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Voorbeeld:
Uitvoering rechts

BLANKE AQUA-KEIL
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Voor de perfecte detailoplossing op hellende vlakken in 
aansluiting op de bodem bij lineaire afvoersystemen: de 
BLANKE AQUA-KEIL. De hellende kant uit roestvrij staal 
kan als uitvoering rechts of links worden verkregen.

Lengte in m: 0,98   1,48   2,00
h1 in mm: 8,00 10,00 12,50
h2 in mm:           24,00 32,00 40,00

BLANKE AQUA-KEIL GLAS

Uitgerust met een profi el voor het opnemen van glazen 
scheidingswanden (bv. aan lijnontwateringssystemen) laat 
de BLANKE AQUA-KEIL GLAS toe een hellende kant uit te 
bouwen om douches met een bodem die gelijk loopt met 
de vloer mooi vorm te geven.

Lengte in m:   0,98   1,20   1,48   2,00
h in mm:  34,00 37,00 42,00 60,00

BLANKE AQUA-KEIL WAND

BLANKE AQUA-DEKO in roestvrij staal; geborsteld, zijdenmat, verchroomd of mat zwart

in roestvrij staal; geborsteld, zijdenmat, verchroomd of mat zwart

in roestvrij staal; geborsteld, zijdenmat, verchroomd of mat zwart
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De BLANKE AQUA-KEIL WAND, hellende kant uit roestvrij 
staal, voor de perfecte detailoplossing voor aansluiting op 
muren bij lineaire afvoeren. Als rechter en linkeruitvoering 
verkrijgbaar.

Lengte in m: 0,98   1,48   2,00
h1 in mm: 8,00 10,00 12,50
h2 in mm:           24,00 32,00 40,00

BLANKE AQUA-DEKO is de elegante afsluiting boven de 
geul  bij de vormgeving van douche waarvan de bodem 
gelijkloopt met de vloer. Tegels hoeven niet te worden 
bijgeslepen en de douche heeft een rondom geslaagde 
uniforme look.

Lengte in m:   1,25   1,25   1,25
h in mm:  24,00 32,00 40,00

Voordelen

•  Elegante afsluiting voor douches waar de bodem gelijk loopt met de vloer •  Vermijdt verder versnijden van tegels •   Verleent een rondom geslaagde uniforme look

Uitvoering 
links

Uitvoering 
rechts

Voordelen

• Het tijd vergende schuin snijden van de muurtegels valt weg

• Andere hoogteverschillen door verschillende tegeldiktes omzetbaar

• Uitvoering voor rechter- of linkeraansluiting

• Eenvoudigste montage bij een helling van 2 %

BLANKE AQUA-GLAS

Oppervlakken uit roestvrij staal ter vergelijking

Met het glashoudprofi el BLANKE AQUA-GLAS is het aan-
brengen van glazen wanden tegen de muur of op de vloer 
eenvoudig en levert het een mooi vormresultaat op – zon-
der boren of slijpen van tegels. Vergeleken met een gebrui-
kelijke procedure wordt een storingsvrije en waterdichte 
verankering gegarandeerd.

Lengte in m:   2,10
h1 in mm: 25,00
h2 in mm: 12,00

Voordelen

•   Eenvoudig in te bouwen zonder de tegels te moeten snijden – Blanke AQUA-
GLAS gebruikt de voegbreedte voor een veilige aanbinding.

• Montage zonder boren- tegenover de gebruikelijke procedures is een 
   stoorvrije en waterdichte verankering gegarandeerd.

• Zowel in het muur- als het vloerbereik, op het oppervlak of in de hoek- ook 
  met zijaanzicht- te gebruiken!

•  Hoogwaardig roestvrij staal en een doordachte detailoplossing zorgen voor 
een voornaam en tijdloos design.

Voorbeeld:
Uitvoering rechts
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Om druktechnische redenen kunnen de kleurtinten en de structuren van die van het originele oppervlak afwijken.

in roestvrij staal; geborsteld, zijdenmat, verchroomd of mat zwart

in roestvrij staal; geborsteld, zijdenmat, verchroomd of mat zwart

Geborsteld Zijdenmat Verchroomd Mat zwart
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BLANKE AQUA PROFIELEN, „hoogglanzend“ gepolijst

Vanaf heden breidt Blanke het hoogwaardige assortiment van de roestvrij stalen AQUA-profi elen uit met het oppervlak 
„Verchroomde hoogglans“! Mat, mat zwart, geborsteld of glanzend, het blijft ook nu nog een kwestie van smaak, maar 
om een volledige badkamer een optisch uniforme uitstraling te geven spelen armaturen, profi elen en andere accessoires 
toch vaak een doorslaggevende rol. Met de BLANKE AQUA PROFIELEN kan doordachte functionaliteit prima worden ge-
combineerd met voornaam design – een grote keuze om tegemoet te komen aan de wensen van iedere klant.

Detailoplossingen met profi el

Mooi van vorm en elegant overtuigt een lijnafwateringssysteem in het douchebereik. Dat bijzondere extraatje bieden 
dan de afsluiten overgangsprofi elen van Blanke Voor de douches in privé wellnessruimten, in moderne hotelkamers 
of voor het visionaire gebruik in het objectbereik is het systeem zonder meer de beste keuze. Tijdloos design en door-
dachte techniek, in perfectie.
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Blanke GmbH & Co. KG 

Stenglingser Weg 68 - 76 

58642 Iserlohn / Germany 

T +49 (0)2374 507-0 

F +49 (0)2374 507-4230 

E info@blanke-systems.de  

I  www.blanke-systems.de
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