kuhalnik za testenine
Brezstično globoko vlečeno 
korito za namestitev gastro 
posode GN ali košaric za 
testenine do globine 150 mm,  
kontrolne lučke za prikaz stanja 
delovanja in faze segrevanja

Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm 
Koristna površina: 509 x 304 mm  
Kapaciteta: 20 litrov
Teža: 14 kg

400 V  
3N PE  
16 A  
50–60 Hz  
4,8 kW

574 210

Komplet košaric za testenine
Košarice z izoliranimi ročaji in 
vložnim okvirjem

6 košaric: pribl. GN 1/6-100 574 254

Komplet košaric za testenine
Košarice z izoliranimi ročaji in 
vložnim okvirjem

2 košarici: pribl. GN 1/3-100 in
2 košarici: pribl. GN 1/6-100

574 255

Gastro kuhalni vstavek  
G-KEN G 1/1-95 
Naluknjani, z zložljivimi ročaji

550 971

Pokrov z notranjim ročajem 
GD 1/1
Za pokrivanje

550 658
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Namizni kuhalniki  BLANCO  COOK
• Brezstopenjsko reguliranje temperature z vrtljivimi gumbi
• Kontrolne lučke za prikaz stanja delovanja in faze segrevanja
• Po višini nastavljive vrtljive nogice, omrežni kabel (1,5 m)

Friteza
Slika Model Mere 

D x Š x V (mm)
Moč/ 
elektr. priključek

Nar. št. Cena v € 
brez DDV

BC DF 5000
(Sl. s priborom)

BC DF 5000
Friteza
Brezstično globoko vlečeno 
korito, hladna cona na dnu 
korita, z možnostjo obračanja, 
notranje grelno telo, vklj. 
s pokrovom za pokrivanje korita 
za fritiranje

Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm 
Koristna površina: 346 x 238 mm 
Kapaciteta: min. 5 litrov,  
maks. 6,5 litra
Teža: 16 kg

400 V  
3N PE  
16 A  
50–60 Hz 
5,0 kW

574 211

Komplet košaric za fritiranje 
(2 kosa)  
Z izoliranimi ročaji 

po 260 x 95 x 110 mm 574 258

Košarica za fritiranje 
Z izoliranim ročajem

260 x 220 x 110 mm 574 259

Posoda z dvojnim dnom

BC BM 700 BC BM 700
Posoda z dvojnim dnom 
Brezstično globoko vlečeno 
korito, ustreza gastro posodi 
GN in pokrovu GN iz legiranega 
jekla, se lahko segreje od +45 
do +95 °C

Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm 
Koristna površina: 509 x 304 mm 
Kapaciteta: maks. 1 x GN 1/1-150
Teža: 15,5 kg

220–240 V 
1N PE 
16 A 
50–60 Hz 
0,7 kW

574 212

Plošča za ohranjanje toplote

BC HP 700 BC HP 700
Plošča za ohranjanje toplote
Plošča za ohranjanje toplote 
s termično ločenim področjem 
za ohranjanje toplote, 
s silikonom zatesnjena, 
površina za ohranjanje toplote 
iz legiranega jekla 18/10, 
Temperaturno območje:  
od +55 do +120 °C

Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm 
Koristna površina: 565 x 340 mm
Teža: 18 kg

220–240 V 
1N PE 
16 A 
50–60 Hz 
0,7 kW

574 213
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Pribor za namizne kuhalnike  BLANCO  COOK

Pribor
Slika Oznaka za model Nar. št. Cena v € 

brez DDV

Strgalo za čiščenje Ceran® Za indukcijsko ploščo BC IH, 
kuhalno polje Ceran® BC CH

568 489

Vok z okroglim dnom iz legiranega jekla,  
ø 360 mm, kapaciteta maks. 5,5 litra,  
teža 1,2 kg

Za indukcijski vok BC IW 573 513

Komplet košaric za 
testenine
Košarice z izoliranimi ročaji  
in vložnim okvirjem

6 košaric: pribl. GN 1/6-100 Za kuhalnik za testenine BC PC 574 254

2 košarici: pribl. GN 1/3-100 
in
2 košarici: pribl. GN 1/6-100

574 255

Gastro kuhalni vstavek 
G-KEN G 1/1-95
Naluknjani, z zložljivimi ročaji

Za kuhalnik za testenine BC PC 550 971

Pokrov z notranjim ročajem GD 1/1
Za pokrivanje

Za kuhalnik za testenine BC PC 550 658

Strgalo za čiščenje žara, gladko Za žar ploščo BC DG,  
za žar ploščo BC GF, gladko

573 252

brez slike Strgalo za čiščenje žara, narebričeno Za žar ploščo BC GR, 
narebričeno

574 306

Zaščita pred brizganjem Za žar plošče BC GF, BC GR  
(razen BC GF 8400)

574 256

Za žar ploščo BC GF 8400 574 257

brez slike  BLANCO  COOK classic nega nesprijemne površine 
500 ml, neguje in ščiti površino žara in poskrbi za boljše 
nesprijemne lastnosti

Za žar plošče 574 302

Komplet košaric za fritiranje (2 kosa) z izoliranimi ročaji  
vsaka 260 x 95 x 110 mm (D x Š x V)

Za fritezo BC DF 574 258

Košarica za fritiranje z izoliranim ročajem
260 x 220 x 110 mm (D x Š x V)

Za fritezo BC DF 574 259

Vpenjalna prečka iz legiranega jekla 18/10 za 
prekrivanje reže med dvema namiznima kuhalnikoma 
 BLANCO  COOK

Za vse modele 574 298

Namizni kuhalniki  BLANCO  COOK 
• Po višini nastavljive vrtljive nogice

Večnamenski element
Slika Model Mere 

D x Š x V (mm)
Moč/ 
elektr. priključek

Nar. št. Cena v € 
brez DDV

BC ME BC ME
Večnamenski element

Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm 
Kapaciteta: 
Zgoraj: maks. GN 1/1-150 
(odvisno od globine vsebnika spodaj)
Spodaj: maks. GN 1/1-100  
(nato zgoraj maks. GN 1/1-65)
Teža: 7 kg

573 458
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signalno bela 
RAL 9003

biserno bela 
RAL 1013

bledo rjava 
RAL 8025

kameno siva 
RAL 7030

Več informacij o barvah in dekorjih Resopal 
najdete na naslovu  
www.blanco-professional.com/de/resopal

umbra siva 
RAL 7022

grafitno črna 
RAL 9011

koščeničično rumena 
RAL 1032

karminsko rdeča 
RAL 3002

safirno modra 
RAL 5003

robida 
Pantone 228 C

limeta 
Pantone 382 C

espresso 
Pantone 4695 C

granny 
Pantone 370 C

Barve BLANCO

prometno siva B 
RAL 7043


