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DE NIEUWE PROFIELLIJN VAN BLANKE

Profieloppervlakken en -kleuren voor designgerichte vormgevingsmogelijkheden
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Klassiek, modern of avant-gardistisch 

De profiellijn NEW YORK van BLANKE overtuigt door vertrouwd design in gedurfde, nieuwe trendkleuren en oppervlakken. 

Omdat zij optimaal te combineren is met de actuele tegeltrends, is de uitbreiding van de profiellijn exact de juiste keuze voor designgerichte 

vormgevingswensen. Naast de beproefde randbescherming van de tegels bieden de hoogwaardige structuuroppervlakken naast de kleurstelling 

ook een nieuwe voelbare beleving.

Het programma met tegelafsluitprofielen is naast de reeds alom bekende variant Zwart mat geslepen uitgebreid met de varianten Champagne mat 

geslepen , Goudkleurig mat geslepen , Zilverkleurig mat geslepen en Titanium mat geslepen . Voor de designgerichte profiellijn BLANKE CUBELINE 

zijn daarnaast nog de kleuren Sand Tropez , Stone Gray , Graphit en Oxid leverbaar.

Met deze uitbreiding van het profielassortiment geldt, ongeacht of het klassiek, modern of avant-gardistisch is: 

de profiellijn NEW YORK van BLANKE overtuigt u met vertrouwd design in gedurfde trendkleuren en oppervlakken.

DE BESTE MATERIALEN 
VOOR WERK DAT OVERTUIGT.



Champagne TitaniumZilverkleurig Goudkleurig matZwartBLANKE CUBELINE



BLANKE TEGEL- 
AFSLUITPROFIEL

Champagne TitaniumZilverkleurig Goudkleurig matZwart



OxidSand Tropez GraphitStone GrayBLANKE CUBELINE
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BLANKE CUBELINE
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Meer informatie over de profiellijn NEW YORK van BLANKE ontvangt u via E-mail info@blanke-systems.de  

of u raadpleegt onze actuele prijscatalogus . Vanzelfsprekend vindt u alle gegevens over onze producten ook op onze website op blan-

blanke-systems.nl  .

DE BESTE MATERIALEN VOOR WERK DAT OVERTUIGT.

De profielen zijn leverbaar – afhankelijk van de uitvoering – in hoogtes van 4,5 tot 14 mm.



Blanke GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68–76
58642 Iserlohn / Duitsland
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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