
BLANCO COOK I-flex en BLANCO COOK classic

NIEUW

BC I-flex 

met BC I-flex 1  

voor 230 V

BLANCO COOK



Perfecte partners: BLANCO COOK en BASIC LINE

Het veelzijdige voedseluitgiftesysteem BASIC LINE  
volgt een eenvoudig principe: perfecte presentatie  
van de gerechten. 

Hun heldere verschijning, de modulaire opbouw en  
vele functionaliteiten bieden alle vrijheid – voor elk doel, 
voor elke ambiance en voor elk investeringsbudget. 



BLANCO COOK  
I-flex

NIEUW
Compact en efficiënt: het mobiele kookstation  

met de vele mogelijkheden.

BLANCO COOK I-flex 1  
voor 230-V-aansluiting
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Snel, altijd en overal, altijd vers: deze ontwikkeling in de out-of-
home catering biedt een interessant omzetpotentieel. Met de 
BLANCO COOK kookstations kunt u volledig op maat nieuwe 
gastronomische concepten realiseren of uw bestaande aanbod 
opwaarderen. Koken, direct voor het oog van de gasten, met 
een slimme oplossing die u maximale speelruimte biedt. 

Flexiligentie in gedachten 
De oplossing op maat voor uw bedrijfsvisie:  
BLANCO COOK biedt individuele configuraties in afmetingen, 
prestaties en uitrusting.

Flexiligentie in de ruimte 
Vrije opstelling: BLANCO COOK verbindt kooktechniek en 
afzuiging in één systeem.

Flexiligentie in de tijd 
Wisselende gerechten van vroeg tot laat en altijd up to date: 
met BLANCO COOK kunt u uitrusting en apparatuur naar 
behoefte variëren en moeiteloos omwisselen.

Flexiligentie in vormgeving 
Voor een harmonische ambiance: passend bij uw interieurstijl 
biedt BLANCO COOK u individuele vormgevingsmogelijkheden 
in materiaal en kleur.

Flexiligentie in organisatie 
Gemakkelijker werken inbegrepen: met doordachte ergonomie, 
een slimme indeling en praktische toebehoren brengt BLANCO 
COOK efficiëntie en structuur in de werkprocessen.

Flexiligentie in reiniging 
Eenvoudig schoon te houden: BLANCO COOK overtuigt 
met hygiënische oppervlakken en gemakkelijk toegankelijke, 
vaatwasmachinebestendige onderdelen, die zonder 
gereedschap kunnen worden uitgenomen.

Flexiligentie in mobiliteit 
Vandaag hier, morgen daar: goed, dat BLANCO COOK  
u overal kan volgen.

Ontdek FLEXILIGENTIE. Flexibele speelruimte door  

intelligente producteigenschappen.

FLEXIBILITEIT+INTELLIGENTIE

FLEXILIGENTIE

BLANCO COOK classicBLANCO COOK I-flex
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De nieuwe BLANCO COOK I-flex biedt door de effici-
ente, vast gemonteerde inductietechniek met maximaal 
drie kookplaten veel speelruimte in het gebruik. Uiteen-
lopend kookgerei kan eenvoudig worden geplaatst en 
omgewisseld. 

Zo ruim als de keuze aan kookgerei, zo variabel is ook 
het aanbod aan gerechten dat van vroeg tot laat voor 
de ogen van de gasten à la minute kan worden bereid. 

Dankzij de compacte afmetingen en geïntegreerde 
afzuiging laat dit kookstation zich ook bij weinig ruimte 
goed integreren. In de mobiele to-go-variant is  
BLANCO COOK I-flex ook zeer geschikt voor catering 
en out-of-home toepassingen.

BLANCO COOK I-flex 2 voor 400-V-aansluiting

BLANCO COOK I-flex 3  
voor 400-V-aansluiting
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Brug naar de gast
De extra slanke afzuigbrug biedt veel zicht 
op het kookgebeuren. Daarnaast biedt hij 
plaats voor ingrediënten en is hij geschikt als 
uitgifteplateau. De optionele imperiaal maakt het 
neerzetten van spullen op de brug nog veiliger. 

Veilig in positie 
De rechthoekige grillplaten en braadsleden 
worden met behulp van magneten onder 
de handgreep in de juiste positie op het 
kookoppervlak vastgehouden. Zo nodig kunnen 
ze echter moeiteloos worden verwijderd.

Gemakkelijke filterreiniging
De filtercassettes, bestaande uit vetfilters en 
strekmetaalfilters, kunnen zonder gereedschap 
worden uitgenomen en in de vaatwasmachine 
gereinigd. Via een afvoerstop kan kan eventueel 
het overtollige vet worden afgetapt. 

Standaard met verlichting
De standaard LED-lichtbalk licht de 
inductiekookplaat optimaal uit.

Schuifladen voor voorraad 
In het optionele schuifladenblok met twee uit-
trekelementen kunnen GN-inzetbakken met 
voorbereide ingrediënten worden geplaatst. 
Extra ingeschoven eutectische platen houden de 
levensmiddelen naar wens koel. 

Vertrouwde bediening
Elke inductiekookplaat bestaat uit 2 kookzones 
die gescheiden van elkaar met draaiknoppen 
kunnen worden geregeld. Naar wens kunnen 
beide kookzones echter ook samen worden 
geschakeld. Het display toont de betreffende 
stand.   

BLANCO CONTROL besturing
Netvoeding, verlichting en afzuigstand kunnen 
met de toetsen worden bediend. Het digitale 
display geeft aan wanneer het filter moet worden 
vervangen. Instellingen als taal, snelstart en 
reinigingsintervallen kunnen hier worden gecon-
figureerd. 

Standaard opbergruimte 
De onderbouw is opgedeeld in compartimenten 
en voorzien van geleiders en bodemplaat. Hierin 
opgeborgen kookgerei is altijd snel bij de hand.  

Praktische hoestbescherming 
De standaard hoestbescherming van ESG-
veiligheidsglas kan voor eenvoudige reiniging 
omlaag worden geklapt.

BLANCO COOK I-flex:  

Doordacht tot in het kleinste detail.
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BLANCO COOK I-flex 1
• Slanke afzuigbrug van roestvrij staal voor optimaal zicht en werkoppervlak
• Vast geïntegreerde inductiekookplaat met 2 kookzones
• BLANCO Control: elektronische besturing van de afzuigbrug en de inductiekookplaat 
• Hoestbescherming van ESG-veiligheidsglas, aan de klantzijde tot op de afdekking doorgetrokken, neerklapbaar
• LED-verlichting boven het kookgedeelte
• Opbergruimte met geleidingsrails in de onderbouw, bijvoorbeeld voor opslag van kookgerei
• Onderbouw gepoedercoat in verkeersgrijs B RAL 7043 

Afbeelding Model Afmetingen (B x D x H) 
gewicht

Elektrische  
aansluiting

Bestelnr.

BLANCO COOK I-flex 1

BC I-flex 1 BC I-flex 1
met een geïntegreerde 
inductiekookplaat (2 kookzones), 
vanaf de bedieningszijde gezien links 
(naar wens rechts mogelijk)

verrijdbaar, wielen ø75 mm,  
4 dubbele zwenkwielen  
waarvan 2 met rem

Buitenmaten: 
925 x 678 x 1306 mm

Hoogte afdekking: 900 mm

Nuttig oppervlak kookgedeelte:
max. 1x GN 1/1

Leeggewicht: ca. 130 kg
Max. belading: 60 kg

220–240 V,  
50/60 Hz,
1N PE, 3,4 kW

230 V stekker met 
randaarde

575 025

BLANCO COOK I-flex 1 to-go

BC I-flex1 to-go BC I-flex 1 to-go
met een geïntegreerde 
inductiekookplaat (2 kookzones), 
vanaf de bedieningszijde gezien links 
(naar wens rechts mogelijk)

verrijdbaar, roestvrij stalen wielen  
ø125 mm,  
4 zwenkwielen waarvan 2 met 
rem,  
stoothoeken, duwhandgreep

Buitenmaten: 
1020 x 746 x 1366 mm

Hoogte afdekking: 960 mm

Nuttig oppervlak kookgedeelte:
max. 1x GN 1/1

Leeggewicht: ca. 130 kg
Max. belading: 60 kg

220–240 V,  
50/60 Hz,
1N PE, 3,4 kW

230 V stekker met 
randaarde

575 064

BLANCO COOK I-flex 1 built-in

BC I-flex 1 built-in BC I-flex 1 built-in
met een geïntegreerde 
inductiekookplaat (2 kookzones), 
vanaf de bedieningszijde gezien links 
(naar wens rechts mogelijk)

roestvrij stalen stelpoten,  
plinten aan 4 zijden van roestvrij 
staal, bekledingset aan de 
bedieningszijde van roestvrij staal

Buitenmaten: 
925 x 678 x 1306 mm

Hoogte afdekking: 900 mm

Nuttig oppervlak kookgedeelte:
max. 1x GN 1/1

Leeggewicht: ca. 130 kg
Max. belading: 60 kg

220–240 V,  
50/60 Hz,
1N PE, 3,4 kW

230 V stekker met 
randaarde

575 026

230 V

230 V

230 V
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Opties voor BLANCO COOK I-flex

• *Resopal-zijpanelen, plateaus, borden- en trayrails in zelfde decor/kleur, bekleed met Resopal-laminaat "Colours" of "Woods"

Afbeelding Omschrijving Voor modellen

Corpuskleur Corpuskleur in BLANCO-kleuren (zie laatste pagina)
in plaats van verkeersgrijs B RAL 7043

alle BC I-flex 

Front bekleed met Resopal-
laminaat

 Frontkleur gepoedercoat in BLANCO-kleuren  
(zie laatste pagina) in plaats van verkeersgrijs B RAL 7043

alle BC I-flex 1, 2,
m.u.v. built-in

alle BC I-flex 3, 
m.u.v. built-in

bekleed met Resopal-laminaat alle BC I-flex 1, 2, 
m.u.v. built-in

alle BC I-flex 3,
m.u.v. built-in

ION TEC Elektrostatische filtering ION TEC  
voor verbeterde filtering en reductie van geurdeeltjes en 
blauwe rook, verlengt de standtijd van de actieve koolfilters

alle BC I-flex 

Naar keuze: kookplaat vanaf de bedieningszijde gezien links of rechts BC I-flex 1 

Extra contactdoos Extra contactdoos, één fase, aangebracht aan de bedieningszijde onder de 
inductiekookplaat (let op de juiste variant per land)

BC I-flex 2

Imperiaal Imperiaal
van ronde roestvrij stalen buis, aan de klant- en korte zijden, hoogte 50 mm

BC I-flex 1, 2 

BC I-flex 3

Schuifladenblok Schuifladenblok
met 2 boven elkaar geplaatste schuifladen voor Gastronorminzetbakken, max. GN 1/1-150 
of onderverdelingen daarvan (dan met dwars- en langsverbindingen). Optioneel met twee 
eutectische platen voor passieve koeling, die boven elke schuiflade in een geïntegreerde 
geleidingsrail worden geschoven (zie pagina 16) 

Trayrail van ronde buis Trayrail Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar BC I-flex 1, 2 

BC I-flex 3

Glad roestvrij staal, neerklapbaar BC I-flex 1, 2 

BC I-flex 3

Resopal*, neerklapbaar BC I-flex 1, 2 

BC I-flex 3

Bordenrail glad Bordenrail Glad roestvrij staal, neerklapbaar BC I-flex 1, 2 

BC I-flex 3

Resopal*, neerklapbaar BC I-flex 1, 2 

BC I-flex 3
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Opties voor BLANCO COOK I-flex

• *Resopal-zijpanelen, plateaus, borden- en trayrails in zelfde decor/kleur, bekleed met Resopal-laminaat "Colours" of "Woods"

Afbeelding Omschrijving Voor modellen

Corpuskleur Corpuskleur in BLANCO-kleuren (zie laatste pagina)
in plaats van verkeersgrijs B RAL 7043

alle BC I-flex 

Front bekleed met Resopal-
laminaat

 Frontkleur gepoedercoat in BLANCO-kleuren  
(zie laatste pagina) in plaats van verkeersgrijs B RAL 7043

alle BC I-flex 1, 2,
m.u.v. built-in

alle BC I-flex 3, 
m.u.v. built-in

bekleed met Resopal-laminaat alle BC I-flex 1, 2, 
m.u.v. built-in

alle BC I-flex 3,
m.u.v. built-in

ION TEC Elektrostatische filtering ION TEC  
voor verbeterde filtering en reductie van geurdeeltjes en 
blauwe rook, verlengt de standtijd van de actieve koolfilters

alle BC I-flex 

Naar keuze: kookplaat vanaf de bedieningszijde gezien links of rechts BC I-flex 1 

Extra contactdoos Extra contactdoos, één fase, aangebracht aan de bedieningszijde onder de 
inductiekookplaat (let op de juiste variant per land)

BC I-flex 2

Imperiaal Imperiaal
van ronde roestvrij stalen buis, aan de klant- en korte zijden, hoogte 50 mm

BC I-flex 1, 2 

BC I-flex 3

Schuifladenblok Schuifladenblok
met 2 boven elkaar geplaatste schuifladen voor Gastronorminzetbakken, max. GN 1/1-150 
of onderverdelingen daarvan (dan met dwars- en langsverbindingen). Optioneel met twee 
eutectische platen voor passieve koeling, die boven elke schuiflade in een geïntegreerde 
geleidingsrail worden geschoven (zie pagina 16) 

Trayrail van ronde buis Trayrail Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar BC I-flex 1, 2 

BC I-flex 3

Glad roestvrij staal, neerklapbaar BC I-flex 1, 2 

BC I-flex 3

Resopal*, neerklapbaar BC I-flex 1, 2 

BC I-flex 3

Bordenrail glad Bordenrail Glad roestvrij staal, neerklapbaar BC I-flex 1, 2 

BC I-flex 3

Resopal*, neerklapbaar BC I-flex 1, 2 

BC I-flex 3

Opties voor BLANCO COOK I-flex

• *Resopal-zijpanelen, plateaus, borden- en trayrails in zelfde decor/kleur, bekleed met Resopal-laminaat "Colours" of "Woods"

Afbeelding Omschrijving Voor modellen

Plateau van ronde buis Plateau aan de korte zijde  
links/rechts

Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar alle BC I-flex

Glad roestvrij staal, neerklapbaar

Resopal*, neerklapbaar

Modulekoppeling Modulekoppelset voor een vaste verbinding tussen twee  
BC I-flex of in combinatie met BASIC LINE, incl. profielafscherming  
voor het afdekken van de spleet tussen twee modules

alle BC I-flex

geen afbeelding Roestvrij stalen wielen, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, ø125 mm

Stelpoten en plinten Stelpoten van roestvrij staal

Plinten van roestvrij staal,
uitsluitend te bestellen in 
combinatie met stelpoten

aan de klantzijde/bedieningszijde BC I-flex 1, 2 

BC I-flex 3

korte zijde links alle BC I-flex

korte zijde rechts alle BC I-flex 

Toebehoren voor BLANCO COOK I-flex

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.

Kookgerei

Grillplaat, glad Grillplaat 1/1-20, glad
met gladde bodem,  
afmetingen: 530 x 325 x 20 mm,  
gewicht: 4,9 kg

van aluminiumgietwerk met viervoudige 
oppervlaktecoating, incl. keramische antiaanbaklaag, 

dikke bodem voor optimale warmteverdeling en 
warmteopslag, 

aan de korte zijden voorzien van roestvrij stalen 
handgrepen en magnetisch ondergedeelte tegen 
verschuiven op de inductiekookplaat, 

geschikt voor inductie,  
hittebestendig tot 250 °C,  
vaatwasmachinebestendig

575 027

Grillplaat, geribbeld Grillplaat 1/1-20, geribbeld
met gekruiste ribbels,  
afmetingen: 530 x 325 x 20 mm,  
gewicht: 4,9 kg

575 028 

Grillbraadslee Grillbraadslee 1/1-55
met gladde bodem,  
afmetingen: 530 x 325 x 55 mm,  
gewicht: 4,7 kg

575 030

Wok Wok met vlakke bodem
drielaags materiaal (roestvrij staal met aluminium kern) tot aan de rand voor een snelle en 
gelijkmatige warmteverdeling en warmteopslag, met ergonomische handgreep,  
ca. ø30 cm,  
geschikt voor inductie,  
gewicht: 1,5 kg

575 032
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Toebehoren voor BLANCO COOK I-flex

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.

Pastakokerset Pastakokerset
bestaande uit:
- roestvrij stalen frame (530 x 325 x 95 mm),
- GN 2/3-100 van meerlaags materiaal geschikt voor inductie met 2 handgrepen, 
- GN 1/3-65,
- inhangframes voor pastakorven, 
- 4 korven: ca. 1/6-100 met geïsoleerde handgrepen

575 034

Braadpan Braadpan
van aluminiumgietwerk met viervoudige oppervlaktecoating, dikke, 
vervormingsvrije bodem voor optimale warmteverdeling en warmteopslag 
en energiebesparend koken, met ergonomische kunststof handgreep, 
keramische antiaanbaklaag, geschikt voor inductie,  
hittebestendig tot 250 °C, vaatwasmachinebestendig,  
randhoogte ca. 50 mm

ø20 cm 575 035

ø24 cm 575 036 

ø26 cm 575 037

ø28 cm 575 038

Multi-element 1/1 Multi-element 1/1
van roestvrij staal, voor voorbereiden en opmaken of als opbergruimte voor kookgerei en 
ingrediënten, capaciteit: max. GN 1/1-65 of onderverdelingen daarvan, 
afmetingen: 544 x 330 x 93 mm

575 041

Multi-element 1/3
van roestvrij staal, opbergruimte voor kookgerei en ingrediënten,  
capaciteit: max. GN 1/3-65 of onderverdelingen daarvan, 
afmetingen: 190 x 330 x 93 mm

575 042 

Kooktoebehoren

Spatel Spatel van silicone, met roestvrij stalen handgreep,  
hittebestendig tot 240 °C,  
vaatwasmachinebestendig,  
optimaal geschikt voor de gecoate grillplaten en 
pannen

575 067

Roerlepel Roerlepel 575 068

Grilltang Grilltang 575 069

Pastakorven Pastakorven 
bestaande uit:
- inhangframes voor pastakorven 
- 4 korven: ca. 1/6-100 met geïsoleerde handgrepen

575 070

Ceran®-reinigingsschaaf Ceran®-reinigingsschaaf 568 489

Toebehoren

Snijplank Snijplank kunststof
met sapgoot rondom, optimaal aangepast aan de afmetingen van een kookplaat, 
Afmetingen: 530 x 325 x 20 mm

575 057
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Toebehoren voor BLANCO COOK I-flex

Afbeelding Omschrijving Bestelnr.  

Bestekhouder 
Afb. met toebehoren

Bestekhouder
frame van roestvrij staal voor bevestiging aan de bedieningszijde van het corpus,  
kan voor reinigingsdoeleinden worden verwijderd,  
incl. GN 1/6-200

575 058

Messenhouder
Afb. met toebehoren

Messenhouder van kunststof – voor bestekhouder,  
voor plaatsing op GN 1/6

574 774

GN-inhangframe
Afb. met toebehoren

GN-inhangframe
van roestvrij staal voor bevestiging aan de korte zijde van het corpus,  
neerklapbaar, voor opname van 3x GN 1/6 of 1x GN 2/4

575 059

Handdoekhouder
Afb. met toebehoren

Handdoekhouder
van roestvrij staal voor bevestiging aan de korte zijde van het corpus

575 060

Keukenrolhouder
Afb. met toebehoren

Keukenrolhouder – voor GN-inhangframe en handdoekhouder
van roestvrij staal

575 062

multiframe
Afb. met toebehoren

Multiframe
van roestvrij staal, voor bevestiging aan een plateau aan de korte zijde van RVS of Resopal, 
voor opname van een GN 1/3, kan voor reinigingsdoeleinden worden verwijderd,  
incl. keukenrolhouder

575 061

Werkblad Inlegplateau van glas – voor multiframe,  
om in het multiframe te plaatsen als extra aflegvlak

573 978

Duwhandgreep Duwhandgreep
voor bevestiging aan de korte zijde van het corpus

575 063

Eutectische plaat Eutectische plaat (–3 °C)  
van kunststof, in gastronormmaat,  
afmetingen: 530 x 325 x 30 mm,  
gewicht: 4,2 kg

568 136

Eutectische plaat (–12 °C)  
van kunststof, in gastronormmaat,  
afmetingen: 530 x 325 x 30 mm,  
gewicht: 4,2 kg

573 332

Actieve-koolfiltermatten Actieve-koolfiltermatten
1 set = 2 stuks

380 477



BLANCO Farben

Meer informatie over de Resopal-kleuren  
en -decors vindt u op  
www.blanco-professional.com/en/resopal

signaalwit 
RAL 9003

parelwit  
RAL 1013

bleekbruin  
RAL 8025

steengrijs  
RAL 7030

ombergrijs  
RAL 7022

grafietzwart  
RAL 9011

bremgeel  
RAL 1032

karmijnrood  
RAL 3002

saffierblauw  
RAL 5003

braam  
Pantone 228 C

limoen  
Pantone 382 C

espresso  
Pantone 4695 C

appelgroen  
Pantone 370 C

BLANCO-kleuren

verkeersgrijs B  
RAL 7043

BLANCO Professional Benelux bvba 
Industrieterrein I – 8 bis 
Zone 1022 
3290 Diest 
Belgie 
Telefoon +32 13 35 37 35 
Telefax +32 13 35 37 39 
catering@blanco.be
www.blanco-professional.com

AKB Grootverbruik b.v.
Dijnselburgerlaan 3
3705 LP Zeist
Telefoon 030 69 90 814
www.akb.nl/i-flex 

Indomo b.v.
Platinastraat 100
7554 NB Hengelo
Telefoon 074 25 51 890
www.indomo.nl/i-flex
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