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Linia urządzeń kuchennych Mythos to sprzęty do kuchni

świadomego i wymagającego użytkownika. Już dziś w domu

można cieszyć się funkcjami, które do tej pory dostępne

były jedynie profesjonalistom. Prestiżowa kolekcja

poza piekarnikami obejmuje wyjątkowo funkcjonalne

płyty indukcyjne. Wśród urządzeń nie brakuje rozwiązań 

dwa w jednym, do których należy najnowszy okap 

Mythos 2gether, zintegrowany z płytą indukcyjną.

MYTHOS
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PYROLIZA
Funkcja czyszczenia pyrolizą 
polega na rozgrzaniu komory 

do temperatury 470°C, dzięki 
czemu resztki jedzenia, tłuszcz 

i okruchy zamienią się w łatwy do 
wyczyszczenia popiół. 

1

Cook Assist
Nowe piekarniki FRANKE oferują 

do wyboru do 60 automatycznych 
programów pieczenia, dzięki którym 

nie musisz pamiętać sposobów 
ustawiania temperatury i czasu 

pieczenia. Wystarczy wybrać rodzaj 
dania, a CookAssist automatycznie 

ustawi program i optymalny czas 
pieczenia.

5

Dotykowy KOLOROWY 
WYśWIETLACZ TFT

Sterowanie piekarnikiem jest 
intuicyjne i przypomina obsługę 

smartfona. Ulubiony program 
wybieramy z kolorowego wyświetlacza 

jednym palcem, menu jest w języku 
polskim, a piekarnik sam dobiera 

czas i temperaturę pieczenia. 
Centralnie umiejscowiony panel jest 

czytelny i łatwy w obsłudze.

6

full steam
Piekarniki parowe FRANKE z funkcją

pary pozwalają przygotować
zdrowe i smaczne potrawy o niższej
zawartości tłuszczu i zachowaniem

naturalnego smaku. Oprócz 
gotowania na czystej parze 

warzyw i ryb, piekarnik oferuje 
opcje konwencjonalnego pieczenia 

termoobiegiem wspomaganego parą. 
Funkcja ta pozwala na przygotowanie 

potraw, które będą chrupiące 
i zarumienione na zewnątrz, 

a jednocześnie delikatne i soczyste 
w środku.  

2

4 dania 
jednocześnie

Dzięki równomiernej dystrybucji 
ciepła w dużej komorze piekarnika, 
możliwe jest pieczenie na 4 pozio-

mach jednocześnie. Zapachy i smaki 
nie przenikają się. Przygotowanie 

4 różnych ciast, zapiekanek czy kom-
pletnego posiłku od przystawki po 

deser jest doskonałą propozycją dla 
organizatorów domowych przyjęć.

3

KOMORA XXL
Standardowe wymiary zewnętrzne 

urządzeń oferują wygodną 
pojemność, nawet do 73 litrów. 

Duża pojemność gwarantuje około 
20% więcej miejsca, z możliwością 

ustawienia rusztów na 5 różnych 
poziomach pieczenia.
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OPIS CECH I FUNKCJI PIEKARNIKÓW 

Piekarniki

Klasa energetyczna
FRANKE troszczy się 
o środowisko naturalne i budżet 
swoich klientów. Dlatego 

wszystkie piekarniki mają klasę efektywności  
energetycznej A lub wyższą.   

Pieczenie tradycyjne (góra 
i dół) z obiegiem powietrza
Do szybkiego i równomiernego 
pieczenia na jednym poziomie 

mięsa lub ciast z płynnym nadzieniem. 
Ta funkcja może być używana również do 
pieczenia na dwóch półkach.

Turbogrill
Do pieczenia dużych kawałków 
mięsa (udziec, pieczeń wołowa, 
kurczak). Zaleca się stosowanie 

blachy na ściekający tłuszcz. 

Chleb
Do wypieku różnych rodzajów 
i wielkości chleba, najlepiej piec 
na drugim poziomie.

Wymuszony obieg powietrza
Do pieczenia na jednym pozio-
mie nadziewanych kawałków 
mięsa i filetów. Delikatna, 

przerywana cyrkulacja powietrza zapobiega 
nadmiernemu wysychaniu potraw.

Ciasto deserowe
Ta funkcja automatycznie 
wybiera najlepszą temperaturę 
i metodę pieczenia wszystkich 

rodzajów wypieków deserowych (biszkopty, 
ciasta drożdżowe, tarty itp.).

Szybkie nagrzewanie
Do szybkiego wstępnego 
nagrzewania piekarnika.

Pieczenie na parze
Do gotowania w 100% na 
parze, do przygotowywania 
zdrowych i świeżych potraw 

z zachowaniem ich naturalnych wartości 
odżywczych.

Szerokość
Podawana w cm. Wszystkie 
piekarniki  i urządzenia 
kompaktowe w ofercie FRANKE 

dostępne są w szerokości 60 cm.

Termoobieg z grzałką kołową 
Do jednoczesnego pieczenia na 
kilku poziomach (maksymalnie 
trzech) różnych potraw 

wymagających tej samej temperatury.

Rozmrażanie
Do szybszego rozmrażania 
różnych rodzajów żywności.

Wyrastanie ciasta
Do optymalnego wyrastania 
różnych rodzajów ciast.

Pizza
                                              Ta funkcja automatycznie 

wybiera najlepszą temperaturę 
i metodę pieczenia wszystkich 
rodzajów pizzy.

Czyszczenie parowe
Działanie uwolnionej pary 
w niskiej temperaturze umożliwia 
łatwe zmiękczenie i usuwanie 

zabrudzeń oraz resztek jedzenia. Funkcję można 
włączyć tylko przy zimnym piekarniku.

Automatyczne pieczenie
CookAssist 
Umożliwia całkowicie 
automatyczne pieczenie 
wszystkich rodzajów potraw.

Wymuszony obieg powietrza 
+ para

                                                 Umożliwia przygotowanie 
potraw, które będą chrupiące 

i zarumienione na zewnątrz, a jednocześnie 
delikatne i soczyste w środku.

Pieczenie tradycyjne 
(góra i dół)
Do tradycyjnego pieczenia na 
jednym poziomie mięsa lub ciast 

z płynnym środkiem.

Grill
Do grillowania steków, kiełbasek, 
kebabów, zapiekanek warzywnych 
lub opiekania pieczywa. Zaleca się 

stosowanie blachy na ściekający tłuszcz. 

Opiekanie dolną grzałką
Do przyrumienienia spodu 
potrawy, także do wolnego
pieczenia np. gulaszu 

wieprzowego lub warzywnego.

Pieczenie maxi 
Do pieczenia dużych kawałków 
mięsa (powyżej 2,5 kg).

Chleb Auto
Ta funkcja automatycznie wybiera 
najlepszą temperaturę i metodę 
pieczenia wszystkich rodzajów chleba.

Pyroliza
Do usuwania zabrudzeń powstałych 
w wyniku pieczenia, poprzez 
rozgrzanie piekarnika do bardzo 

wysokiej temperatury.

Multi Cooking
Umożliwia pieczenie w tej samej 
temperaturze do 4 różnych potraw 
jednocześnie.

Opiekanie dolną grzałką 
z obiegiem powietrza
Do pieczenia ryb oraz potraw 
mrożonych i wstępnie 

nagrzewanych. Szczególnie
przydatna do wypieków cukierniczych.

Opiekanie górną grzałką 
z obiegiem powietrza
Do bardzo delikatnego 
i równomiernego pieczenia, 

do suchego ciasta oraz niektórych rodzajów 
zapiekanych makaronów.



MYTHOS FMY 98 P 

PIEKARNIKI DO ZABUDOWY

SZEROKOŚĆ
MODEL 
WYKOŃCZENIE NR KATALOGOWY

CENA BRUTTO 
CENA NETTO

FMY 98 P XS
czarne szkło/stal szlachetna 116.0606.101 3 607,76 zł

2 933,14 zł

FMY 98 P BK
czarne szkło/czarna stal 116.0606.102 3 607,76 zł

2 933,14 zł

 � czyszczenie pyrolityczne

 � 9 automatycznych programów CookAssist

 � 10 funkcji

 � sterowanie: chowane pokrętła

 � wyświetlacz tekstowy LCD (biały)

 � menu w języku polskim

 � pojemność XXL 73 litry

 � panel kontrolny typu Slim (wysokość 80 mm)

 � termoobieg z grzałką kołową

 � zimne drzwi (poczwórnie przeszklone)

 � delikatne domykanie drzwi Smooth2Close

 � prowadnice teleskopowe (1 poziom)

 � drabinki boczne: 5 poziomów pieczenia

 � halogenowe oświetlenie wnętrza

 � akcesoria: 1 płytka blacha do pieczenia,
 1 głęboka blacha do pieczenia, 2 ruszty

CZARNE SZKŁO/STAL SZLACHETNA

CZARNE SZKŁO/CZARNA STAL

DOSTĘPNE AKCESORIA
Prowadnica teleskopowa
(1 poziom – dodatkowy)
112.0624.895
cena brutto  174,91 zł
cena netto  142,20 zł

Informacje o urządzeniach kompaktowych z linii Mythos na stronach 122-125. 

NOWOSC` ` 
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Kuchenki mikrofalowe Black Line i Smart

Prezentowane modele: kuchenka mikrofalowa Smart FSM 25 MW XS, piekarnik Smart FSM 97 P XS



SMART FSM 97 P XS 

PIEKARNIK DO ZABUDOWY

SZEROKOŚĆ
MODEL 
WYKOŃCZENIE NR KATALOGOWY

CENA BRUTTO 
CENA NETTO

FSM 97 P XS
czarne szkło/stal szlachetna 116.0606.096 2 702,96 zł

2 197,53 zł

 � czyszczenie pyrolityczne

 � 9 funkcji

 � 2 automatyczne programy pieczenia

 � sterowanie: pokrętła

 � wyświetlacz LED (biały)

 � pojemność XXL 71 litrów

 � termoobieg z grzałką kołową

 � zimne drzwi (potrójnie przeszklone)

 � delikatne domykanie drzwi Smooth2Close

 � prowadnice teleskopowe: 1 poziom

 � drabinki boczne: 5 poziomów pieczenia

 � halogenowe oświetlenie wnętrza

 � akcesoria: 1 płytka blacha do pieczenia,
 1 głęboka blacha do pieczenia, 2 ruszty

CZARNE SZKŁO/STAL SZLACHETNA

DOSTĘPNE AKCESORIA
Prowadnica teleskopowa
(1 poziom – dodatkowy)
112.0624.354
cena brutto  174,91 zł
cena netto  142,20 zł

Informacje o urządzeniach kompaktowych z linii Smart na stronach 128-131.

NOWOSC` ` 
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BLACK LINE  

KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY

SZEROKOŚĆ
MODEL 
WYKOŃCZENIE NR KATALOGOWY

CENA BRUTTO 
CENA NETTO

FMW 250 CR2 G BK 
czarne szkło 131.0391.304 1 870,95 zł

1 521,10 zł

 � 3 tryby pracy: mikrofala, grill, mikrofala + grill

 � pojemność 25 litrów

 � sterowanie: Touch Control

 � 8 automatycznych programów

 � wyświetlacz LCD  (biały)

 � liczba funkcji: 8 funkcji + 9 specjalnych

 � moc mikrofali: 900 W, moc grilla: 1000 W

 � rozmrażanie wg wagi lub czasu

 � szybkie uruchamianie

 � programator czasu pieczenia

 � wnętrze ze stali szlachetnej

 � drzwiczki otwierane na bok

 � szklany talerz obrotowy Ø 315 mm                                                                                                          

 � ruszt do grillowania

 � model dopasowany wzorniczo do piekarników Maris i Smart w kolorze BK

 � 3 tryby pracy: mikrofala, grill, mikrofala + grill

 � pojemność 25 litrów

 � sterowanie: Touch Control

 � 8 automatycznych programów

 � wyświetlacz LED (biały)

 � liczba funkcji: 8 funkcji

 � moc mikrofali: 900 W, moc grilla: 1000 W

 � rozmrażanie wg wagi lub czasu

 � szybkie uruchamianie

 � programator czasu pieczenia

 � drzwiczki otwierane na bok

 � szklany talerz obrotowy Ø 315 mm                                                                                                          

 � ruszt do grillowania

CZARNE SZKŁO/STAL SZLACHETNA

CZARNE SZKŁO

SMART  

KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY

SZEROKOŚĆ
MODEL 
WYKOŃCZENIE NR KATALOGOWY

CENA BRUTTO 
CENA NETTO

FSM 25 MW XS
czarne szkło/stal szlachetna 131.0627.471 2 006,15 zł

1 631,02 zł

NOWOSC` ` 
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SMART  

PIEKARNIK KOMPAKTOWY DO ZABUDOWY Z FUNKCJĄ MIKROFALI

SZEROKOŚĆ
MODEL 
WYKOŃCZENIE NR KATALOGOWY

CENA BRUTTO 
CENA NETTO

FSM 45 MW XS 
czarne szkło/stal szlachetna 131.0606.103 3 378,96 zł

2 747,12 zł

CZARNE SZKŁO/STAL SZLACHETNA

 � 3 w 1: pieczenie konwencjonalne, grill, mikrofala

 � 20 automatycznych programów

 � 7 funkcji

 � wyświetlacz LCD (biały)

 � sterowanie: pokrętła

 � pojemność 40 litrów

 � termoobieg z grzałką kołową

 � moc mikrofali: 900 W

 � moc grilla: 1600 W

 � delikatne domykanie drzwi Smooth2Close

 � wnętrze ze stali szlachetnej

 � drzwiczki otwierane na dół

 � szklany talerz obrotowy Ø 360 mm

 � ruszt, blacha do pieczenia, pokrywka

NOWOSC` ` 
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Piekarnik kompaktowy Smart

Prezentowane modele: piekarnik kompaktowy Smart FSM 45 MW XS, piekarnik Smart FSM 97 P XS



Jak wybrać garnki do indukcji 
Najlepsze garnki do płyty indukcyjnej to takie, 
które mają płaskie ferromagnetyczne dno, 
dobrze przylegające do płyty. Dno powinno 
być odpowiednio grube (5-10 mm) i najlepiej 
wielowarstwowe (3-6 warstw), dzięki czemu się 
nie zdeformuje. Naczynia powinny być wyraźnie 
oznaczone na dnie symbolem indukcji. 

Strefa Bridge w płytach SMART 
Pozwala na połączenie dwóch stref gotowania 
i na użycie ich jako jednego dużego obszaru. 
Funkcja ta jest idealna do smażenia dużych 
ryb czy grillowania w dużym naczyniu. 

Regulacja mocy maksymalnej 
– POWER MANAGEMENT
Wszystkie nowe modele płyt indukcyjnych 
FRANKE wyposażone są w system regulacji 
poboru mocy maksymalnej. Od wartości 7400 W 
dla użytkowników, którzy nie mają ograniczenia 
poboru energii elektrycznej, do 2500 W dla 
użytkowników mających licznik 3 kW. Możliwość 
ta jest szczególnie istotna przy starszych 
instalacjach elektrycznych.

Automatyczne programy gotowania 
Gotowanie na płytach indukcyjnych dzięki 
specjalnym programom staje się proste. 
Automatycznie dostosowują one poziom mocy tak, 
aby był idealny dla potraw. 

ROZTAPIANIE 
Roztapianie masła, czekolady lub rozmrażanie 
zapobiega przywieraniu do naczynia.

42

UTRZYMANIE CIEPŁA 
Utrzymywanie potraw w temperaturze 
gotowej do podania, podgrzewanie lub 
redukowanie sosów, zup.

70

GOTOWANIE 
Gotowanie makaronu, ryżu, zachowanie 
wartości odżywczych poprzez wolne gotowanie. 
Idealna do dłuższego gotowania.

94

DOPROWADZENIE DO WRZENIA 
Doprowadza wodę do wrzenia i utrzymuje 
temperaturę przy niskim zużyciu energii.

100
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1

2TECHNOLOGIA FLEX pro

cook assist
Innowacyjna technologia stref 

FlexPro zapewnia całkowicie 
elastyczne gotowanie na dowolnej 

powierzchni płyty Mythos 
skłądającej się z 8 pól grzewczych.   

Płyta automatycznie wykrywa 
naczynia w każdym jej miejscu oraz 

umożliwia jednoczesne gotowanie 
nawet na 8 niezależnych polach, 

każde z dowolnym poziomem mocy.

Gotowanie poprzez aktywację 
specjalnego asystenta sprawia, 

że wszystko jest proste i przynosi 
niezawodne rezultaty. Dostępne są 63 
programy przygotowania przepysznych 

dań, wzbogacone wskazówkami 
gotowania krok po kroku.

4

doskonała 
w utrzymaniu 

czySTości
programy

automatyczne
Programy automatycznie 

dostosowują poziom mocy grzania 
do wybranych potraw, zapewniając 

idealne gotowanie przy pełnej kontroli 
nad płytą.

Gładka powierzchnia szklanej płyty 
sprawia, że nic do niej nie przywiera. 

Łatwo zetrzeć z niej zabrudzenia, 
przez co jest wyjątkowo łatwa 

w utrzymaniu czystości.

5

estetyka 
i montaż

Najnowsze płyty indukcyjne FRANKE 
to także wysoka elastyczność mon-
tażu. Oprócz tradycyjnego montażu 

typu slimtop każda nowa płyta 
FRANKE, zgodnie z aktualnymi tren-
dami, może być zamontowana także 

na równi z blatem. Bez problemu 
umieścisz ją w blacie o minimalnej 

grubości 12 mm nad szufladami lub 
w blacie 28 mm nad piekarnikiem.

3
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Pauza z pamięcią ustawień           
Umożliwia jednoczesne 
zaprogramowanie różnego czasu 
gotowania dla każdego pola.

Płyty indukcyjne

CECHY I FUNKCJE PŁYT INDUKCYJNYCH

FUNKCJE OKAPÓW (PŁYTY INDUKCYJNE ZE ZINTEGROWANYM OKAPEM)

Szerokość
Podawana w cm.

Montaż na równi z blatem
Płyta nie wystaje ponad powierzchnię 
blatu, co dodatkowo podkreśla jej 
minimalistyczny i elegancki wygląd. 

Klasa energetyczna
FRANKE troszczy się o środowisko naturalne 
i budżet swoich klientów. Dlatego nasze 
okapy zintegrowane z płytą indukcyjną mają 
najwyższą klasę efektywności energetycznej 
A+++ lub A++.

Liczba pól
FRANKE oferuje płyty indukcyjne 
zróżnicowane pod względem liczby 
i rozmieszczenia pól grzewczych, co 
pozwala idealnie dostosować je do 
potrzeb użytkowników. 

Wyłącznik bezpieczeństwa    
Funkcja chwilowego wstrzymania 
działania płyty i ponownego jej 
uruchomienia. 

Cicha praca
Komfortowy okap to urządzenie, które 
intensywnie pracuje w kuchni, emitując 
hałas nie większy niż 55 dB.

Wyłącznik czasowy
Okap można skonfigurować tak, 
aby wyłączał się automatycznie 
po 15 minutach.

Obieg zamknięty
Możliwość pracy w obiegu zamkniętym. Po prze-
filtrowaniu cząstek tłuszczu powietrze zostaje 
oczyszczone z zapachów gotowania dzięki filtrom 
węglowym i czyste powraca do kuchni.   

Blokada przed dziećmi
Blokuje ustawienia i uniemożliwia 
przypadkowe włączenie panelu 
sterowania przez dzieci.

Pole flexi
Możliwość połączenia sąsiednich pól 
grzewczych w dużą strefę gotowania.

CookAssist           
Automatyczne programy wzbogacone wskazów-
kami gotowania krok po kroku. Aby zapewnić 
doskonałe rezultaty płyta sama ustawi odpowiednią 
temperaturę gotowania. 



MARIS FMA 804 I F BK  

PŁYTA INDUKCYJNA

MARIS FMA 654 I F BK  

PŁYTA INDUKCYJNA

SZEROKOŚĆ
MODEL 
WYKOŃCZENIE NR KATALOGOWY

CENA BRUTTO 
CENA NETTO

FMA 804 I F BK        
czarne szkło 108.0606.112 2 931,75 zł

2 383,54 zł

SZEROKOŚĆ
MODEL 
WYKOŃCZENIE NR KATALOGOWY

CENA BRUTTO 
CENA NETTO

FMA 654 I F BK        
czarne szkło 108.0606.111 2 598,97 zł

2 112,98 zł

 � 4 pola indukcyjne

 � duże łączone pole Flexi

 � sterowanie: Slider (dla każdego pola) z czerwonym podświetleniem 
i z bezpośrednim wyborem

 � 18 poziomów mocy + booster

 � funkcja BOOSTER dla wszystkich pól

 � programowany czas działania pola

 � 4 funkcje specjalne (2 na pole): roztapianie, utrzymywanie w cieple, 
gotowanie, wrzenie 

 � wskaźnik ciepła resztkowego

 � blokada przed dziećmi

 � możliwość podłączenia pod 230 V

 � regulacja mocy maksymalnej płyty  2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2 kW 

 � możliwość montażu na równi z blatem

 � 4 pola indukcyjne

 � duże łączone pole Flexi

 � sterowanie: Slider (dla każdego pola) z czerwonym podświetleniem 
i z bezpośrednim wyborem

 � 18 poziomów mocy + booster

 � funkcja BOOSTER dla wszystkich pól

 � programowany czas działania pola

 � 4 funkcje specjalne (2 na pole): roztapianie, utrzymywanie w cieple, 
gotowanie, wrzenie 

 � wskaźnik ciepła resztkowego

 � blokada przed dziećmi

 � możliwość podłączenia pod 230 V

 � regulacja mocy maksymalnej płyty  2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2 kW 

 � możliwość montażu na równi z blatem

CZARNE SZKŁO

CZARNE SZKŁO

NOWOSC` ` 

WYMIARY I MOC PÓL INDUKCYJNYCH
PRZEDNIE LEWE 200 x 170 mm 1,75 / 2,20 kW
TYLNE LEWE 200 x 170 mm 1,75 / 2,20 kW
PRZEDNIE PRAWE Ø 145 mm 1,20 / 1,60 kW
TYLNE PRAWE Ø 210 mm 2,10 / 3,00 kW

WYMIARY I MOC PÓL INDUKCYJNYCH
PRZEDNIE LEWE 200 x 170 mm 1,75 / 2,20 kW
TYLNE LEWE 200 x 170 mm 1,75 / 2,20 kW
PRZEDNIE PRAWE Ø 145 mm 1,20 / 1,60 kW
TYLNE PRAWE Ø 210 mm 2,10 / 3,00 kW

NOWOSC` ` 
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Płyty indukcyjnePłyty indukcyjne



Zlewozmywaki z Fragranitu 

CENTRO 611-78 TL

ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

WYMIARY ZEWNĘTRZNE 780 x 500 mm
ROZMIAR KOMORY 440 x 400 x 200 mm
WYCIĘCIE wbudowywany 760 x 480 mm, na równi 

z blatem - wg instrukcji montażu (R=15 mm)
LICZBA PODFREZOWANYCH OTWORÓW 5 x 35 mm
KOREK zatyczkowy Grey Line, 3½"

WYKOŃCZENIE MODEL NR KATALOGOWY
CENA BRUTTO 

CENA NETTO

CNG 611-78 TL 
biały polarny
ociekacz po lewej stronie
ociekacz po prawej stronie

114.0633.137
114.0633.144

1 179,00 zł
958,54 zł

CNG 611-78 TL 
czarny mat
ociekacz po lewej stronie
ociekacz po prawej stronie

114.0633.138
114.0633.145

1 179,00 zł
958,54 zł

CNG 611-78 TL 
kamienny szary
ociekacz po lewej stronie
ociekacz po prawej stronie

114.0633.141
114.0633.148

1 179,00 zł
958,54 zł

CNG 611-78 TL 
onyx
ociekacz po lewej stronie
ociekacz po prawej stronie

114.0633.143
114.0633.150

1 179,00 zł
958,54 zł

 � zalecana grubość blatu min. 12 mm - montaż wbudowywany, 
 min. 20 mm - montaż na równi

 � w przypadku montażu dodatkowych akcesoriów np. dozownika do mydła, 
należy dokupić podkładkę dystansującą 133.0533.532 

NOWOSC` ` 

Prezentowane modele: Centro CNG 611-78 TL, bateria Centro



Zlewozmywaki z Fragranitu 

DOSTĘPNE AKCESORIA – dotyczy wszystkich zlewozmywaków na str. 274

podkładka dystansująca korek automatyczny 
Grey Line

pokrętło korka automa-
tycznego Grey Line

osłona odpływu deska kuchenna
280 x 532 x 33 mm

rollmata
468 x 420 mm

133.0533.532 
tworzywo sztuczne

112.0544.161 stal szlachetna
/tworzywo sztuczne

133.0537.934
chromowane

112.0539.627
stal szlachetna

112.0595.334
drewno

112.0030.882
stal szlachetna

cena brutto  8,79 zł
cena netto  7,15 zł

cena brutto  119,90 zł
cena netto  97,48 zł

cena brutto  60,50 zł
cena netto  49,19 zł

cena brutto  71,51 zł
cena netto  58,14 zł

cena brutto  262,90 zł
cena netto  213,74 zł

cena brutto  405,90 zł
cena netto  330,00 zł

więcej na str. 382-391

CENTRO 610-39 TL

ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY/MONTOWANY NA RÓWNI Z BLATEM

WYMIARY ZEWNĘTRZNE 440 x 500 mm
ROZMIAR KOMORY 390 x 400 x 200 mm
WYCIĘCIE wbudowywany 420 x 480 mm, na równi 

z blatem - wg instrukcji montażu (R=15 mm)
LICZBA PODFREZOWANYCH OTWORÓW 3 x 35 mm
KOREK zatyczkowy Grey Line, 3½"

WYKOŃCZENIE MODEL NR KATALOGOWY
CENA BRUTTO 

CENA NETTO

CNG 610-39 TL
biały polarny* 114.0626.956 produkt

wycofany

CNG 610-39 TL 
czarny mat* 114.0626.957 produkt

wycofany

CNG 610-39 TL
kamienny szary* 114.0626.958 produkt

wycofany

CNG 610-39 TL
onyx* 114.0626.959 produkt

wycofany

 � zalecana grubość blatu min. 12 mm - montaż wbudowywany,
 min. 20 mm - montaż na równi

 � w przypadku montażu dodatkowych akcesoriów np. dozownika do mydła, 
należy dokupić podkładkę dystansującą 133.0533.532

CENTRO 611-62 TL

ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY/MONTOWANY NA RÓWNI Z BLATEM

WYMIARY ZEWNĘTRZNE 620 x 500 mm
ROZMIAR KOMORY 390 x 400 x 200 mm
WYCIĘCIE wbudowywany 600 x 480 mm, na równi 

z blatem - wg instrukcji montażu (R=15 mm)
LICZBA PODFREZOWANYCH OTWORÓW 4 x 35 mm
KOREK zatyczkowy Grey Line, 3½"

WYKOŃCZENIE MODEL NR KATALOGOWY
CENA BRUTTO 

CENA NETTO

CNG 611-62 TL 
biały polarny
ociekacz po lewej stronie
ociekacz po prawej stronie

114.0633.123
114.0633.130

1 059,00 zł
860,98 zł

CNG 611-62 TL 
czarny mat
ociekacz po lewej stronie
ociekacz po prawej stronie

114.0633.124
114.0633.131

1 059,00 zł
860,98 zł

CNG 611-62 TL 
kamienny szary
ociekacz po lewej stronie
ociekacz po prawej stronie

114.0633.127
114.0633.134

1 059,00 zł
860,98 zł

CNG 611-62 TL 
onyx
ociekacz po lewej stronie
ociekacz po prawej stronie

114.0633.129
114.0633.136

1 059,00 zł
860,98 zł

 � zalecana grubość blatu min. 12 mm - montaż wbudowywany,
 min. 20 mm - montaż na równi

 � w przypadku montażu dodatkowych akcesoriów np. dozownika do mydła, 
należy dokupić podkładkę dystansującą 133.0533.532

NOWOSC` ` 

* Produkt wycofywany z oferty Franke. Dostępny do  wyczerpania zapasów. 
   Zamiennik prezentowany w Ulotce Nowości 2022.

PRODUKT

WYCOFANY



Zlewozmywaki z Fragranitu 

KANON 120

KOMORA DO PODBUDOWY

WYMIARY ZEWNĘTRZNE 760 x 460 mm
ROZMIAR KOMÓR 460 x 420 x 200 mm 

210 x 420 x 200 mm
WYCIĘCIE 720 x 420 mm (R=10 mm)
KOREK 
AUTOMATYCZNY

Flow Pro sterowany przyciskiem Easy Click 
w wykończeniu stal szlachetna, 3½"*

WYMIARY ZEWNĘTRZNE 760 x 460 mm
ROZMIAR KOMORY 620 x 420 x 200 mm
WYCIĘCIE 720 x 420 mm (R=10 mm)
KOREK 
AUTOMATYCZNY

Flow Pro sterowany przyciskiem Easy Click 
w wykończeniu stal szlachetna, 3½"*

WYKOŃCZENIE MODEL NR KATALOGOWY
CENA BRUTTO 

CENA NETTO

KNG 120
orzechowy 125.0528.634 2 849,00 zł

2 316,26 zł
KNG 120
cappuccino 125.0528.637 2 849,00 zł

2 316,26 zł
KNG 120
kamienny szary 125.0528.639 2 849,00 zł

2 316,26 zł
KNG 120
grafitowy 125.0528.635 produkt 

wycofany
KNG 120
onyx 125.0528.636 2 849,00 zł

2 316,26 zł
KNG 120
czarny mat 125.0633.004 2 849,00 zł

2 316,26 zł
KNG 120
biały polarny 125.0528.638 2 849,00 zł

2 316,26 zł

W KOMPLECIE DOSTĘPNE AKCESORIA

rollmata
298 x 410 mm

wkładka ociekowa
156 x 417 x 54 mm

deska kuchenna
442 x 230 x 20 mm

112.0256.867
stal szlachetna

112.0066.060 
stal szlachetna/
tworzywo

112.0654.748
drewno
cena brutto  284,90 zł
cena netto  231,63 zł

więcej na str. 382-391

W KOMPLECIE DOSTĘPNE AKCESORIA

rollmata
298 x 410 mm

wkładka ociekowa
156 x 417 x 54 mm

deska kuchenna
442 x 230 x 20 mm

112.0256.867
stal szlachetna

112.0066.060 
stal szlachetna/
tworzywo

112.0654.748
drewno
cena brutto  284,90 zł
cena netto  231,63 zł

więcej na str. 382-391

KANON 110-62

KOMORA DO PODBUDOWY

WYKOŃCZENIE MODEL NR KATALOGOWY
CENA BRUTTO 

CENA NETTO

KNG 110-62
orzechowy 125.0528.618 2 529,00 zł

2 056,10 zł

KNG 110-62
cappuccino 125.0528.621 2 529,00 zł

2 056,10 zł

KNG 110-62
kamienny szary 125.0528.623 2 529,00 zł

2 056,10 zł

KNG 110-62
grafitowy 125.0528.619 produkt 

wycofany

KNG 110-62
onyx 125.0528.620 2 529,00 zł

2 056,10 zł

KNG 110-62
czarny mat 125.0633.003 2 529,00 zł

2 056,10 zł

KNG 110-62
biały polarny 125.0528.622 2 529,00 zł

2 056,10 zł

NOWOSC` ` 

NOWOSC` ` 

* Dostępne jest sterowanie korka automatycznego w innych wykończeniach (str. 386)

* Dostępne jest sterowanie korka automatycznego w innych wykończeniach (str. 386)

*Produkt wycofywany z oferty Franke. Dostępny do  wyczerpania zapasów. 

* Produkt wycofywany z oferty Franke. Dostępny do  wyczerpania zapasów.



WYMIARY ZEWNĘTRZNE 560 x 460 mm
ROZMIAR KOMORY 520 x 420 x 200 mm
WYCIĘCIE 520 x 420 mm (R=10 mm)
KOREK 
AUTOMATYCZNY

Flow Pro sterowany przyciskiem Easy Click 
w wykończeniu stal szlachetna, 3½"*

WYMIARY ZEWNĘTRZNE 410 x 460 mm
ROZMIAR KOMORY 370 x 420 x 200 mm
WYCIĘCIE 370 x 420 mm (R=10 mm)
KOREK 
AUTOMATYCZNY

Flow Pro sterowany przyciskiem Easy Click 
w wykończeniu stal szlachetna, 3½"*

W KOMPLECIE DOSTĘPNE AKCESORIA

rollmata
298 x 410 mm

wkładka ociekowa
156 x 417 x 54 mm

deska kuchenna
442 x 230 x 20 mm

112.0256.867
stal szlachetna

112.0066.060 
stal szlachetna/
tworzywo

112.0654.748
drewno
cena brutto  284,90 zł
cena netto  231,63 zł

więcej na str. 382-391

W KOMPLECIE DOSTĘPNE AKCESORIA

rollmata
298 x 410 mm

wkładka ociekowa
156 x 417 x 54 mm

deska kuchenna
442 x 230 x 20 mm

112.0256.867
stal szlachetna

112.0066.060 
stal szlachetna/
tworzywo

112.0654.748
drewno
cena brutto  284,90 zł
cena netto  231,63 zł

więcej na str. 382-391

KANON 110-52

KOMORA DO PODBUDOWY

WYKOŃCZENIE MODEL NR KATALOGOWY
CENA BRUTTO 

CENA NETTO

KNG 110-52
orzechowy 125.0528.609 2 479,00 zł

2 015,45 zł
KNG 110-52
cappuccino 125.0528.613 2 479,00 zł

2 015,45 zł
KNG 110-52
kamienny szary 125.0528.615 2 479,00 zł

2 015,45 zł
KNG 110-52
grafitowy 125.0528.611 produkt 

wycofany
KNG 110-52
onyx 125.0528.612 2 479,00 zł

2 015,45 zł
KNG 110-52
czarny mat 125.0633.002 2 479,00 zł

2 015,45 zł
KNG 110-52
biały polarny 125.0528.614 2 479,00 zł

2 015,45 zł

KANON 110-37

KOMORA DO PODBUDOWY

WYKOŃCZENIE MODEL NR KATALOGOWY
CENA BRUTTO 

CENA NETTO

KNG 110-37
orzechowy 125.0528.626 2 189,00 zł

1 779,67 zł
KNG 110-37
cappuccino 125.0528.629 2 189,00 zł

1 779,67 zł
KNG 110-37
kamienny szary 125.0528.631 2 189,00 zł

1 779,67 zł
KNG 110-37
grafitowy 125.0528.627 produkt 

wycofany
KNG 110-37
onyx 125.0528.628 2 189,00 zł

1 779,67 zł
KNG 110-37
czarny mat 125.0633.001 2 189,00 zł

1 779,67 zł
KNG 110-37
biały polarny 125.0528.630 2 189,00 zł

1 779,67 zł

NOWOSC` ` 
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* Dostępne jest sterowanie korka automatycznego w innych wykończeniach (str. 386)

* Dostępne jest sterowanie korka automatycznego w innych wykończeniach (str. 386)

*Produkt wycofywany z oferty Franke. Dostępny do  wyczerpania zapasów. 

*Produkt wycofywany z oferty Franke. Dostępny do  wyczerpania zapasów. 
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 � zalecana grubość blatu min. 30 mm

 � zalecana grubość blatu min. 30 mm

DOSTĘPNE AKCESORIA

wkładka ociekowa
405 x 160 x 55 mm

deska kuchenna
280 x 408 mm

deska kuchenna
280 x 532 x 33 mm

112.0018.817
stal szlachetna

112.0017.900
szkło hartowane

112.0595.334
drewno

cena brutto  284,90 zł
cena netto  231,63 zł

cena brutto  273,90 zł
cena netto  222,68 zł

cena brutto  262,90 zł
cena netto  213,74 zł

więcej na str. 382-391

DOSTĘPNE AKCESORIA

wkładka ociekowa
405 x 160 x 55 mm

deska kuchenna
280 x 408 mm

deska kuchenna
280 x 532 x 33 mm

112.0018.817
stal szlachetna

112.0017.900
szkło hartowane

112.0595.334
drewno

cena brutto  284,90 zł
cena netto  231,63 zł

cena brutto  273,90 zł
cena netto  222,68 zł

cena brutto  262,90 zł
cena netto  213,74 zł

więcej na str. 382-391

BELLINI 651

ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

WYMIARY ZEWNĘTRZNE 970 x 500 mm
ROZMIAR KOMÓR 390 x 350 x 190 mm 

320 x 160 x 120 mm
WYCIĘCIE 950 x 480 mm
LICZBA PODFREZOWANYCH OTWORÓW 4 x 35 mm
KOREK AUTOMATYCZNY sterowany okrągłym pokrętłem  
 w wykończeniu stal szlachetna, 3½"

WYKOŃCZENIE MODEL NR KATALOGOWY
CENA BRUTTO 

CENA NETTO

BLG 651 
orzechowy* 114.0305.956 produkt

wycofany

BLG 651
kamienny szary 114.0442.923 produkt

wycofany

BLG 651 
grafitowy 114.0305.957 produkt 

wycofany

BLG 651 
onyx 114.0305.975 1 489,00 zł

1 210,57 zł

BLG 651 
biały polarny 114.0305.958 produkt

wycofany

BELLINI 611-78

ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

WYMIARY ZEWNĘTRZNE 780 x 500 mm
ROZMIAR KOMORY 390 x 340 x 190 mm
WYCIĘCIE 760 x 480 mm
LICZBA PODFREZOWANYCH OTWORÓW 2 x 35 mm
KOREK AUTOMATYCZNY sterowany okrągłym pokrętłem  
 w wykończeniu stal szlachetna, 3½"           

WYKOŃCZENIE MODEL NR KATALOGOWY
CENA BRUTTO 

CENA NETTO

BLG 611-78
kamienny szary 114.0442.922 produkt 

wycofany

BLG 611-78 
grafitowy 114.0305.952 produkt 

wycofany

BLG 611-78 
onyx 114.0305.955 1 249,00 zł

1 015,45 zł

BLG 611-78 
biały polarny 114.0305.953 produkt 

wycofany

*Produkt wycofywany z oferty Franke. Dostępny do  wyczerpania zapasów. 

*Produkt wycofywany z oferty Franke. Dostępny do  wyczerpania zapasów. 
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DOSTĘPNE AKCESORIA

deska kuchenna
280 x 532 x 33 mm

112.0595.334
drewno
cena brutto  262,90 zł
cena netto  213,74 zł

więcej na str. 382-391

MALTA 611-97

ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

WYMIARY ZEWNĘTRZNE 970 x 500 mm
ROZMIAR KOMORY 450  x 420 x 200 mm
WYCIĘCIE 950 x 480 mm (R=20 mm)
LICZBA PODFREZOWANYCH OTWORÓW 2 x 35 mm
KOREK AUTOMATYCZNY sterowany okrągłym pokrętłem  
 w wykończeniu stal szlachetna, 3½"

WYKOŃCZENIE MODEL NR KATALOGOWY
CENA BRUTTO 

CENA NETTO

MLG 611-97 
orzechowy 114.0382.757 1 239,00 zł

1 007,32 zł

MLG 611-97 
beżowy 114.0382.760 1 239,00 zł

1 007,32 zł

MLG 611-97 
grafitowy 114.0382.758 produkt 

wycofany

MLG 611-97 
onyx 114.0528.795 1 239,00 zł

1 007,32 zł

MLG 611-97
biały polarny 114.0382.802 1 239,00 zł

1 007,32 zł

MALTA 611

ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

WYMIARY ZEWNĘTRZNE 780 x 500 mm
ROZMIAR KOMORY 340 x 420 x 200 mm
WYCIĘCIE 760 x 480 mm (R=20 mm)
LICZBA PODFREZOWANYCH OTWORÓW 2 x 35 mm
KOREK AUTOMATYCZNY sterowany okrągłym pokrętłem  
 w wykończeniu stal szlachetna, 3½"

WYKOŃCZENIE MODEL NR KATALOGOWY
CENA BRUTTO 

CENA NETTO

MLG 611 
orzechowy 114.0382.774 produkt 

wycofany

MLG 611 
beżowy 114.0306.548 1 119,00 zł

909,76 zł

MLG 611 
cappuccino 114.0382.779 produkt 

wycofany

MLG 611 
grafitowy 114.0306.547 produkt 

wycofany

MLG 611 
onyx 114.0528.794 1 119,00 zł

909,76 zł

MLG 611
biały polarny 114.0382.781 1 119,00 zł

909,76 zł

DOSTĘPNE AKCESORIA

deska kuchenna
280 x 532 x 33 mm

112.0595.334
drewno
cena brutto  262,90 zł
cena netto  213,74 zł

więcej na str. 382-391

 � zalecana grubość blatu min. 30 mm

 � zalecana grubość blatu min. 30 mm

*Produkt wycofywany z oferty Franke. Dostępny do  wyczerpania zapasów. 

*Produkt wycofywany z oferty Franke. Dostępny do  wyczerpania zapasów. 
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KUBUS 160

ZLEWOZMYWAK DO PODBUDOWY

WYMIARY ZEWNĘTRZNE 545 x 455 mm
ROZMIAR KOMÓR 375 x 385 x 185 mm 

115 x 385 x 150 mm
WYCIĘCIE 495 x 375 mm
LICZBA OTWORÓW brak
KOREK AUTOMATYCZNY  Flow Pro sterowany przyciskiem

 Easy Click w wykończeniu  
 stal szlachetna, 3½"**

WYKOŃCZENIE MODEL NR KATALOGOWY
CENA BRUTTO 

CENA NETTO

   
KBK 160 
biały polarny 126.0380.009 3 649,00 zł

2 966,67 zł

   
KBK 160 
kremowy 126.0380.011 3 649,00 zł

2 966,67 zł

  
KBK 160* 
cappuccino 126.0380.012 produkt

wycofany

  
KBK 160*
grafitowy 126.0380.013 3 649,00 zł

2 966,67 zł

KBK 160 
onyx 126.0380.014 3 649,00 zł

2 966,67 zł

KBK 160* 
szary mat 126.0442.588 3 649,00 zł

2 966,67 zł

KBK 160 
czarny mat 126.0442.602 3 649,00 zł

2 966,67 zł

* Produkt dostępny na zamówienie. Czas realizacji do 8 tygodni.
** Dostępne jest sterowanie korka automatycznego w innych wykończeniach (str. 386)
UWAGA: Z uwagi na proces produkcyjny wymiary zlewozmywaków ceramicznych mają wiekszą tolerancję i mogą się róznić od tych podawanych.

DOSTĘPNE AKCESORIA

rollmata
462 x 420 mm

mobilny ociekacz
342 x 430 mm

112.0030.882
stal szlachetna

112.0188.651
stal szlachetna

cena brutto  405,90 zł
cena netto  330,00 zł

cena brutto  548,90 zł
cena netto  446,26 zł

więcej na str. 382-391

Prezentowany model  Kubus KBK 160

Zlewozmywaki ceramiczne



KUBUS 110-50

ZLEWOZMYWAK DO PODBUDOWY

KUBUS 110-40

ZLEWOZMYWAK DO PODBUDOWY

WYMIARY ZEWNĘTRZNE 545 x 445 mm
ROZMIAR KOMORY 505 x 385 x 185 mm
WYCIĘCIE 495 x 375 mm
LICZBA OTWORÓW brak
KOREK AUTOMATYCZNY  Flow Pro sterowany przyciskiem

 Easy Click w wykończeniu  
 stal szlachetna, 3½"**

WYKOŃCZENIE MODEL NR KATALOGOWY
CENA BRUTTO 

CENA NETTO

   
KBK 110-50 
biały polarny 126.0380.001 3 389,00 zł

2 755,28 zł

   
KBK 110-50 
kremowy 126.0380.002 3 389,00 zł

2 755,28 zł

   
KBK 110-50*
cappuccino 126.0380.004 3 389,00 zł

2 755,28 zł

   
KBK 110-50* 
grafitowy 126.0380.005 3 389,00 zł

2 755,28 zł

   
KBK 110-50 
onyx 126.0380.008 3 389,00 zł

2 755,28 zł

   
KBK 110-50 
szary mat 126.0442.604 3 389,00 zł

2 755,28 zł

   
KBK 110-50 
czarny mat 126.0442.605 3 389,00 zł

2 755,28 zł

WYKOŃCZENIE MODEL NR KATALOGOWY
CENA BRUTTO 

CENA NETTO

   
KBK 110-40 
biały polarny 126.0379.976 2 929,00 zł

2 381,30 zł

   
KBK 110-40* 
kremowy 126.0379.977 2 929,00 zł

2 381,30 zł

   
KBK 110-40*
cappuccino 126.0379.978 produkt

wycofany

   
KBK 110-40* 
grafitowy 126.0379.979 2 929,00 zł

2 381,30 zł

   
KBK 110-40* 
onyx 126.0379.980 2 929,00 zł

2 381,30 zł

   
KBK 110-40 
szary mat 126.0442.606 2 929,00 zł

2 381,30 zł

   
KBK 110-40 
czarny mat 126.0442.608 2 929,00 zł

2 381,30 zł

WYMIARY ZEWNĘTRZNE 445 x 445 mm
ROZMIAR KOMORY 405 x 385 x 175 mm
WYCIĘCIE 395 x 375 mm
LICZBA OTWORÓW brak
KOREK AUTOMATYCZNY  Flow Pro sterowany przyciskiem

 Easy Click w wykończeniu  
 stal szlachetna, 3½"**

* Produkt dostępny na zamówienie. Czas realizacji do 8 tygodni.
** Dostępne jest sterowanie korka automatycznego w innych wykończeniach (str. 386)
UWAGA: Z uwagi na proces produkcyjny wymiary zlewozmywaków ceramicznych mają wiekszą tolerancję i mogą się róznić od tych podawanych.

DOSTĘPNE AKCESORIA

rollmata
462 x 420 mm

mobilny ociekacz
342 x 430 mm

112.0030.882
stal szlachetna

112.0188.651
stal szlachetna

cena brutto  405,90 zł
cena netto  330,00 zł

cena brutto  548,90 zł
cena netto  446,26 zł

więcej na str. 382-391

DOSTĘPNE AKCESORIA

rollmata
462 x 420 mm

mobilny ociekacz
342 x 430 mm

112.0030.882
stal szlachetna

112.0188.651
stal szlachetna

cena brutto  405,90 zł
cena netto  330,00 zł

cena brutto  548,90 zł
cena netto  446,26 zł

więcej na str. 382-391
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Prezentowany model Vital semi-pro

Baterie kuchenne filtrujące wodę



DOSTĘPNE AKCESORIA

filtr kapsułkowy Vital 
500 litrów HighFlow

zestaw 3 filtrów 
kapsułkowych 
Vital HighFlow

filtr kapsułkowy 
Vital 500 litrów 
HighPerformance

zestaw 3 filtrów 
kapsułkowych Vital 
HighPerformance

112.0606.784 112.0606.785 112.0607.497 112.0607.498
cena brutto  196,90 zł
cena netto  160,08 zł

cena brutto  515,90 zł
cena netto  419,43 zł

cena brutto   207,91 zł
cena netto   169,03 zł

cena brutto  559,90 zł
cena netto  455,20 zł

Baterie kuchenne filtrujące wodę
VITAL J  

BATERIA DWUFUNKCYJNA

WYKOŃCZENIE
MODEL 
WYKOŃCZENIE NR KATALOGOWY

CENA BRUTTO 
CENA NETTO

VITAL J
chrom/gun metal 120.0621.229 2 504,53 zł

2 036,20 zł

VITAL J
czarna stal/stal optyczna 120.0621.312 2 644,92 zł

2 150,34 zł

 � głowica ceramiczna

 � stała wylewka

 � wężyki podłączeniowe o długości 450 mm

 � zakres ruchu dźwigni mieszacza: 0/90

 � montaż mieszacza z prawej strony

 � przepływ wody 7,8 l/min (3 bar), 
 woda filtrowana 3,6 l/min (3 bar)

 � wyposażony w poręczny, bardzo wydajny filtr 
o wydajności do 500 litrów

 � filtruje hormony, cząstki mikroplastiku, chlor, zapachy, rdzę, 
pestycydy oraz do 99% bakterii i wirusów

 � pomaga chronić środowisko redukując znacznie potrzebę 
używania butelek PET

 � zintegrowany wskaźnik led syngalizujący konieczność 
wymiany filtra

 � szybka wymiana filtrów kapsułkowych

 � w zestawie filtry kapsułkowe: HighPerformance oraz HighFlow 
UWAGA: Przed pierwszym użyciem filtra należy po 
zamontowaniu baterii przepłukać instalację doprowadzającą 
wodę. Można to zrobić otwierając wodę na ok. 2 minuty bez 
zamontowanego filtra.



Baterie kuchenne filtrujące wodę
NEPTUNE CLEAR WATER
+ FILTR FRANKE CLEAR WATER 
ZESTAW BATERIA + FILTR

WYKOŃCZENIE
MODEL 
WYKOŃCZENIE NR KATALOGOWY

CENA BRUTTO 
CENA NETTO

  
Neptune Clear Water chrom
+ filtr Franke Clear Water 115.0637.658 2 299,31 zł

1 869,36 zł

Neptune Clear Water onyx
+ filtr Franke Clear Water 115.0637.660 2 688,13 zł

2 185,47 zł

Neptune Clear Water cappuccino
+ filtr Franke Clear Water 115.0637.712 2 688,13 zł

2 185,47 zł

Neptune Clear Water biały polarny
+ filtr Franke Clear Water 115.0637.713 2 688,13 zł

2 185,47 zł

Neptune Clear Water orzechowa
+ filtr Franke Clear Water 115.0637.714 2 688,13 zł

2 185,47 zł

Neptune Clear Water beżowa
+ filtr Franke Clear Water 115.0637.715 2 688,13 zł

2 185,47 zł

Neptune Clear Water kamienny szary
+ filtr Franke Clear Water 115.0637.716 2 688,13 zł

2 185,47 zł

 � zestaw: bateria Neptune Clear Water + filtr Franke Clear Water

 � usuwa nieprzyjemny zapach z wody

 � poprawia smak wody

 � usuwa z wody chlor i metale ciężkie (ołów, miedź, cynk, nikiel)

 � hamuje rozwój bakterii

 � usuwa związki wapnia i magnezu (zmiękcza wodę)

 � wydajność: do 8000 litrów

 � przybliżony czas działania: do 1 roku

 � łatwy montaż

 � wymiana filtra bez konieczności odłączania wody

 � sygnalizacja i zegar informujący konieczność wymiany filtra

ciepła
woda

woda
filtrowana

zimna
woda



Baterie kuchenne filtrujące wodę
ATLAS CLEAR WATER
+ FILTR FRANKE CLEAR WATER 
ZESTAW BATERIA + FILTR

WYKOŃCZENIE
MODEL 
WYKOŃCZENIE NR KATALOGOWY

CENA BRUTTO 
CENA NETTO

  
Atlas Clear Water stal szlachetna
+ filtr Franke Clear Water 120.0637.657 2 385,71 zł

1 939,60 zł

 � zestaw: bateria Atlas Clear Water + filtr Franke Clear Water

 � usuwa nieprzyjemny zapach z wody

 � poprawia smak wody

 � usuwa z wody chlor i metale ciężkie (ołów, miedź, cynk, nikiel)

 � hamuje rozwój bakterii

 � usuwa związki wapnia i magnezu (zmiękcza wodę)

 � wydajność: do 8000 litrów

 � przybliżony czas działania: do 1 roku

 � łatwy montaż

 � wymiana filtra bez konieczności odłączania wody

 � sygnalizacja i zegar informujący konieczność wymiany filtra

ciepła
woda

woda
filtrowana

zimna
woda



Prezentowany model Atlas Clear Water

ATLAS CLEAR WATER 

BATERIA DWUFUNKCYJNA

WYKOŃCZENIE
MODEL 
WYKOŃCZENIE NR KATALOGOWY

CENA BRUTTO 
CENA NETTO

  
Atlas Clear Water
stal szlachetna 120.0179.978 1 597,33 zł

1 298,64 zł

 � głowica ceramiczna

 � stała wylewka

 � wężyki podłączeniowe o długości 550 mm

 � zakres ruchu dźwigni mieszacza: 45/45

 � montaż mieszacza z prawej strony

 � mieszacz z wodą filtrowaną po lewej stronie

 � przepływ wody: 10 l/min, woda filtrowana 2 l/min (3 bar)

 � do podłączenia systemu filtrującego wody Franke Clear Water
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Baterie kuchenne filtrujące wodę

 � zestaw: bateria Eos Clear Water + filtr Franke Clear Water

 � usuwa nieprzyjemny zapach z wody

 � poprawia smak wody

 � usuwa z wody chlor i metale ciężkie (ołów, miedź, cynk, nikiel)

 � hamuje rozwój bakterii

 � usuwa związki wapnia i magnezu (zmiękcza wodę)

 � wydajność: do 8000 litrów

 � przybliżony czas działania: do 1 roku

 � łatwy montaż

 � wymiana filtra bez konieczności odłączania wody

 � sygnalizacja i zegar informujący konieczność wymiany filtra

EOS CLEAR WATER
+ FILTR FRANKE CLEAR WATER 
ZESTAW BATERIA + FILTR

WYKOŃCZENIE
MODEL 
WYKOŃCZENIE NR KATALOGOWY

CENA BRUTTO 
CENA NETTO

  
Eos Clear Water stal szlachetna
+ filtr Franke Clear Water 120.0637.656 2 385,71 zł

1 939,60 zł

ciepła
woda

woda
filtrowana

zimna
woda



AMBIENT EVO

 BATERIA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ

WYKOŃCZENIE MODEL NR KATALOGOWY
CENA BRUTTO 

CENA NETTO

  
Ambient EVO
chromowana 115.0373.947 1 208,52 zł

982,54 zł
Ambient EVO
chromowana/czarna 115.0373.950 1 208,52 zł

982,54 zł
Ambient EVO
chromowana/biała 115.0373.949 1 208,52 zł

982,54 zł

 � głowica ceramiczna

 � wyciągana wylewka wykonana z metalu

 � wężyki podłączeniowe o długości 410 mm, nakrętka 3/8"

 � zakres ruchu dźwigni mieszacza: 45/45

 � montaż mieszacza z lewej lub z prawej strony

 � długość węża wyciąganej wylewki 1500 mm

 � przepływ wody 8,3 l/min (3 bar)

 � zawór zwrotny (odcinający powrót wody z wyciąganego natrysku)

 � zalecana odległość środka otworu montażowego od ściany 60 mm
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Baterie kuchenne

Prezentowany model Leda Neo pull-out



LEDA NEO PULL-OUT 

 BATERIA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ

LEDA NEO 

 BATERIA ZE STAŁĄ WYLEWKĄ

WYKOŃCZENIE MODEL NR KATALOGOWY
CENA BRUTTO 

CENA NETTO

 
Leda Neo pull-out   
stal szlachetna 115.0590.047 1 284,12 zł

1 044,00 zł

WYKOŃCZENIE MODEL NR KATALOGOWY
CENA BRUTTO 

CENA NETTO

 
Leda Neo   
stal szlachetna 115.0590.046 1 024,91 zł

833,26 zł

 � głowica ceramiczna

 � wyciągana wylewka wykonana ze stali

 � wężyki podłączeniowe o długości 450 mm, nakrętka 3/8"

 � zakres ruchu dźwigni mieszacza: 0/90

 � montaż mieszacza z prawej strony

 � długość węża wyciąganej wylewki 1500 mm

 � przepływ wody 8,0 l/min (3 bar)

 � zawór zwrotny (odcinający powrót wody z wyciąganej wylewki)

 � strumień laminarny

 � głowica ceramiczna

 � stała wylewka

 � wężyki podłączeniowe o długości 450 mm, nakrętka 3/8"

 � zakres ruchu dźwigni mieszacza: 0/90

 � montaż mieszacza z prawej strony

 � przepływ wody 12,0 l/min (3 bar)

 � strumień laminarny

NOWOSC` ` 

NOWOSC` ` 
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Baterie kuchenne

Prezentowany model Smart pull-out spray



SMART PULL-OUT SPRAY  

 BATERIA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ

WYKOŃCZENIE MODEL NR KATALOGOWY
CENA BRUTTO 

CENA NETTO

 
Smart pull-out spray 
chromowana 115.0391.482 927,72 zł

754,24 zł

 � głowica ceramiczna

 � wyciągana wylewka z funkcją prysznica, wykonana 
z wytrzymałego, lekkiego tworzywa sztucznego

 � wężyki podłączeniowe o długości 420 mm, nakrętka 3/8"

 � długość węża wyciąganej wylewki 1500 mm

 � przepływ wody 9 l/min, 8,3 l/min prysznic

 � zawór zwrotny (odcinający powrót wody z wyciąganego 
natrysku)

SMART 

 BATERIA ZE STAŁĄ WYLEWKĄ

WYKOŃCZENIE MODEL NR KATALOGOWY
CENA BRUTTO 

CENA NETTO

  
Smart     
chromowana 115.0391.460 668,52 zł

543,51 zł

 � głowica ceramiczna

 � stała wylewka

 � wężyki podłączeniowe o długości 510 mm, nakrętka 3/8"

 � przepływ wody 12,1 l/min (3 bar)
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