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Elegant, stijlbewust en een vleugje luxe – baden en douches in voorname 

donkere tinten zijn veel meer dan gewoon de zoveelste trend. Ze zijn 

een statement. En wij zeggen: „Black is always a good idea“. Want, zeg 

nu eerlijk – welke kleur overtreft de elegantie vaan een ongekunstelde 

diepe zwarte kleur?

 

Met de nieuwe Blanke Blackline Serie leveren wij de perfecte aanvulling 

op uw donkere badkamertegels en natuurstenen en vormen het geheel 

om tot een esthetisch totaalbeeld met een hoog glamourgehalte. Het 

matte zwarte oppervlak van de profielen en roosters zorgt voor een per-

fect afgestemde overgang of afsluiting en opent mogelijkheden voor 

de exclusieve vormgeving van de badkamer. Gecombineerd met het 

designprofiel Blanke•CUBELINE, de Blanke•Tegel-Afsluitprofiel, de roo-

sterafdekking Blanke•DIBA-LINE evenals de vele Blanke• AQUA-profielen 

vindt de elegante stijl dankzij de maximale reductie zijn hoogtepunt in 

de perfecte vormgeving. 

 Design en esthetica verenigd in één lijn.

De nieuwe 

Blanke 

Blackline 
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Black is 
always a 
good idea
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Blanke•Tegel-Afsluitprofiel

De Blanke•Tegel-Afsluitprofiel zijn overal zinvol waar de rand van de tegels aan een 
zware mechanische belasting onderworpen zijn of waar schone zijkant- of hoekafs-
luitingen niet gegarandeerd zijn. Voor de optische upgrading van het bad is vooral 
de nieuwe Blackline Edition in mat zwart geschikt. 

Blanke•Tegel-Afsluitprofiel
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Blanke•CUBELINE

Het nieuwsoortige afsluitprofiel Blanke• 
CUBELINE voor hoekoplossingen op te-
gelvloeren weet optisch te overtuigen 
dankzij het rechthoekige, symmetrische 
zichtoppervlak van de afzonderlijke 
profielkanten – en zijn matte zwarte 
oppervlak in de nieuwe uitvoering 
van Blanke Blackline. De passende 
hoekstukken zijn verkrijgbaar voor elk 
oppervlak.

Blanke•CUBELINE
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Blanke•AQUA Profielen

Het Blanke•AQUA-profielassortiment biedt een waaier aan detailoplossingen in ver-
band met de douche- oplossingen die passen bij donkere tegels of natuursteen, nu 
ook in de mat zwarte Blackline Edition. Als overgang, als egalisatie van een helling, 
als elegante afsluiting of als houdprofiel voor glazen wanden, de profielvarianten 
leveren de passende oplossing voor elk doel. 

Blanke•AQUA-KEIL GLAs Blanke•AQUA-GLAsBlanke•AQUA-KEIL Blanke•AQUA-DEKO 

Blanke•AQUA-KEIL WAND
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Blanke•DIBA-LINE

De roosterafdekkingen Blanke•DIBA-
LINE zijn nu ook verkrijgbaar in een mat 
zwarte Blackline-uitvoering. Dankzij de 
lage inbouwhoogte (54 of, indien ge-
wenst, 72 mm) is het lineaire afvoersy-
steem van Blanke ideaal voor gebruik 
bij nieuwbouw, maar ook bij verbou-
wen of renoveren.

Blanke•DIBA-LINE Roosterafdekking



D
RU

BN
00

25

Advies en verkoop:Blanke GmbH & Co. KG

stenglingser Weg 68-70 
D-58642 Iserlohn

Telefoon +49 (0)2374 - 507 0 
Telefax  +49 (0)2374 - 507 4230

E-mail info@blanke-systems.com 
Internet www.blanke-systems.nl

Beeldbron: AGROB BUCHTAL


