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OKAPY KUCHENNE
■■TUBE PLUS OKAP WYSPOWY

■■TUBE PLUS OKAP WYSPOWY

WYDAJNOŚĆ* m3/h

WYDAJNOŚĆ* m3/h

MIN.

MAX.

INT.

MIN.

MAX.

INT.

290

570

670

290

570

670

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

FTU Plus 3707 I WH 4799,- 3699,FTU Plus 3707 I BK 4799,- 3699,-

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.

MAX.

INT.

MIN.

MAX.

INT.

52

66

70

52

66

70

filtr węglowy 69,filtr węglowy wielokrotnego użytku 239,-

▪ sterowanie: Soft Touch ▪ oświetlenie: LED 2 x 1 W (4000 K) ▪ 3 biegi + intensywny
▪ szerokość: 37 cm ▪ klasa energetyczna: A

■■TUBE PLUS OKAP ŚCIENNY

FTU Plus 3707 I XS 4499,- 3399,-

▪ sterowanie: Soft Touch ▪ oświetlenie: LED 2 x 1 W (4000 K) ▪ 3 biegi + intensywny
▪ szerokość: 37 cm ▪ klasa energetyczna: A

■■MARIS 2.0 OKAP ŚCIENNY

WYDAJNOŚĆ* m3/h

WYDAJNOŚĆ* m3/h

MIN.

MAX.

INT.

MIN.

MAX.

INT.

290

570

680

230

390

730

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

FTU Plus 3707 XS 3199,- 2699,-

filtr węglowy 69,filtr węglowy wielokrotnego użytku 239,-

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.

MAX.

INT.

MIN.

MAX.

INT.

51

66

69

46

57

70

filtr węglowy 69,filtr węglowy wielokrotnego użytku 239,-

▪ sterowanie: Soft Touch ▪ oświetlenie: LED 2 x 1 W (4000 K) ▪ 3 biegi + intensywny
▪ szerokość: 37 cm ▪ klasa energetyczna: A

FMA 2.0 907 BK 3499,- 3199,- filtr węglowy (w komplecie) 69,FMA 2.0 607 BK 3299,- 2999,- filtr węglowy wielokrotnego użytku 349,▪ sterowanie: Touch Control z wyświetlaczem cyfrowym z animacją ▪ oświetlenie:
LED 2 x 1 W (4000 K), przyciemniane ▪ 3 biegi + intensywny ▪ dostępne szerokości:
90/60 cm ▪ klasa energetyczna: A+

■■TURN OKAP ŚCIENNY

WYDAJNOŚĆ* m3/h
MIN.

MAX.

INT.

280

500

540

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

FTU 3805 XS LED 2119,- 1919,-

MIN.

MAX.

INT.

52

68

70

filtr węglowy 69,filtr węglowy wielokrotnego użytku 239,-

▪ sterowanie: Soft Touch ▪ oświetlenie: LED 2 x 2 W (4000 K)
▪ 3 biegi + intensywny ▪ szerokość: 37 cm ▪ klasa energetyczna: C
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* w obiegu otwartym zgodnie z normą DIN IEC 61591
** w obiegu otwartym zgodnie z normą DIN EN 60704–3

OKAPY KUCHENNE
■■EVO OKAP ŚCIENNY

■■EVO OKAP ŚCIENNY

WYDAJNOŚĆ* m3/h

WYDAJNOŚĆ* m3/h

MIN.

MAX.

MIN.

MAX.

300

560

300

560

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

FPJ 915 V WH A 1799,- 1379,FPJ 615 V WH A 1699,- 1299,-

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.

MAX.

MIN.

MAX.

59

69

59

69

filtr węglowy 69,filtr węglowy wielokrotnego użytku 349,-

FPJ 915 V BK A 1799,- 1379,FPJ 615 V BK A 1699,- 1299,-

▪ sterowanie: Touch Control ▪ oświetlenie: LED 2 x 1 W (4000 K) ▪ 3 biegi
▪ dostępne szerokości: 90/60 cm ▪ klasa energetyczna: C

▪ sterowanie: Touch Control ▪ oświetlenie: LED 2 x 1 W (4000 K) ▪ 3 biegi
▪ dostępne szerokości: 90/60 cm ▪ klasa energetyczna: C

■■FORMAT OKAP ŚCIENNY

■■FORMAT OKAP ŚCIENNY

WYDAJNOŚĆ* m3/h

WYDAJNOŚĆ* m3/h

MIN.

MAX.

INT.

MIN.

MAX.

INT.

300

620

700

300

620

700

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

FDF EV8 90 WH 1919,- 1699,-

filtr węglowy 69,filtr węglowy wielokrotnego użytku 349,-

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.

MAX.

INT.

MIN.

MAX.

INT.

53

69

72

53

69

72

filtr węglowy 69,filtr węglowy wielokrotnego użytku 239,-

▪ sterowanie: Soft Touch ▪ oświetlenie: LED 2 x 1 W (4000 K) ▪ 3 biegi + intensywny
▪ szerokość: 90 cm ▪ klasa energetyczna: B

FDF EV8 90 BK 1919,- 1699,-

filtr węglowy 69,filtr węglowy wielokrotnego użytku 239,-

▪ sterowanie: Soft Touch ▪ oświetlenie: LED 2 x 1 W (4000 K) ▪ 3 biegi + intensywny
▪ szerokość: 90 cm ▪ klasa energetyczna: B

■■FORMAT OKAP ŚCIENNY

WYDAJNOŚĆ* m3/h
MIN.

MAX.

INT.

300

620

700

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

FDF EV8 90 XS 1919,- 1699,FDF EV8 60 XS 1719,- 1539,-

MIN.

MAX.

INT.

53

69

72

filtr węglowy 69,filtr węglowy wielokrotnego użytku 239,-

▪ sterowanie: Soft Touch ▪ oświetlenie: LED 2 x 1 W (4000 K) ▪ 3 biegi + intensywny
▪ dostępne szerokości: 90/60 cm ▪ klasa energetyczna: B

* w obiegu otwartym zgodnie z normą DIN IEC 61591
** w obiegu otwartym zgodnie z normą DIN EN 60704–3
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OKAPY KUCHENNE
■■TALE OKAP ŚCIENNY

■■GLASS LINEAR OKAP ŚCIENNY

WYDAJNOŚĆ* m3/h

WYDAJNOŚĆ* m3/h

MIN.

MAX.

INT.

270

400

720

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

TALE 1215 W XS 2349,- 2119,TALE 915 W XS 2119,- 1899,TALE 615 W XS 1899,- 1699,-

MIN.

MAX.

INT.

52

62

73

filtr węglowy 69,filtr węglowy wielokrotnego użytku 239,-

▪ sterowanie: Touch Control ▪ oświetlenie: LED 2 (60 cm i 90 cm)/ 4 (120 cm) x 1 W
(4000 K) ▪ 3 biegi + intensywny ▪ dostępne szerokości: 120/90/60 cm
▪ klasa energetyczna: A++

■■VERTIS OKAP ŚCIENNY

FGL 9115 XS 1299,- 1169,FGL 6115 XS 1179,- 1099,-

MAX.

68

▪ sterowanie: Soft Touch ▪ oświetlenie: LED 2 x 4 W (4000 K) ▪ 3 biegi
▪ dostępne szerokości: 90/60 cm ▪ klasa energetyczna: D

■■VERTIS OKAP ŚCIENNY

WYDAJNOŚĆ* m3/h

MIN.

MAX.

MIN.

MAX.

420

580

420

580

filtr węglowy

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.

MAX.

MIN.

MAX.

61

67

61

67

FVT 905 WH A 1249,- 1049,FVT 605 WH A 1199,- 979,-

59,-

▪ sterowanie: Touch Control ▪ oświetlenie: LED 2 x 1,5 W (4000 K) ▪ 3 biegi
▪ dostępne szerokości: 90/60 cm ▪ klasa energetyczna: A

filtr węglowy

59,-

▪ sterowanie: Touch Control ▪ oświetlenie: LED 2 x 1,5 W (4000 K) ▪ 3 biegi
▪ dostępne szerokości: 90/60 cm ▪ klasa energetyczna: A

■■JOY OKAP ŚCIENNY

■■BOX ST OKAP DO WBUDOWANIA W SZAFKĘ

WYDAJNOŚĆ* m3/h

WYDAJNOŚĆ* m3/h

MIN.

MAX.

MIN.

MAX.

255

430

310

460

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

filtr węglowy

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.

MAX.

MIN.

MAX.

58

67

54

63

69,-

▪ sterowanie: mechaniczne ▪ oświetlenie: LED 2 x 4 W (4000 K) ▪ 3 biegi
▪ dostępne szerokości: 90/60 cm ▪ klasa energetyczna: D

4

MIN.

54

filtr węglowy 69,filtr węglowy wielokrotnego użytku 239,-

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

FJO 924 XS 649,- 589,FJO 624 XS 589,- 539,-

MAX.

420

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

WYDAJNOŚĆ* m3/h

FVT 905 BK A 1249,- 979,FVT 605 BK A 1199,- 929,-

MIN.

220

FBI 720 T 1059,- 859,FBI 520 T 949,- 799,-

filtr węglowy

59 ,-

▪ sterowanie: Soft Touch ▪ oświetlenie: LED 2 x 1,5 W (4000 K)
▪ 3 biegi ▪ dostępne szerokości: 72/52 cm ▪ klasa energetyczna: B

* w obiegu otwartym zgodnie z normą DIN IEC 61591
** w obiegu otwartym zgodnie z normą DIN EN 60704–3

OKAPY KUCHENNE
■■BOX OKAP DO WBUDOWANIA W SZAFKĘ

■■BOX OKAP DO WBUDOWANIA W SZAFKĘ

WYDAJNOŚĆ* m3/h

WYDAJNOŚĆ* m3/h

MIN.

MAX.

MIN.

MAX.

180

390

185

300

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

FBI 706 XS HCS
FBI 526 XS HCS

859,- 799,799,- 729,-

filtr węglowy

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.

MAX.

MIN.

MAX.

54

70

61

67

FBI 705 GR
FBI 525 GR

69,-

▪ sterowanie: mechaniczne (suwakowe) ▪ oświetlenie: LED 2 x 1 W (3000 K)
▪ 3 biegi ▪ dostępne szerokości: 70/52 cm ▪ klasa energetyczna: B

629,- 519,579,- 449,-

filtr węglowy

▪ sterowanie: mechaniczne (suwakowe) ▪ oświetlenie: LED 2 x 4 W (4000 K)
▪ 3 biegi ▪ dostępne szerokości: 70/52 cm ▪ klasa energetyczna: D

■■TELESCOPIC OKAP SZUFLADOWY

■■TELESCOPIC GLASS / INOX OKAP SZUFLADOWY

WYDAJNOŚĆ* m3/h

WYDAJNOŚĆ* m3/h

MIN.

MAX.

MIN.

MAX.

220

420

225

380

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

FTC 912 XS LED 819,- 749,-

filtr węglowy

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

MIN.

MAX.

MIN.

MAX.

57

69

58

69

FTC 601 BK GL 749,- 669,FTC 601 WH GL 749,- 669,FTC 601 GR XS 749,- 669,-

69,-

▪ sterowanie: mechaniczne (suwakowe) ▪ oświetlenie: LED 2 x 4 W (4000 K)
▪ 3 biegi ▪ szerokość: 90 cm ▪ klasa energetyczna: D

filtr węglowy

■■TELESCOPIC OKAP SZUFLADOWY

WYDAJNOŚĆ* m3/h

WYDAJNOŚĆ* m3/h
MIN.

MAX.

MIN.

MAX.

180

310

180

310

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

GŁOŚNOŚĆ** dB (A) re1pW

filtr węglowy

69,-

▪ sterowanie: mechaniczne (suwakowe) ▪ oświetlenie: LED 2 x 1 W (3000 K)
▪ 3 biegi ▪ szerokość: 60 cm ▪ klasa energetyczna: D

■■TELESCOPIC OKAP SZUFLADOWY

FTC 632L BK
479,- 439,FTC 632L WH
479,- 439,FTC 632L GR/XS 479,- 439,-

69,-

MIN.

MAX.

MIN.

MAX.

57

67

57

67

69,-

▪ sterowanie: mechaniczne (suwakowe) ▪ oświetlenie: LED 2 x 4 W (4000 K)
▪ 3 biegi ▪ szerokość: 60 cm ▪ klasa energetyczna: D

* w obiegu otwartym zgodnie z normą DIN IEC 61591
** w obiegu otwartym zgodnie z normą DIN EN 60704–3

FTC 532L WH
479,- 439,FTC 532L GR/XS 479,- 439,-

filtr węglowy

69,-

▪ sterowanie: mechaniczne (suwakowe) ▪ oświetlenie: LED 2 x 4 W (4000 K)
▪ 3 biegi ▪ szerokość: 50 cm ▪ klasa energetyczna: D
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ZLEWOZMYWAKI WBUDOWYWANE Z FRAGRANITU
■■MTG 651-100 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

■■MTG 611 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

AKCESORIA W KOMPLECIE

deska

biały polarny

grafitowy

kamienny szary

AKCESORIA W KOMPLECIE

wkładka ociekowa

onyx

MTG 651-100 2699,- 1859,-

deska

biały polarny

grafitowy

kamienny szary

onyx

MTG 611 2699,- 1859,-

▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 100 x 51,5 cm ▪ głębokość dużej komory:
20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3½" ▪ 3 podfrezowane otwory ▪ ociekacz z lewej
lub prawej strony

■■FIG 620-80 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 100 x 51,5 cm ▪ głębokość komory:
20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3½" ▪ 3 podfrezowane otwory ▪ ociekacz z lewej
lub prawej strony

■■FIG 610-80 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY
DODATKOWE AKCESORIA

DODATKOWE AKCESORIA

deska

169,-

wkładka ociekowa

deska

199,-

169,-

onyx

biały polarny

FIG 620-80 1779,- 1569,-

wkładka ociekowa

199,-

rollmata 219,-*

rollmata 219,-*

beżowy

wkładka ociekowa

grafitowy

onyx

FIG 610-80 1779,- 1529,-

▪ do szafki min. 80 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 80,2 x 52 cm ▪ głębokość dużej komory:
20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3½" ▪ 5 podfrezowanych otworów

■■FIG 610-58 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

▪ do szafki min. 80 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 80,2 x 52 cm ▪ głębokość komory: 20 cm
▪ korek automatyczny z sitkiem 3½" ▪ 5 podfrezowanych otworów

■■FIG 610-42 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

DODATKOWE AKCESORIA

deska

169,-

DODATKOWE AKCESORIA

wkładka ociekowa

deska

199,-

169,-

wkładka ociekowa

199,-

rollmata 219,-*

biały polarny
kamienny szary

beżowy
onyx

grafitowy

FIG 610-58 1489,- 1349,-

beżowy
onyx

grafitowy

FIG 610-42 1329,- 1169,-

▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 58,4 x 52 cm ▪ głębokość komory: 20 cm
▪ korek automatyczny z sitkiem 3½" ▪ 4 podfrezowane otwory
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biały polarny
kamienny szary

▪ do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 42,5 x 52 cm ▪ głębokość komory: 20 cm
▪ korek automatyczny z sitkiem 3½" ▪ 3 podfrezowane otwory

Wszystkie zlewozmywaki z oferty FRANKE Polska objęte są 15-letnią gwarancją (szczegóły w karcie gwarancyjnej)
*produkt nie objęty promocją

ZLEWOZMYWAKI WBUDOWYWANE Z FRAGRANITU
■■MRG 651 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

■■MRG 651-78 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

DODATKOWE AKCESORIA

wkładka
ociekowa mała

wkładka
ociekowa duża

wkładka
ociekowa duża

rollmata

179,-

biały polarny
orzechowy
kamienny szary
onyx

beżowy
cappuccino
grafitowy
czarny mat

179,-

deska

179,-

■■MRG 611-97 XL ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

biały polarny
orzechowy
kamienny szary
onyx

beżowy
cappuccino
grafitowy
czarny mat

rollmata

biały polarny
orzechowy
kamienny szary
onyx

179,-

beżowy
cappuccino
grafitowy
czarny mat

179,-

DODATKOWE AKCESORIA

wkładka ociekowa

99,-

299,-

deska

179,-

wkładka ociekowa

99,-

deska

biały polarny
orzechowy
kamienny szary
onyx

179,-

beżowy
cappuccino
grafitowy
czarny mat

MRG 611-78 XL 1449,- 1199,-

▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 97 x 50 cm ▪ głębokość komory: 20 cm
▪ korek automatyczny z sitkiem 3½" ▪ 4 podfrezowane otwory (dwa otwory poza
obrębem min. szafki)

■■MRG 611 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 78 x 50 cm ▪ głębokość komory: 20 cm
▪ korek automatyczny z sitkiem 3½" ▪ 4 podfrezowane otwory (dwa otwory poza
obrębem min. szafki)

■■MRG 611-62 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

DODATKOWE AKCESORIA

wkładka
ociekowa

299,-

rollmata

beżowy
cappuccino
grafitowy
czarny mat

deska

99,-

■■MRG 611-78 XL ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

wkładka ociekowa

MRG 611-97 XL 1599,- 1399,-

biały polarny
orzechowy
kamienny szary
onyx

wkładka
ociekowa duża

299,-

▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 78 x 50 cm ▪ głębokość dużej komory:
20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3½" ▪ 4 podfrezowane otwory

DODATKOWE AKCESORIA

299,-

wkładka
ociekowa duża

MRG 651-78 1499,- 1199,-

▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 97 x 50 cm ▪ głębokość dużej komory:
20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3½" ▪ 2 podfrezowane otwory

wkładka
ociekowa

wkładka
ociekowa mała

179,-

299,-

99,-

MRG 651 1599,- 1399,-

DODATKOWE AKCESORIA

179,-

DODATKOWE AKCESORIA

wkładka ociekowa

wkładka ociekowa

99,-

299,-

deska

179,-

MRG 611 1399,- 1169,▪ do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 78 x 50 cm ▪ głębokość komory: 20 cm
▪ korek automatyczny z sitkiem 3½" ▪ 4 podfrezowane otwory (dwa otwory poza
obrębem min. szafki)

wkładka ociekowa

99,-

deska

biały polarny
orzechowy
kamienny szary
onyx

179,-

beżowy
cappuccino
grafitowy
czarny mat

MRG 611-62 1299,- 1059,▪ do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 62 x 50 cm ▪ głębokość komory: 20 cm
▪ korek automatyczny z sitkiem 3½" ▪ 4 podfrezowane otwory (dwa otwory poza
obrębem min. szafki)

Wszystkie zlewozmywaki z oferty FRANKE Polska objęte są 15-letnią gwarancją (szczegóły w karcie gwarancyjnej)
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ZLEWOZMYWAKI WBUDOWYWANE Z FRAGRANITU
■■CNG 611-100 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY
DODATKOWE AKCESORIA

DODATKOWE AKCESORIA

wkładka ociekowa deska

wkładka ociekowa deska

99,-

biały polarny
onyx

beżowy
czarny mat

CNG 611-100 1449,- 1299,-

■■CNG 611-86 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

179,-

kamienny szary

Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika)
wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 100 x 50 cm ▪ głębokość komory: 20 cm
▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3½" ▪ 2 podfrezowane otwory ▪ możliwy montaż na równi
z blatem

■■CNG 611-78 XL ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

99,-

biały polarny
onyx

CNG 611-86

beżowy
czarny mat

1349,- 1219,-

kamienny szary

Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika)
wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

▪ do szafki min. 50 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 86 x 50 cm ▪ głębokość komory: 20 cm
▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3½" ▪ 2 podfrezowane otwory ▪ możliwy montaż na równi
z blatem

■■CNG 611-78 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

DODATKOWE AKCESORIA

wkładka ociekowa

99,-

biały polarny
onyx

beżowy
czarny mat

DODATKOWE AKCESORIA

deska

wkładka ociekowa deska

179,-

kamienny szary

Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika)

CNG 611-78 XL 1279,- 1169,- wymaga dodatkowej podkładki dystansującej
▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 78 x 50 cm ▪ głębokość komory: 20 cm
▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3½" ▪ 2 podfrezowane otwory ▪ możliwy montaż na równi
z blatem

179,-

179,-

99,-

biały polarny
onyx

CNG 611-78

beżowy
czarny mat

1279,- 1169,-

kamienny szary

Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika)
wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

▪ do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 78 x 50 cm ▪ głębokość komory: 20 cm
▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3½" ▪ 2 podfrezowane otwory ▪ możliwy montaż na równi
z blatem

■■CNG 611-62 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY
DODATKOWE AKCESORIA

wkładka ociekowa

99,-

biały polarny
onyx

CNG 611-62

beżowy
czarny mat

1199,- 1089,-

deska

179,-

kamienny szary

Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika)
wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

▪ do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 62 x 50 cm ▪ głębokość komory: 20 cm
▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3½" ▪ 2 podfrezowane otwory ▪ możliwy montaż na równi
z blatem
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Wszystkie zlewozmywaki z oferty FRANKE Polska objęte są 15-letnią gwarancją (szczegóły w karcie gwarancyjnej)

ZLEWOZMYWAKI WBUDOWYWANE Z FRAGRANITU
■■UBG 620-78 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

biały polarny
orzechowy
kamienny szary
onyx

beżowy
cappuccino
grafitowy
czarny mat

UBG 620-78 1449,- 1299,-

AKCESORIA W KOMPLECIE

AKCESORIA W KOMPLECIE

wkładka ociekowa

wkładka ociekowa

DODATKOWE AKCESORIA

DODATKOWE AKCESORIA

deska

179,-

biały polarny
orzechowy
kamienny szary
onyx

Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika)
wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

▪ do szafki min. 80 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 78 x 50 cm ▪ głębokość dużej komory:
22 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3½" ▪ 2 podfrezowane otwory 35 mm i 1 otwór 25
mm ▪ możliwy montaż na równi z blatem

■■UBG 651-78 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

biały polarny
orzechowy
kamienny szary
onyx

beżowy
cappuccino
grafitowy
czarny mat

UBG 651-78 1319,- 1169,-

UBG 611-86 1319,- 1169,-

179,-

UBG 651-100 1449,- 1299,-

wkładka
ociekowa mała

89,-

Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika)
wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 100 x 50 cm ▪ głębokość dużej komory:
22 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3½" ▪ 2 podfrezowane otwory ▪ możliwy montaż
na równi z blatem

■■UBG 611-100 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY
AKCESORIA W KOMPLECIE

wkładka ociekowa

wkładka ociekowa

DODATKOWE AKCESORIA

DODATKOWE AKCESORIA

wkładka
ociekowa mała

deska

179,-

89,-

Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika)
wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

■■UBG 611-86 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

beżowy
cappuccino
grafitowy
czarny mat

deska

beżowy
cappuccino
grafitowy
czarny mat

AKCESORIA W KOMPLECIE

▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 78 x 50 cm ▪ głębokość dużej komory:
22 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3½" ▪ 2 podfrezowane otwory ▪ możliwy
montaż na równi z blatem

biały polarny
orzechowy
kamienny szary
onyx

■■UBG 651-100 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

biały polarny
orzechowy
kamienny szary
onyx

deska

179,-

beżowy
cappuccino
grafitowy
czarny mat

UBG 611-100 1449,- 1299,-

Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika)
wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 100 x 50 cm ▪ głębokość komory: 22 cm
▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3½" ▪ 2 podfrezowane otwory ▪ możliwy montaż
na równi z blatem

■■UBG 611-78 XL ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

AKCESORIA W KOMPLECIE

AKCESORIA W KOMPLECIE

wkładka ociekowa

wkładka ociekowa

DODATKOWE AKCESORIA

DODATKOWE AKCESORIA

deska

179,-

Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika)
wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 86 x 50 cm ▪ głębokość komory: 22 cm
▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3½" ▪ 2 podfrezowane otwory ▪ możliwy montaż
na równi z blatem

biały polarny
orzechowy
kamienny szary
onyx

beżowy
cappuccino
grafitowy
czarny mat

UBG 611-78 XL 1249,- 1119,-

deska

179,-

Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika)
wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 78 x 50 cm ▪ głębokość komory: 22 cm
▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3½" ▪ 2 podfrezowane otwory ▪ możliwy montaż
na równi z blatem

Wszystkie zlewozmywaki z oferty FRANKE Polska objęte są 15-letnią gwarancją (szczegóły w karcie gwarancyjnej)

9

ZLEWOZMYWAKI WBUDOWYWANE Z FRAGRANITU
■■UBG 610-56 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

biały polarny
orzechowy
kamienny szary
onyx

beżowy
cappuccino
grafitowy
czarny mat

UBG 610-56 1169,- 999,-

■■UBG 611-78 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

AKCESORIA W KOMPLECIE

AKCESORIA W KOMPLECIE

wkładka ociekowa

wkładka ociekowa

DODATKOWE AKCESORIA

DODATKOWE AKCESORIA

deska

179,-

biały polarny
orzechowy
kamienny szary
onyx

Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika)
wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 56 x 50 cm ▪ głębokość komory: 23 cm
▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3½" ▪ 2 podfrezowane otwory ▪ możliwy montaż
na równi z blatem

■■UBG 611-62 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

beżowy
cappuccino
grafitowy
czarny mat

UBG 611-78 1249,- 1119,-

DODATKOWE AKCESORIA

wkładka ociekowa

169,-

DODATKOWE AKCESORIA

UBG 611-62 1149,- 999,-

Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika)
wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

■■AZG 651 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

wkładka ociekowa

beżowy
cappuccino
grafitowy
czarny mat

179,-

▪ do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 78 x 50 cm ▪ głębokość komory: 22 cm
▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3½" ▪ 2 podfrezowane otwory ▪ możliwy montaż
na równi z blatem

AKCESORIA W KOMPLECIE

biały polarny
orzechowy
kamienny szary
onyx

deska

deska

179,-

deska

179,-

biały polarny
beżowy
Montaż dodatkowych akcesoriów (np. dozownika)
wymaga dodatkowej podkładki dystansującej

▪ do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 62 x 50 cm ▪ głębokość komory: 22 cm
▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3½" ▪ 2 podfrezowane otwory ▪ możliwy montaż
na równi z blatem

orzechowy
cappuccino

kamienny szary
grafitowy

onyx

AZG 651 1299,- 1059,▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 97 x 50 cm ▪ głębokość dużej komory:
21 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3½" ▪ 2 podfrezowane otwory

■■AZG 661 E ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY
DODATKOWE AKCESORIA

wkładka ociekowa
do małej komory

239,-

biały polarny
beżowy

orzechowy
cappuccino

kamienny szary
grafitowy

onyx

AZG 661 E 1599,- 1299,▪ do szafki min. 80 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 96 x 50 cm ▪ głębokość dużej komory:
21,5 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3½" ▪ 2 podfrezowane otwory
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Wszystkie zlewozmywaki z oferty FRANKE Polska objęte są 15-letnią gwarancją (szczegóły w karcie gwarancyjnej)
*produkt nie objęty promocją

ZLEWOZMYWAKI WBUDOWYWANE Z FRAGRANITU
■■AZG 611-97 XL ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

■■AZG 611-86 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

DODATKOWE AKCESORIA

DODATKOWE AKCESORIA

deska

deska

179,-

beżowy

kamienny szary

grafitowy

179,-

onyx

AZG 611-97 XL 1299,- 1119,-

biały polarny
beżowy

orzechowy
cappuccino

■■AZG 611-78 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

▪ do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 86 x 50 cm ▪ głębokość komory: 21 cm
▪ korek automatyczny z sitkiem 3½" ▪ 2 podfrezowane otwory

■■AZG 611-62 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

DODATKOWE AKCESORIA

DODATKOWE AKCESORIA

deska

deska

179,-

orzechowy
cappuccino

kamienny szary
grafitowy

179,-

onyx

AZG 611-78 1199,- 999,-

■■BSG 611-78 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

orzechowy
cappuccino

biały polarny
beżowy

orzechowy
cappuccino

kamienny szary
grafitowy

onyx

AZG 611-62 1149,- 949,-

▪ do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 78 x 50 cm ▪ głębokość komory: 21 cm
▪ korek automatyczny z sitkiem 3½" ▪ 2 podfrezowane otwory

biały polarny
beżowy

onyx

AZG 611-86 1249,- 1019,-

▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 97 x 50 cm ▪ głębokość komory: 21 cm
▪ korek automatyczny z sitkiem 3½" ▪ 2 podfrezowane otwory

biały polarny
beżowy

kamienny szary
grafitowy

kamienny szary
grafitowy

▪ do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 62 x 50 cm ▪ głębokość komory: 21 cm
▪ korek automatyczny z sitkiem 3½" ▪ 2 podfrezowane otwory

■■BSG 611-62 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

onyx

BSG 611-78 1049,- 939,▪ do szafki min. 50 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 78 x 43,5 cm ▪ głębokość komory:
20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3½" ▪ 4 podfrezowane otwory (dwa otwory poza
obrębem min. szafki)

biały polarny
beżowy

orzechowy
cappuccino

kamienny szary
grafitowy

onyx

BSG 611-62 939,- 839,▪ do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 62 x 43,5 cm ▪ głębokość komory:
20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3½" ▪ 4 podfrezowane otwory (dwa otwory poza
obrębem min. szafki)

Wszystkie zlewozmywaki z oferty FRANKE Polska objęte są 15-letnią gwarancją (szczegóły w karcie gwarancyjnej)
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ZLEWOZMYWAKI WBUDOWYWANE Z FRAGRANITU
■■SAG 651-86 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

■■SAG 614-78 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

DODATKOWE AKCESORIA

wkładka ociekowa mała

129,-

biały polarny
beżowy

orzechowy
cappuccino

kamienny szary
grafitowy

onyx

SAG 651-86 999,- 919,-

■■ROG 611 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

orzechowy
kamienny szary

orzechowy
cappuccino

kamienny szary
grafitowy

onyx

SAG 614-78 819,- 739,-

▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 86 x 43,5 cm ▪ głębokość dużej komory:
16,6 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3½" ▪ 2 podfrezowane otwory

biały polarny
beżowy

biały polarny
beżowy

grafitowy

ROG 611 849,- 749,-

▪ do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 78 x 43,5 cm ▪ głębokość komory:
16,6 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3½" ▪ 2 podfrezowane otwory

■■ROG 611-62 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

biały polarny
beżowy

orzechowy
kamienny szary

grafitowy
onyx

ROG 611-62 849,- 749,-

▪ do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 77 x 50 cm ▪ głębokość komory: 20 cm
▪ korek automatyczny z sitkiem 3½" ▪ 2 podfrezowane otwory

▪ do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 62 x 50 cm ▪ głębokość komory: 20 cm
▪ korek automatyczny z sitkiem 3½" ▪ 2 podfrezowane otwory

■■ROG 610-41 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

beżowy

kamienny szary

onyx

ROG 610-41 919,- 799,▪ do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: Ø51 cm ▪ głębokość komory: 19,5 cm
▪ korek automatyczny z sitkiem 3½" ▪ 1 wycięty i 1 podfrezowany otwór
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Wszystkie zlewozmywaki z oferty FRANKE Polska objęte są 15-letnią gwarancją (szczegóły w karcie gwarancyjnej)

ZLEWOZMYWAKI DO PODBUDOWY Z FRAGRANITU
■■KBG 160 KOMORA DO PODBUDOWY
DODATKOWE AKCESORIA

wkładka ociekowa

249,-

biały polarny
kamienny szary

orzechowy
grafitowy

onyx

KBG 160 1899,- 1659,▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 55,8 x 46 cm
▪ głębokość komory: 20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3½"

■■KBG 110-70 KOMORA DO PODBUDOWY
DODATKOWE AKCESORIA

wkładka ociekowa

249,-

biały polarny

orzechowy

grafitowy

onyx

KBG 110-70 1999,- 1759,▪ do szafki min. 90 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 80,2 x 46 cm
▪ głębokość komory: 20,3 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3½"

■■KBG 110-50 KOMORA DO PODBUDOWY

■■KBG 110-34 KOMORA DO PODBUDOWY

DODATKOWE AKCESORIA

DODATKOWE AKCESORIA

wkładka ociekowa

wkładka ociekowa

249,-

biały polarny
kamienny szary

orzechowy
grafitowy

onyx
czarny mat

KBG 110-50 1699,- 1439,▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 54 x 44 cm
▪ głębokość komory: 20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3½"

249,-

biały polarny
kamienny szary

orzechowy
grafitowy

onyx
czarny mat

KBG 110-34 1569,- 1179,▪ do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 36,7 x 46 cm
▪ głębokość komory: 20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3½"

Wszystkie zlewozmywaki z oferty FRANKE Polska objęte są 15-letnią gwarancją (szczegóły w karcie gwarancyjnej)
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ZLEWOZMYWAKI DO PODBUDOWY TECTONITE
■■SID 160 KOMORA DO PODBUDOWY

biały polarny
kamienny szary

orzechowy
onyx

SID 160 1169,- 1059,▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 56 x 44 cm
▪ głębokość komory: 20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3½"

■■SID 110-50 KOMORA DO PODBUDOWY

biały polarny
kamienny szary

orzechowy
onyx

SID 110-50 1059,- 979,▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 52,5 x 44 cm
▪ głębokość komory: 20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3½"

■■SID 110-34 KOMORA DO PODBUDOWY

biały polarny
kamienny szary

orzechowy
onyx

SID 110-34 959,- 869,▪ do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 36,5 x 44 cm
▪ głębokość komory: 20 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3½"
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Wszystkie zlewozmywaki z oferty FRANKE Polska objęte są 15-letnią gwarancją (szczegóły w karcie gwarancyjnej)

ZLEWOZMYWAKI DO PODBUDOWY STALOWE
■■MRX 110-50 KOMORA DO PODBUDOWY
DODATKOWE AKCESORIA

deska 169,-

wkładka ociekowa

249,-

stal szlachetna gładka (matowa)

MRX 110-50 1359,- 1249,▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 54 x 44 cm
▪ głębokość komory: 18 cm ▪ korek zatyczkowy Flow Pro z sitkiem 3½"

■■MRX 110-40 KOMORA DO PODBUDOWY

■■ANX 110-48 KOMORA DO PODBUDOWY

DODATKOWE AKCESORIA

deska

169,-

DODATKOWE AKCESORIA
zestaw odpływowy 3½" z korkiem
automatycznym 129,-

wkładka ociekowa

249,-

stal szlachetna gładka (matowa)

MRX 110-40 1149,- 999,▪ do szafki min. 50 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 44 x 44 cm
▪ głębokość komory: 18 cm ▪ korek zatyczkowy Flow Pro z sitkiem 3½"

■■ANX 110-34 KOMORA DO PODBUDOWY

stal szlachetna szczotkowana

ANX 110-48 719,- 669,▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 51 x 43 cm
▪ głębokość dużej komory: 18 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3½" bez syfonu

■■GAX 110-45 KOMORA DO PODBUDOWY

DODATKOWE AKCESORIA
zestaw odpływowy 3½" z korkiem
automatycznym 129,-

stal szlachetna szczotkowana

ANX 110-34 599,- 549,▪ do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 37 x 43 cm
▪ głębokość komory: 18 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3½" bez syfonu

DODATKOWE AKCESORIA
zestaw odpływowy 3½" z korkiem
automatycznym i syfonem 129,-

stal szlachetna szczotkowana

GAX 110-45 759,- 619,▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 48,2 x 43,2 cm
▪ głębokość komory: 19 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3½" bez syfonu

Wszystkie zlewozmywaki z oferty FRANKE Polska objęte są 15-letnią gwarancją (szczegóły w karcie gwarancyjnej)

15

ZLEWOZMYWAKI WBUDOWYWANE STALOWE
■■MRX 210-50 TL ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

■■MRX 210-40 TL ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

DODATKOWE AKCESORIA

DODATKOWE AKCESORIA

deska

deska

169,-

wkładka ociekowa

249,-

stal szlachetna gładka (matowa)

169,-

wkładka ociekowa

249,-

stal szlachetna gładka (matowa)

MRX 210-50 TL 1549,- 1379,-

MRX 210-40 TL 1359,- 1249,-

▪ do szafki min. 55 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 53 x 51 cm ▪ głębokość komory: 18 cm
▪ korek zatyczkowy Flow Pro z sitkiem 3½" ▪ płaskie krawędzie Slimtop

■■SRL/SRX 611-86 XL ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

▪ do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 43 x 51 cm ▪ głębokość komory: 18 cm
▪ korek zatyczkowy Flow Pro z sitkiem 3½" ▪ płaskie krawędzie Slimtop

■■SKX 651 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

DODATKOWE AKCESORIA

deska 199,- 169,-

stal szlachetna len
stal szlachetna szczotkowana

stal szlachetna szczotkowana

SRL 611-86 XL (stal szlachetna len)
789,- 719,SRX 611-86 XL (stal szlachetna szczotkowana) 739,- 669,▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 86 x 50 cm
▪ głębokość komory: 19 cm ▪ korek automatyczny z sitkiem 3½"

■■SKL/SKN 611-79 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

stal szlachetna len
stal szlachetna gładka

SKL 611-79 (stal szlachetna len)
SKN 611-79 (stal szlachetna gładka)

679,- 619,-

▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 100 x 50 cm
▪ głębokość dużej komory: 15,5 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3½"

■■SKL/SKN 611-63 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

stal szlachetna len
stal szlachetna gładka

539,- 479,449,- 409,-

▪ do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 79 x 50 cm
▪ głębokość komory: 16 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3½"

16

SKX 651

SKL 611-63 (stal szlachetna len)
SKN 611-63 (stal szlachetna gładka)

479,- 409,399,- 369,-

▪ do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 63,5 x 50 cm
▪ głębokość komory: 16 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3½"

Wszystkie zlewozmywaki z oferty FRANKE Polska objęte są 15-letnią gwarancją (szczegóły w karcie gwarancyjnej)

ZLEWOZMYWAKI WBUDOWYWANE STALOWE
■■OLL /OLN 611-79 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

stal szlachetna len
stal szlachetna gładka

OLL 611-79 (stal szlachetna len)
OLN 611-79 (stal szlachetna gładka)

stal szlachetna len
stal szlachetna gładka

409,- 369,369,- 339,-

▪ do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 79 x 50 cm
▪ głębokość komory: 16 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3½"

■■EFL/EFN 620-78 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

stal szlachetna len
stal szlachetna gładka

EFL 620-78 (stal szlachetna len)
EFN 620-78 (stal szlachetna gładka)

■■OLL /OLN 611-63 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

OLL 611-63 (stal szlachetna len)
OLN 611-63 (stal szlachetna gładka)

359,- 319,319,- 289,-

▪ do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 63,5 x 50 cm
▪ głębokość komory: 16 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3½"

■■EFL/EFN 651-78 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

stal szlachetna len
stal szlachetna gładka

629,- 559,529,- 479,-

▪ do szafki min. 80 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 78 x 47,5 cm
▪ głębokość dużej komory: 15 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3½"

EFL 651-78 (stal szlachetna len)
EFN 651-78 (stal szlachetna gładka)

559,- 449,529,- 419,-

▪ do szafki min. 60 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 78 x 47,5 cm
▪ głębokość dużej komory: 15 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3½"

■■EFL/EFN 614-78 ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY

stal szlachetna len
stal szlachetna gładka

EFL 614-78 (stal szlachetna len)
EFN 614-78 (stal szlachetna gładka)

469,- 369,379,- 319,-

▪ do szafki min. 45 cm ▪ wymiary zewnętrzne: 78 x 47,5 cm
▪ głębokość komory: 14,5 cm ▪ korek zatyczkowy z sitkiem 3½"

Wszystkie zlewozmywaki z oferty FRANKE Polska objęte są 15-letnią gwarancją (szczegóły w karcie gwarancyjnej)
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BATERIE KUCHENNE
■■EOS NEO PULL-OUT SPRAY
WYCIĄGANA WYLEWKA

czarna stal szlachetna
stal szlachetna

CZARNA STAL SZLACHETNA 1399,- 1269,STAL SZLACHETNA
1199,- 1059,▪ obrót wylewki: 180o ▪ wysokość baterii: 44,3 cm ▪ laminarny strumień wody
▪ powłoka PVD (czarna stal) ▪ funkcja prysznica

■■EOS NEO

■■ATLAS NEO PULL-OUT SPRAY
STAŁA WYLEWKA

WYCIĄGANA WYLEWKA

czarna stal szlachetna
stal szlachetna

stal szlachetna

CZARNA STAL SZLACHETNA 1199,- 1099,STAL SZLACHETNA
849,- 779,▪ obrót wylewki: 360o ▪ wysokość baterii: 38,7 cm ▪ laminarny strumień wody
▪ powłoka PVD (czarna stal)

■■ATLAS NEO PULL-OUT

STAL SZLACHETNA 1399,- 1269,-

▪ obrót wylewki: 180o ▪ wysokość baterii: 29,9 cm ▪ funkcja prysznica

■■ATLAS NEO PULL-OUT WINDOW
WYCIĄGANA WYLEWKA

PODOKIENNA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ

czarna stal szlachetna
stal szlachetna

stal szlachetna

CZARNA STAL SZLACHETNA 1399,- 1269,STAL SZLACHETNA
1199,- 1099,▪ obrót wylewki: 180o ▪ wysokość baterii: 29,7 cm ▪ laminarny strumień wody
▪ powłoka PVD (czarna stal)

■■ATLAS NEO

STAL SZLACHETNA 1399,- 1269,▪ obrót wylewki: 180o ▪ wysokość baterii: 29,9 cm/po złożeniu 6 cm
▪ laminarny strumień wody

■■MARIS PULL-OUT SPRAY
STAŁA WYLEWKA

czarna stal szlachetna
stal szlachetna

CZARNA STAL SZLACHETNA 1249,- 1149,STAL SZLACHETNA
1189,- 1079,▪ obrót wylewki: 180o ▪ wysokość baterii: 29,7 cm ▪ laminarny strumień wody
▪ powłoka PVD (czarna stal)
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WYCIĄGANA WYLEWKA

chrom

chrom/
biały

chrom/
beżowy

chrom/ chrom/ chrom/
kamienny grafitowy onyx
szary

CHROM
1099,- 1019,KOLORY FRAGRANIT 1299,- 1149,▪ obrót wylewki: 360o ▪ wysokość baterii: 29,5 cm ▪ funkcja prysznica

BATERIE KUCHENNE
■■HERMES

■■NEPTUNE STYLE WINDOW
RUCHOMA WYLEWKA

PODOKIENNA ZE STAŁĄ WYLEWKĄ

stal szlachetna

chrom

STAL SZLACHETNA 1299,- 1189,-

▪ obrót wylewki: 360o ▪ wysokość baterii: 69,8 cm ▪ funkcja prysznica

■■NEPTUNE EVO

CHROM 1199,- 1049,-

▪ obrót wylewki: 360o ▪ wysokość baterii: 28,8 cm/po złożeniu 8 cm

■■CENTRO
WYCIĄGANA WYLEWKA

STAŁA WYLEWKA

chrom
chrom/czarny
chrom/biały
chrom

CHROM
1049,- 969,CHROM/CZARNY 1049,- 969,CHROM/BIAŁY 1049,- 969,▪ obrót wylewki: 360o ▪ wysokość baterii: 29,1 cm

CHROM

839,- 749,-

▪ obrót wylewki: 150o ▪ wysokość baterii: 27,8 cm ▪ laminarny strumień wody

■■CENTRO PULL-OUT WINDOW

■■CENTRO PULL-OUT

PODOKIENNA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ

WYCIĄGANA WYLEWKA

chrom
chrom

onyx/
kamienny szary/
stal optyczna stal optyczna

beżowy/
biały polarny/ czarny mat
stal optyczna stal optyczna

CHROM
949,- 849,KOLORY FRAGRANIT 1259,- 1099,-

CHROM 1259,- 1149,▪ obrót wylewki: 120o ▪ wysokość baterii: 27,8 cm ▪ laminarny strumień wody
▪ wysokość po złożeniu 6 cm

■■CENTRO PULL-OUT SPRAY

▪ obrót wylewki: 120o ▪ wysokość baterii: 28,1 cm ▪ laminarny strumień wody

■■SENTINEL
WYCIĄGANA WYLEWKA

chrom

CHROM 1049,- 949,▪ obrót wylewki: 120o ▪ wysokość baterii: 27,8 cm ▪ laminarny strumień wody
▪ funkcja prysznica

RUCHOMA WYLEWKA

chrom

CHROM 1089,- 929,-

▪ obrót wylewki: 360o ▪ wysokość baterii: 46 cm ▪ funkcja prysznica

19

BATERIE KUCHENNE
■■COXY

■■OLD ENGLAND
RUCHOMA WYLEWKA

STAŁA WYLEWKA
miedź
stare złoto
chrom

chrom

MIEDŹ
1039,- 879,STARE ZŁOTO 1039,- 879,CHROM
1039,- 879,-

CHROM 939,- 859,-

▪ obrót wylewki: 360o ▪ wysokość baterii: 46 cm ▪ funkcja prysznica

▪ obrót wylewki: 360o ▪ wysokość baterii: 29 cm

■■ORBIT PULL-OUT

■■ORBIT
WYCIĄGANA WYLEWKA

chrom

stal szla- biały
chetna
polarny

orzech

cappuccino

kamienny grafitowy onyx
szary

STAŁA WYLEWKA

beżowy
stal szlachetna

CHROM
629,- 569,STAL SZLACHETNA 1039,- 929,FRAGRANIT
689,- 619,▪ obrót wylewki: 120o ▪ wysokość baterii: 20,9 cm ▪ WaterSaving: dwustopniowa głowica
pozwalająca zredukować zużycie wody do 50% ▪ laminarny strumień wody ▪ funkcja ECO

■■URBAN PULL-OUT

STAL SZLACHETNA 899,- 739,▪ obrót wylewki: 360o ▪ wysokość baterii: 20,9 cm ▪ WaterSaving: dwustopniowa głowica
pozwalająca zredukować zużycie wody do 50% ▪ laminarny strumień wody ▪ funkcja ECO

■■URBAN
WYCIĄGANA WYLEWKA

chrom

biały
polarny

orzech

beżowy

STAŁA WYLEWKA

chrom

orzech

beżowy

cappuccino kamienny grafitowy onyx
szary

cappuccino kamienny grafitowy onyx
szary

CHROM
769,- 679,KOLORY FRAGRANIT 899,- 779,-

CHROM
629,- 559,KOLORY FRAGRANIT 769,- 679,-

▪ obrót wylewki: 150o ▪ wysokość baterii: 29,4 cm

▪ obrót wylewki: 360o ▪ wysokość baterii: 30,8 cm

■■SIRIUS SIDE

■■PRINCE II PULL-OUT SPRAY
WYCIĄGANA WYLEWKA

chrom

chrom/
biały

chrom/
orzech

chrom/
beżowy

WYCIĄGANA WYLEWKA

chrom

biały
polarny

orzech

beżowy

chrom/ chrom/ chrom/ chrom/
cappuccino kamienny grafitowy onyx
szary

cappuccino kamienny grafitowy onyx
szary

CHROM
569,- 529,KOLORY FRAGRANIT 649,- 579,-

CHROM
499,- 459,KOLORY FRAGRANIT 589,- 519,-

▪ obrót wylewki: 360o ▪ wysokość baterii: 34,4 cm
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biały
polarny

▪ obrót wylewki: 360o ▪ wysokość baterii: 17,5 cm ▪ funkcja prysznica

BATERIE KUCHENNE, DOZOWNIKI
■■LINA SEMI-PRO

■■LINA PULL-OUT
RUCHOMA WYLEWKA

WYCIĄGANA WYLEWKA

chrom
chrom

chrom/czarny
chrom/biały

biały
polarny

onyx

beżowy

cappuccino kamienny grafitowy czarny mat
szary
dostępny od
czerwca 2021

CHROM/SZARY 749,- 659,CHROM/CZARNY 749,- 659,CHROM/BIAŁY 749,- 659,-

CHROM
589,- 529,KOLORY FRAGRANIT 679,- 599,-

▪ obrót wylewki: 150o ▪ wysokość baterii: 410 cm ▪ funkcja prysznica

▪ obrót wylewki: 150o ▪ wysokość baterii: 360 cm

■■LINA XL

■■LINA L
STAŁA WYLEWKA
chrom

biały
polarny

cappuccino

onyx

orzech

STAŁA WYLEWKA
chrom

beżowy

stal optyczna

kamienny grafitowy czarny mat
szary
dostępny od
czerwca 2021

CHROM
419,- 379,KOLORY FRAGRANIT 479,- 429,-

CHROM
STAL OPTYCZNA

▪ obrót wylewki: 360o ▪ wysokość baterii: 350 cm

389,- 349,449,- 399,-

▪ obrót wylewki: 360o ▪ wysokość baterii: 46
330cm
cm▪ funkcja prysznica

■■VEGA

■■PRINCESS II
STAŁA WYLEWKA

chrom

biały
polarny

orzech

DOZOWNIK

chrom

orzech

beżowy

cappuccino kamienny grafitowy onyx
szary

CHROM
379,- 339,KOLORY FRAGRANIT 419,- 369,-

CHROM
339,- 299,KOLORY FRAGRANIT 439,- 349,▪ obrót wylewki: 360o ▪ wysokość baterii: 18,4 cm

■■SIRIUS

czarna stal
szlachetna

▪ pojemnik 350 ml z tworzywa
sztucznego ▪ wygodne napełnianie
od góry ▪ otwór montażowy Ø35 mm

biały
polarny

cappuccino kamienny grafitowy onyx
szary

DOZOWNIK

■■COMFORT

stal
biały
optyczna polarny

chrom

stal
biały
optyczna polarny

orzech

beżowy

orzech

beżowy

cappuccino

kamienny grafitowy onyx
szary

CHROM
STAL OPTYCZNA
KOLORY FRAGRANIT

DOZOWNIK

chrom
stal szlachetna

STAL
SZLACHETNA 319,- 289,CZARNA STAL
SZLACHETNA 319,- 289,-

STAŁA WYLEWKA

beżowy

▪ obrót wylewki: 360o ▪ wysokość baterii: 25,8 cm

■■ATLAS

orzech

229,- 199,229,- 199,229,- 199,-

▪ pojemnik 350 ml z tworzywa sztucznego ▪ wygodne napełnianie
od góry ▪ otwór montażowy Ø28-35 mm

cappuccino

kamienny grafitowy onyx
szary

CHROM
STAL OPTYCZNA
KOLORY FRAGRANIT

159,- 139,169,- 149,169,- 149,-

▪ pojemnik 350 ml z tworzywa sztucznego ▪ wygodne napełnianie
od góry ▪ otwór montażowy Ø25-35 mm
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■■SORTER GARBO 60-4

■■SORTER GARBO 60-3

SORTER
GARBO 60-4 939,- 799,▪ wymiary zewnętrzne: 56,2 x 39,9 x 36 cm ▪ wysuwany z frontem szafki
▪ liczba i rodzaje pojemników: 2 pojemniki 12 l, 2 pojemniki 8 l
▪ szerokość szafki: 60 cm ▪ cichy domyk

■■TROLLEY VARIO 60

SORTER
GARBO 60-3 919,- 799,▪ wymiary zewnętrzne: 56,2 x 39,9 x 36 cm ▪ wysuwany z frontem szafki
▪ liczba i rodzaje pojemników: 1 pojemnik 18 l, 1 pojemnik 12 l, 1 pojemnik 8 l
▪ szerokość szafki: 60 cm ▪ cichy domyk

■■EASYSORT 600-1-4

TROLLEY
VARIO 60 599,- 479,-

▪ wymiary zewnętrzne: 56 x 39 x 48,3 cm ▪ wysuwany z frontem szafki ▪ liczba i rodzaje
pojemników: 1 pojemnik 18 l, 2 pojemniki 8 l ▪ szerokość szafki: 60 cm

■■EASYSORT 600-2-2

EASYSORT
600-1-4 229,- 209,-

▪ wymiary zewnętrzne: 37,8 x 56,4 x 34,3 cm ▪ liczba i rodzaje pojemników:
1 pojemnik 14,5 l, 4 pojemniki 7,4 l ▪ szerokość szafki: 60 cm

■■EASYSORT 600-3-0

EASYSORT
600-2-2
209,- 189,-

▪ wymiary zewnętrzne: 37,8 x 56,4 x 34,3 cm ▪ liczba i rodzaje pojemników:
2 pojemniki 14,5 l, 2 pojemniki 7,4 l ▪ szerokość szafki: 60 cm

■■EASYSORT 450-0-4

▪ wymiary zewnętrzne: 37,8 x 56,4 x 34,3 cm ▪ liczba i rodzaje pojemników:
3 pojemniki 14,5 l ▪ szerokość szafki: 60 cm

■■EASYSORT 450-1-2

EASYSORT 450-0-4 169,- 149,-

▪ wymiary zewnętrzne: 37,8 x 41,4 x 34,3 cm ▪ liczba i rodzaje pojemników:
4 pojemniki 7,4 l ▪ szerokość szafki: 45 cm
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EASYSORT
600-3-0
189,- 169,-

EASYSORT 450-1-2 159,- 139,-

▪ wymiary zewnętrzne: 37,8 x 41,4 x 34,3 cm ▪ liczba i rodzaje pojemników:
1 pojemnik 14,5 l, 2 pojemniki 7,4 l ▪ szerokość szafki: 45 cm

■■EASYSORT 450-2-0

■■MŁYNEK DO ODPADÓW TE-125
W
AKCESORIA W KOMPLECIE

zintegrowany włącznik
pneumatyczny

EASYSORT 450-2-0 139,- 129,-

TE-125 1489,- 1349,-

▪ wymiary zewnętrzne: 37,8 x 41,4 x 34,3 cm ▪ liczba i rodzaje pojemników:
2 pojemniki 14,5 l ▪ szerokość szafki: 45 cm

▪ moc: 930 W/1,25 KM ▪ chromowany włącznik pneumatyczny w komplecie

■■MŁYNEK DO ODPADÓW TE-75

■■MŁYNEK DO ODPADÓW TE-50
W

W

AKCESORIA W KOMPLECIE

AKCESORIA W KOMPLECIE

zintegrowany włącznik
pneumatyczny

zintegrowany włącznik
pneumatyczny

TE-75 1339,- 1219,-

TE-50 1149,- 1019,-

▪ moc: 550 W/0,75 KM ▪ chromowany włącznik pneumatyczny w komplecie

■■TWISTER

▪ moc: 375 W/0,5 KM ▪ chromowany włącznik pneumatyczny w komplecie

■■ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY

39,- 35,-

39,- 35,-

▪ Twister - środek do czyszczenia zlewozmywaków
stalowych Franke ▪ pojemność: 125 ml

ŚRODEK DO PIELĘGNACJI ZLEWOZMYWAKÓW
FRAGRANIT, FRACERAM I TECTONITE

45,- 39,-

▪ codzienna pielęgnacja zlewozmywaków Fragranit,
Fraceram i Tectonite ▪ pojemność: 250 ml

▪ ściereczka z mikrofibry do codziennej
pielęgnacji produktów Franke ▪ wymiary: 40 x 40 cm

ŚRODEK DO PIELĘGNACJI BATERII
KUCHENNYCH

45,- 39,-

▪ środek do codziennej pielęgnacji baterii
kuchennych Franke ▪ pojemność: 250 ml

ŚRODEK DO PIELĘGNACJI
ZLEWOZMYWAKÓW STALOWYCH

49,- 45,-

▪ codzienna pielęgnacja zlewozmywaków stalowych
Franke ▪ pojemność: 200 ml

ŚRODEK DO PIELĘGNACJI
OKAPÓW

45,- 39,-

▪ codzienna pielęgnacja okapów Franke ▪ pojemność:
250 ml
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FRANKE Polska Sp. z o.o.
ul. Franke 1
Sękocin Nowy
05-090 Raszyn
tel.: +48 22 711 67 00
www.franke.pl
Showroom FRANKE
CH Homepark
plac Szwedzki 3
05-090 Janki k. Warszawy
tel.: +48 22 711 67 90

Oferta prezentowana w katalogu ważna jest od 1 kwietnia 2021 roku do odwołania. Wszystkie ceny podane w ulotce są sugerowanymi cenami detalicznymi z uwzględnieniem podatku VAT w stawce podstawowej 23% wg stanu prawnego na dzień 1 kwietnia
2021. Z uwagi na wprowadzanie udoskonaleń technologicznych FRANKE Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia
zmian w asortymencie i/lub danych technicznych produktów. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. FRANKE Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy edytorskie. Kolory produktów w druku mogą
nieznacznie odbiegać od oryginału. Zawartość ulotki, w tym tekst, rozwiązania graficzne i techniczne, podlega ochronie prawa
autorskiego. Wszelkie prawa z tego tytułu przysługują wyłącznie FRANKE Polska Sp. z o.o. lub innym podmiotom z Grupy FRANKE.
Poza dozwolonym użytkiem prywatnym (kopiowanie i przechowywanie materiałów na użytek osobisty) jakiekolwiek wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w katalogu lub ich części, w tym kopiowanie i rozpowszechnianie, jest bez uprzedniej pisemnej
zgody FRANKE Polska Sp. z o.o. niedozwolone.

