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Kampanjekode 650

-30%

Kampanje!
01.02. - 31.03.20



Et blandebatteri skal passe både til kjøkkenvasken og den 
stilen du har på kjøkkenet. BLANCO har et stort utvalg 
modeller tilpasset design og farger til sortimentet av  
kjøkkenvasker.  

Blandebatteriene leveres i flere ulike varianter, som f.eks. 
med eller uten uttrekk, venstrehendel og plassering foran 
et innadslående vindu.

Nå får du 30% kampanjerabatt på veil. utsalgspriser på 
utvalgte modeller i denne folderen. Tilbudet gjelder frem 
til 31. mars 2020. Bruk Kampanjekode 650 ved bestilling.

Oppgitte kampanjepriser gjelder kun spesifisert modell og 
farge. Kampanjeprisen endres ved andre fargeønsker.

Alle blandebatterier i denne folderen har SINTEF  
registrering. En del nyregistrerte modeller er lagt til og 
disse er merket med NY!

 

Om NIBU:
NIBU AS (etablert i 1972) er en importør og grossist og 
selger via forhandlere. Vi har lang fartstid i bransjen med 
stort lager på Spikkestad i Asker kommune.
 
Vi har god teknisk og faglig produktkunnskap, yter god 
service til våre kunder og lagerfører de fleste reserve- 
deler. Det kaller vi ”Full Trygghet ”og en sikkerhet for deg 
som forbruker.

Kampanje - BLANCO blandebatterier!

 

Bruk en beskyttelsesleder i vaske-
skapet ved montering av et blande-
batteri med uttrekk.

Smussfilter beskytter blandebatteriet 
mot smuss og sikrer lang levetid.

Full fargematch!
Til våre BLANCO kjøkkenvasker får du blandebatteri i 
samme farge og overflatestruktur som vasken.

BLANCO LIVIA-S, farge mangan. BLANCO CULINA-S, krom.

Bruk en stabilisatorplate der det er 
behov for å stive av blandebatteriet 
på vasken.
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Tips! Tips!

Tips!



BLANCO ALTA, krom

BLANCO CARENA-S, m/uttrekk, 
krom 

BLANCO JURENA-S, m/uttrekk, 
krom

BLANCO LIVIA-S, m/uttrekk, 
Mangan

BLANCO CANDOR-S, m/uttrekk, 
rustfritt stål børstet

BLANCO CULINA-S Mini,  
m/ uttrekk, krom

BLANCO PANERA-S, m/uttrekk, 
rustfritt stål

BLANCO LANORA-S, m/uttrekk 
rustfritt stål børstet

BLANCO SOLENTA-S, m/uttrekk, 
krom

BLANCO ALTA Compact,  
8 Silgranitfarger 

BLANCO ALTA-S Compact,  
m/uttrekk, 8 Silgranitfarger

Leveres også i krom. Leveres også i krom og ståluts.

Leveres også i krom og 
messing børstet.

Leveres også i stålutseende.

Leveres også i stålutseende.

kjøkken- og interiørbeslag 

NÅ kr 3406

NÅ kr 3755

NÅ kr 3697

NÅ kr 7966

NÅ kr 2766

NÅ kr 4680

NÅ kr 9273

NÅ kr 2865

NÅ kr 5532

NÅ kr 4588 NÅ kr 6135
FØR kr 4866

FØR kr 5364

FØR kr 5281

FØR kr 11380

FØR kr 3951

FØR kr 6685

FØR kr 13248

FØR kr 4093

FØR kr 7903

FØR kr 6554 FØR kr 8764

Kampanje!
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Periode: 01.02. - 31.03.20

BLANCO SILGRANIT farger

Tips!

-30%

NY! NY! NY!

NY!

NY!

NY!NY!

Blandebatteriet kjøpes gjennom lokal forhandler. Se forhandleroversikt “finn 
forhandler” på www.nibu.no eller ta kontakt med oss på marked@nibu.no.

Priser oppgitt er forbrukerpriser inkl. mva. Frakt kan tilkomme.

Kampanjekode 650 må oppgis ved bestilling!



BLANCO LINUS, krom

BLANCO LINUS-F, krom (foran 
vindu)

BLANCO LINUS-S-F m/uttrekk, 
krom, (foran vindu)

BLANCO LINUS-S, m/uttrekk, 
8 Silgranitfarger

BLANCO LINUS-S, m/uttrekk, 
sort matt

BLANCO ZENOS, kromBLANCO MASTER-S Semi Profi, 
krom

BLANCO ZENOS-S, m/uttrekk, 
8 Silgranitfarger

NÅ kr 5453NÅ kr 2740
NÅ kr 6657

NÅ kr 5949NÅ kr 5312

NÅ kr 3283 NÅ kr 5655
NÅ kr 5655

FØR kr 7790FØR kr 3914
FØR kr 9510

FØR kr 8499FØR kr 7589

FØR kr 4690
NY!

FØR kr 8078

FØR kr 8078

Leveres også i stålutseende og  
8 Silgranitfarger. Leveres også i krom, stålutseende. 

Leveres også i 8 Silgranitfarger. Leveres også i krom. 

Leveres også i stålutseende. Leveres også i stålutseende. 

kjøkken- og interiørbeslag 

www.nibu.no

N
IB

U
-0

2-
20

20

BLANCO LINUS-S, m/uttrekk 
4 porselensfarger 

NÅ kr 5655
FØR kr 8078

BLANCO CULINA-S, krom 

Leveres også i stålutseende.

Leveres også i stålutseende.

NÅ kr 6240
FØR kr 8914

BLANCO LINEE, krom BLANCO LINEE-S, m/uttrekk, 
8 Silgranitfarger

NÅ kr 5013 NÅ kr 8054
FØR kr 7161 FØR kr 11506

Leveres også i krom, rustfritt og 
børstet rustfritt.

Leveres også i rustfritt og børstet 
rustfritt.

BLANCO FILO, kromBLANCO FILO-S, m/uttrekk,  
8 Silgranit farger/krom

Leveres også i krom farge.

NÅ kr 2141NÅ kr 4080
FØR kr 3058FØR kr 5829

BLANCO FINESS, krom

NÅ kr 2321
FØR kr 3316


