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Kampanje blandebatterier 2020

www.nibu.no

Kampanje!
15.06. - 30.09.20

Kampanjekode 650

-30%



Kampanje - BLANCO blandeba� erier!

 

Besky� elsesleder - besky� er vann-
slangene i vaskeskapet.

Smussfi lter - besky� er blandeba� eriet 
mot smuss og sikrer lang leve� d.

Full fargematch!
Til våre BLANCO kjøkkenvasker får du blandeba� eri i samme farge og 
overfl atestruktur som vasken.

BLANCO CANDOR-S, rus� ri�  børstet stål. BLANCO LIVIA-S, messing børstet.

Stabilisatorplate -  s� ver av 
blandeba� eriet på vasken.
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Tips! Tips!

Tips!

Et blandeba� eri skal passe både � l kjøkkenvasken og den s� len 
du har på kjøkkenet. BLANCO har et stort utvalg modeller � l-
passet design og farger � l sor� mentet av kjøkkenvasker.  

Blandeba� eriene leveres i fl ere ulike varianter, som f.eks. med 
eller uten u� rekk, venstrehendel og plassering foran et inadslå-
ende vindu.

Nå er det kampanjepriser på alle SINTEF registrerte blande-
ba� erier. Tilbudet gjelder frem � l 30.09.20. 

Bruk Kampanjekode 650 ved bes� lling.

Oppgi� e kampanjepriser gjelder kun spesifi sert modell og 
farge/fi nish. Flere modeller leveres også i andre farger enn 
oppgi� e priseksempler. Prisen endres ved andre fargeønsker. 

Om NIBU:
NIBU AS (etablert i 1972) er en importør og grossist og selger 
via forhandlere. Vi har lang farts� d i bransjen med stort lager 
på Spikkestad i Asker kommune.

Vi har god teknisk og faglig produktkunnskap, yter god service 
� l våre kunder og lagerfører de fl este reservedeler. Det kaller 
vi ”Full Trygghet ”og en sikkerhet for deg som forbruker.



BLANCO ALTA, krom

BLANCO CARENA-S, m/uttrekk, 
krom

BLANCO JURENA-S, m/uttrekk, 
krom

BLANCO LIVIA-S, m/uttrekk, 
Messing børstet

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 stålutseende.
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NÅ kr 3789

NÅ kr 4176

NÅ kr 4112

NÅ kr 5908

NÅ kr 3079

NÅ kr 5205

NÅ kr 10313

NÅ kr 3187

NÅ kr 6153

NÅ kr 5103 NÅ kr 6822
FØR kr 5413

FØR kr 5966

FØR kr 5874

FØR kr 8440

FØR kr 4398

FØR kr 7435

FØR kr 14733

FØR kr 4553

FØR kr 8790

FØR kr 7290 FØR kr 9745

Kampanje!
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Periode: 15.06. - 30.09.20

BLANCO SILGRANIT farger

Tips!

-30%
Blandeba� eriet kjøpes gjennom lokal forhandler. Se forhandleroversikt “fi nn 
forhandler” på www.nibu.no eller ta kontakt med oss på marked@nibu.no.

Priser oppgi�  er forbrukerpriser inkl. mva. Frakt kan � lkomme.

Kampanjekode 650 må oppgis ved bes� lling!



BLANCO LINUS, krom

BLANCO LINUS-F, krom  
(foran vindu)

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

BLANCO LINUS-S, m/uttrekk, 
9 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 6064NÅ kr 3047
NÅ kr 7403

NÅ kr 6617NÅ kr 5908

NÅ kr 3651 NÅ kr 6288
NÅ kr 6608

FØR kr 8663FØR kr 4353
FØR kr 10575

FØR kr 9453FØR kr 8440

FØR kr 5216 FØR kr 8983

FØR kr 9440
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BLANCO LINUS-S, m/uttrekk 
4 porselensfarger 

NÅ kr 6288
FØR kr 8983

BLANCO CULINA-S, krom 

NÅ kr 6939
FØR kr 9913

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

NÅ kr 5576 NÅ kr 8959
FØR kr 7965 FØR kr 12798

BLANCO FILO, kromBLANCO FILO-S, m/uttrekk,  
7 Silgranitfarger/krom

NÅ kr 2382NÅ kr 4540
FØR kr 3403FØR kr 6485

BLANCO FINESS, krom

NÅ kr 2583
FØR kr 3690

SILGRANIT farger: Porselensfarger:


