
SETY 2014
Platnost od 1. 3. 2014

Speciální nabídka vestavných spotřebičů 
a setů kuchyňských dřezů, baterií, odsavačů par 
a systémů třídění odpadu

Uvedené ceny jsou včetně DPH
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-20%

Skloker. varná deska FHC 604 4C T BP WH Indukční varná deska FH 604-1E 4I T PWL

Vestavná trouba CR 66 M WH-1 bílé sklo Vestavná trouba SM 86 M XS nerez

Mikrovlnná trouba FMW 250 CR G WH Myčka nádobí FDW 612 E5P A+    š. 60 cm

akční cena
9 849 Kč

akční cena
10 769 Kč

akční cena
14 520 Kč

akční cena
14 520 Kč

akční cena
8 591 Kč

akční cena
10 890 Kč

katalogová cena
12 947 Kč

katalogová cena
14 762 Kč

katalogová cena
16 214 Kč

katalogová cena
16 214 Kč

katalogová cena
10 648 Kč

katalogová cena
13 915 Kč

108.0290.071 
rozměr: 580 × 510 mm 
výřez: 560 × 490 mm
maximální příkon: 6,4 kW
4 varné zóny (1 x dvojitá, 3 x samost.)
integrovaný dotykový ovládací panel
ukazatel zbytkového tepla
funkce „Heat-up“, dětská pojistka
automatické vypnutí 

108.0266.463
rozměr: 580 × 510 mm 
výřez: 560 × 490 mm
maximální příkon: 2,8 nebo 3,5 nebo
6,0 nebo 7,2 kW
funkce „Booster“, dětská pojistka
ochrana proti přehřátí
automatické vypnutí
ukazatel zbytkového tepla

kapacita: 25 l
maximální příkon: 1 450 W
Pozor! vestavná hloubka 400 mm

116.0182.139
6+1 funkce
kapacita 59 l
energetická třída A
dotykové ovládání minutky
trojitá prosklená dvířka 
vnitřní světlo
mělký plech
2 rošty

116.0152.143
8+1 funkce 
kapacita 66 l 
energetická třída A-20%
trojitá prosklená dvířka
2 vnitřní halogenová světla 
mělký plech
hluboký plech 
rošt

131.0264.332
5 úrovní výkonu, rychlý start
dotykové ovládání s LCD displejem 
časovač (max. 95 min.), dětský zámek
skleněný talíř ø 315 mm
akustický signál konce ohřevu
gril v kombinaci nebo samostatně
automat. vaření a rozmrazování, 
váhové rozmrazování

117.0253.910
hlučnost: 47 dB(A)
spotřeba vody: 12 l
energetická třída A+
5 programů
4 teploty mytí (40 °C, 50 °C, 65 °C, 70 °C)

odložený start (3-6-9 h)
AquaStop, akustický signál konce mytí
možnost připojit na teplou/stud. vodu

STOP

STOP

přední nerezová lišta 
a boční zkosené hrany

přední nerezová lišta 
a boční zkosené hrany

bílé sklo

bílé sklo černé sklo

AISI
304

+

Kompletní sortiment vestavných spotřebičů na www.franke.cz.

VSTAVANÉ SPOTREBIČE 
Speciální nabídka ze sortimentu vestavných spotřebičů Franke. 
Franke - to nejsou jen dřezy a baterie, ale i sortiment vestavných 
spotřebičů. 

Vyberte si troubu, varnou desku, mikrovlnku nebo myčku nyní za 
výhodné akční ceny a zařiďte si svoji kuchyni bez kompromisů. 

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE

vestavná trouba SM 86 M XS

x12
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SET G33 (KSG 218* + Samoa + FD 300)

SET G31 (ROG 610* + FP 0035 + FD 300)

SET G34 (KSG 218* + FN 0147 + FD 300)
dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 
425 × 520 mm
dřez: 345 × 390 × 190 mm
sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 
∅ 510 mm
dřez: ∅ 400 × 195 mm
sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 
425 × 520 mm
dřez: 345 × 390 × 190 mm
sítkový ventil

Fragranit DuraKleen® PLUS je kombinace 80% žuly a 20% polymerové 
pryskyřice. 

Neztrácí barvu, odolá krátkodobým teplotám až do 280 °C, je odolný 
vůči skvrnám, ulpívání nečistot a poškrábání. 

Tento materiál je zdokonalený o antibakteriální úpravu Sanitized®, 
která pomáhá udržovat povrch dřezu hygienicky čistý a chrání jej před 
bakteriemi a mikroby po dobu mezi běžným čištěním. Testy prokázaly, 
že Sanitized® snižuje výskyt bakterií a mikrobů až o 99%.

cena setu
5 445 Kč

cena setu
9 922 Kč

cena setu
8 954 Kč

katalogová cena setu
7449 Kč

katalogová cena setu
13 199 Kč

katalogová cena setu
11 108 Kč

+                                           

+                                           

dávkovač saponátu:
chrom, objem 300 ml 

dávkovač saponátu:
chrom, objem 300 ml 

dávkovač saponátu:
chrom, objem 300 ml 

baterie: 
tlaková, chromová 

otočná 360 °
páková směšovací

baterie: 
tlaková

chromová 

baterie: 
tlaková, chromová 

s vytah. koncovkou

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

SET G32 (ROG 610* + FC 650 + FD 300)
dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 
∅ 510 mm
dřez: ∅ 400 × 195 mm
sítkový ventil

cena setu
6 292 Kč

katalogová cena setu
8 494 Kč

+                                           

dávkovač saponátu:
chrom, objem 300 ml 

baterie: 
tlaková

chromová 

+                                           

+                                           

* barvy jednotlivých typů dřezů a baterií viz. tabulka na straně 7
Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí. 

DŘEZY FRAGRANIT DURAKLEEN PLUS® ZDOKONALENÉ O SANITIZED® 

SET G35 (KSG 238* + Samoa + FD 300) SET G36 (KSG 238* + FN 0147 + FD 300)
dřez: 
spodní skříňka od 600 mm
rozměry: 
585 × 520 mm
dřez: 505 × 390 × 200 mm
sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 600 mm
rozměry: 
585 × 520 mm
dřez: 505 × 390 × 200 mm
sítkový ventil

cena setu
11 737 Kč

cena setu
10 285 Kč

katalogová cena setu
14 375 Kč

katalogová cena setu
12 284 Kč

+                                           

dávkovač saponátu:
chrom, objem 300 ml 

dávkovač saponátu:
chrom, objem 300 ml 

baterie: 
tlaková, chromová 

s vytah. koncovkou

baterie: 
tlaková, chromová 

otočná 360 °
páková směšovací

+                                           +                                           

+                                           +                                           
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+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

SET G39 (MRG 611* + Samoa)

SET G7 (MRG 611-62* + Samoa)

SET G56 (BFG 611-78* + FC 650)

SET G54 (BFG 611-62* + FC 650)

SET G40 (MRG 611* + FN 0147)

SET G8 (MRG 611-62* + FN 0147) 

SET G57 (BFG 611-78* + FG 9547.xxx*) 

SET G55 (BFG 611-62* + FG 9547.xxx*) 

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 620 × 500 mm
dřez: 350 × 425 × 200 mm
sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm 
rozměry: 780 × 500 mm
dřez: 340 × 420 × 200 mm
sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm 
rozměry: 620 × 500 mm
dřez: 340 × 420 × 200 mm
sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 
780 × 500 mm
dřez: 350 × 425 × 200 mm
sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 
780 × 500 mm
dřez: 350 × 425 × 200 mm
sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm 
rozměry: 620 × 500 mm
dřez: 350 × 425 × 200 mm
sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm 
rozměry: 780 × 500 mm
dřez: 340 × 420 × 200 mm
sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm 
rozměry: 620 × 500 mm
dřez: 340 × 420 × 200 mm
sítkový ventil

baterie: 
tlaková 

chromová 
s vytah. koncovkou

baterie: 
tlaková 

chromová 
s vytah. koncovkou

baterie: 
tlaková 

chromová
otočná 360 °

páková směšovací

baterie: 
tlaková 

chromová
otočná 360 °

páková směšovací

cena setu
10 769 Kč

cena setu
9 680 Kč

cena setu
9 922 Kč

cena setu
7 986 Kč

cena setu
9 801 Kč

cena setu
8 470 Kč

cena setu
7 260 Kč

cena setu
6 897 Kč

katalogová cena setu
13 852 Kč

katalogová cena setu
13 329 Kč

katalogová cena setu
12 414 Kč

katalogová cena setu
9 670 Kč

katalogová cena setu
11 761 Kč

katalogová cena setu
11 238 Kč

katalogová cena setu
8 886 Kč

katalogová cena setu
8 233 Kč

* barvy jednotlivých typů dřezů a baterií viz. tabulka na straně 7
Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí. 

baterie: 
tlaková

chromová 

baterie: 
tlaková

chromová 

 NOVINKA

 NOVINKA

 NOVINKA

 NOVINKA

baterie: 
tlaková 
barva* 

se sprchou

baterie: 
tlaková 
barva* 

se sprchou
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+                                           +                                           

SET G11 (MRG 651-78* + Samoa)

SET G40 (MRG 611* + FN 0147)

SET G12 (MRG 651-78* + FN 0147) 

SET G8 (MRG 611-62* + FN 0147) 

SET G57 (BFG 611-78* + FG 9547.xxx*) 

SET G55 (BFG 611-62* + FG 9547.xxx*) 
dřez: 
spodní skříňka od 600 mm
rozměry: 780 × 500 mm
dřezy: 

sítkový ventil
4 místa pro vyražení otvoru

dřez: 
spodní skříňka od 600 mm
rozměry: 780 × 500 mm
dřezy: 

sítkový ventil
4 místa pro vyražení otvoru

baterie: 
tlaková 

chromová 
s vytah. koncovkou

baterie: 
tlaková 

chromová
otočná 360 °

páková směšovací

350 × 425 × 200 mm
160 × 302 × 130 mm

350 × 425 × 200 mm
160 × 302 × 130 mm

* barvy jednotlivých typů dřezů a baterií viz. tabulka na straně 7
Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí. 

cena setu
11 374 Kč

cena setu
9 680 Kč

katalogová cena setu
14 375 Kč

katalogová cena setu
12 284 Kč

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

SET G43 (EFG 614-78* + FP 0035)

SET G13 (IMG 611-78* + FN 2113)

SET G15 (IMG 651* + FN 2113)

SET G18 (EFG 614-78* + FG 9547.031)

SET G14 (IMG 611-78* + FC 7986 GAIA)

SET G16 (IMG 651* + FC 7986 GAIA)
dřez včetně odkapové misky: 
spodní skříňka od 600 mm
rozměry: 
970 × 500 mm
dřezy: 

otočný sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm, 
po úpravě skříňky i od 450 mm
rozměry: 
780 × 475 mm
dřez: 330 × 400 × 150 mm
sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm, 
po úpravě skříňky i od 450 mm
rozměry: 
780 × 475 mm
dřez: 330 × 400 × 150 mm
sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 
780 × 500 mm
dřez: 340 × 400 × 220 mm
otočný sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 
780 × 500 mm
dřez: 340 × 400 × 220 mm
otočný sítkový ventil

dřez včetně odkapové misky: 
spodní skříňka od 600 mm
rozměry: 
970 × 500 mm
dřezy: 

otočný sítkový ventil

baterie: 
tlaková 

chromová 

baterie: 
tlaková 

chromová 

baterie: 
tlaková 

celonerezová
s vytah. koncovkou

baterie: 
tlaková 

celonerezová
s vytah. koncovkou

340 × 400 × 220 mm
160 × 302 × 130 mm

340 × 400 × 220 mm
160 × 302 × 130 mm

baterie: 
tlaková 

chromová 
se sprchou

cena setu
7 502 Kč

cena setu
14 036 Kč

cena setu
15 004 Kč

cena setu
6 413 Kč

cena setu
10 769 Kč

cena setu
11 737 Kč

katalogová cena setu
9 409 Kč

katalogová cena setu
17 511 Kč

katalogová cena setu
19 602 Kč

katalogová cena setu
7 971 Kč

katalogová cena setu
13 199 Kč

katalogová cena setu
15 290 Kč

baterie: 
tlaková 

chromová
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dřez bez misky: 
spodní rohová skříňka od
rozměry: 
960 × 500 mm
dřezy: 

sítkový ventil

dřez bez misky: 
spodní rohová skříňka od
rozměry: 
960 × 500 mm
dřezy: 

sítkový ventil

402 × 383 × 150 mm
191 × 250 ×  80 mm

402 × 383 × 150 mm
191 × 250 ×  80 mm

900 × 900 mm
nebo

1 050 × 1 050 mm

900 × 900 mm
nebo

1 050 × 1 050 mm

SET G45 (COG 651 E* + FG 9541.031 SET G46 (COG 651 E* + FG 9547.031

cena setu
9 922 Kč

cena setu
9 196 Kč

katalogová cena setu
12 153 Kč

katalogová cena setu
11 238 Kč

baterie: 
tlaková 
barva*

+                                           +                                           

+                                           +                                           

SET G44 (STG 614* + FP 0035)

SET G27 (STG 614* + FG 9541.xxx*)

SET G26 (STG 614* + FG 9547.031)

SET G28 (STG 614* + FG 9547.xxx*)

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm, 
po úpravě skříňky i od 450 mm
rozměry: 
860 × 435 mm
dřez: 333 × 360 × 165 mm
sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm, 
po úpravě skříňky i od 450 mm
rozměry: 
860 × 435 mm
dřez: 333 × 360 × 165 mm
sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm, 
po úpravě skříňky i od 450 mm
rozměry: 
860 × 435 mm
dřez: 333 × 360 × 165 mm
sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm, 
po úpravě skříňky i od 450 mm
rozměry: 
860 × 435 mm
dřez: 333 × 360 × 165 mm
sítkový ventil

cena setu
7 018 Kč

cena setu
7 381 Kč

cena setu
5 687 Kč

cena setu
6 413 Kč

katalogová cena setu
8 364 Kč

katalogová cena setu
9 670 Kč

katalogová cena setu
6 926 Kč

katalogová cena setu
8 625 Kč

baterie: 
tlaková 
barva* 

se sprchou

baterie: 
tlaková 

chromová 
se sprchou

dávkovač saponátu:
chrom, objem 300 ml 

dávkovač saponátu:
chrom, objem 300 ml 

baterie: 
tlaková 

chromová
se sprchou

baterie: 
tlaková

chromová

+                                           +                                           

+                                           +                                           

+ FD 300)+ FD 300)

* barvy jednotlivých typů dřezů a baterií viz. tabulka na straně 7
Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí. 

baterie: 
tlaková 

chromová

+                                           +                                           

SET G19 (EFG 614-78* + FG 9541.xxx*)
dřez: 
spodní skříňka od 500 mm, 
po úpravě skříňky i od 450 mm
rozměry: 
780 × 475 mm
dřez: 330 × 400 × 150 mm
sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm, 
po úpravě skříňky i od 450 mm
rozměry: 
780 × 475 mm
dřez: 330 × 400 × 150 mm
sítkový ventil

baterie: 
tlaková 
barva*

cena setu
7 986 Kč

cena setu
7 018 Kč

katalogová cena setu
10 716 Kč

katalogová cena setu
9 670 Kč

SET G20 (EFG 614-78* + FG 9547.xxx*)

baterie: 
tlaková 
barva* 

se sprchou
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dřez bez misky: 
spodní rohová skříňka od
rozměry: 
960 × 500 mm
dřezy: 

sítkový ventil

dřez bez misky: 
spodní rohová skříňka od
rozměry: 
960 × 500 mm
dřezy: 

sítkový ventil

402 × 383 × 150 mm
191 × 250 ×  80 mm

402 × 383 × 150 mm
191 × 250 ×  80 mm

900 × 900 mm
nebo

1 050 × 1 050 mm

900 × 900 mm
nebo

1 050 × 1 050 mm

SET G47 (COG 651 E* + FG 9541.xxx*

SET G46 (COG 651 E* + FG 9547.031

SET G48 (COG 651 E* + FG 9547.xxx*

cena setu
10 769 Kč

cena setu
9 680 Kč

katalogová cena setu
13 460 Kč

katalogová cena setu
12 414 Kč

SET G26 (STG 614* + FG 9547.031)

dávkovač saponátu:
chrom, objem 300 ml 

dávkovač saponátu:
chrom, objem 300 ml 

baterie: 
tlaková 
barva* 

se sprchou

baterie: 
tlaková
barva*

+                                           +                                           

+                                           +                                           

+ FD 300)+ FD 300)

TABULKA BAREV FRAGRANIT DURAKLEEN PLUS® + SANITIZED® 

BARVY JEDNOTLIVÝCH TYPŮ 
DŘEZŮ A BATERIÍ ONYX

.071

GRAFIT

.099

ŠEDÝ 
KÁMEN

.084

STŘÍBRNÁ

.098

BÍLÁ-LED

.094

VANILKA

.073

SAHARA

.082

PÍSKOVÝ 
MELÍR
.085

TMAVĚ 
HNĚDÁ

.070

ROG 610 • • • • • • • • •

KSG 218 • • • - • • • - •

KSG 238 • • • - • • • - •

BFG 611-62 • • • • • • • • •

BFG 611-78 • • • • • • • • •

MRG 611-62 • • • • • • • • •

MRG 611 • • • • • • • • •

MRG 651-78 • • • • • • • • •

IMG 611-78 • • • - • • • • •

IMG 651 • • • - • • • • •

EFG 614-78 • • • • • • • • •

COG 651 E - • • • • • • • -

STG 614 • • • • • • • • •

FG 9541 • • • • • • • • •

FG 9547 • • • • • • • • •

grafit .099 bílá-led .094šedý kámen .084

sahara .082vanilka .073

onyx .071

tmavě hnědá .070

stříbrná .098

pískový melír .085

* barvy jednotlivých typů dřezů a baterií viz. tabulka na této straně
Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí. 

SET G20 (EFG 614-78* + FG 9547.xxx*)



8

+                                           +                                           

SET T15 (SID 611 + Samoa) SET T4 (SID 611 + FN 0147)
dřez:
spodní skříňka od 600 mm
rozměry: 
1 000 × 510 mm
dřez: 450 × 410 × 200 mm
otočný sítkový ventil

dřez:
spodní skříňka od 600 mm
rozměry: 
1 000 × 510 mm
dřez: 450 × 410 × 200 mm
otočný sítkový ventil

baterie: 
tlaková 

chromová 
s vytah. koncovkou

baterie: 
tlaková 

chromová 
s vytah. koncovkou

Tectonite je lehký, pevný, odolný a flexibilní materiál pro novou generaci dřezů.
            
Je vyroben  ze syntetického materiálu, tzv. SMC, dosud používaného především v automobilovém průmyslu pro výrobu komponentů podléhajících 
těžkému opotřebení. Speciální povrch s příměsí skelných vláken zajišťuje jeho odolnost a pevnost při použití v kuchyni. Je 100% recyclovatelný.

Odolá krátkodobě (do 5 minut) vysoké teplotě (až 300 °C), usazování nečistot, poškrábání, chemikáliím a kyselinám obsažených v potravinách 
a v čisticích prostředcích používaných v kuchyni. 

+                                           +                                           

SET T14 (SID 611-78 + Samoa) SET T2 (SID 611-78 + FN 0147)
dřez:
spodní skříňka od 500 mm
rozměry: 
780 × 500 mm
dřez: 350 × 400 × 200 mm
otočný sítkový ventil

dřez:
spodní skříňka od 500 mm
rozměry: 
780 × 500 mm
dřez: 350 × 400 × 200 mm
otočný sítkový ventil

Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí. 

cena setu
9 317 Kč

cena setu
8 470 Kč

cena setu
7 502 Kč

cena setu
7 260 Kč

katalogová cena setu
11 761 Kč

katalogová cena setu
11 107 Kč

katalogová cena setu
9 670 Kč

katalogová cena setu
9 017 Kč

+                                           +                                           

dřez: 
spodní skříňka od 600 mm
rozměry: 
560 × 530 mm
dřez: 530 × 390 × 200 mm
sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 600 mm
rozměry: 
560 × 530 mm
dřez: 530 × 390 × 200 mm
sítkový ventil

baterie: 
tlaková 

chromová
s vytah. koncovkou

SET T13 (SID 610 + Samoa) SET T12 (SID 610 + FN 0147)

cena setu
8 712 Kč

cena setu
7 502 Kč

katalogová cena setu
11 107 Kč

katalogová cena setu
9 017 Kč

baterie: 
tlaková 

chromová
otočná 360 ° 

páková směšovací

baterie: 
tlaková 

chromová
otočná 360 ° 

páková směšovací

baterie: 
tlaková 

chromová
otočná 360 ° 

páková směšovací

DŘEZY TECTONITE®



+                                           +                                           

SET T16 (SID 651 + Samoa) SET T6 (SID 651 + FN 0147)
dřez: 
spodní skříňka od 600 mm
rozměry: 
1 000 × 510 mm
dřezy: 

otočný sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 600 mm
rozměry: 
1 000 × 510 mm
dřezy: 

otočný sítkový ventil

baterie: 
tlaková 

chromová 
s vytah. koncovkou

350 × 410 × 200 mm
160 × 350 × 150 mm

350 × 410 × 200 mm
160 × 350 × 150 mm

cena setu
9 680 Kč

cena setu
8 712 Kč

katalogová cena setu
12 807 Kč

katalogová cena setu
10 716 Kč

dřez:
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 620 × 500 mm
dřez: 350 × 430 × 180 mm
sítkový ventil
Pozor! bez otvoru na baterii (otvor 
lze vyvrtat přímo při montáži)

dřez:
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 620 × 500 mm
dřez: 350 × 430 × 180 mm
sítkový ventil
Pozor! bez otvoru na baterii (otvor 
lze vyvrtat přímo při montáži)

SET T23 (OID 611-62 + Samoa) SET T24 (OID 611-62 + FN 0147)

BARVY TECTONITE®

černá hnědá kávová bílá                        

Veškeré nabízené Tectonite® dřezy jsou dostupné ve všech čtyřech barevných provedeních. 

+                                           +                                           
baterie: 

tlaková 
chromová 

s vytah. koncovkou
cena setu
8 954 Kč

cena setu
6 897 Kč

katalogová cena setu
 10 716 Kč

katalogová cena setu
8 625 Kč

dřez Franke Sirius (SID 611) v barvě bílá

baterie: 
tlaková 

chromová
otočná 360 ° 

páková směšovací

baterie: 
tlaková 

chromová
otočná 360 ° 

páková směšovací

 NOVINKA  NOVINKA
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Franke je největším světovým výrobcem nerezových dřezů a nabízí široký výběr tohoto sortimentu.

Vysoce kvalitní chromniklová ocel je odolná vůči korozi a vysokým teplotám. Je pružná, takže na rozdíl od keramiky nepraskne. 
Hladký povrch nerezi zabraňuje usazování bakterií a lehce se čistí. Tento materiál je plně recyklovatelný.

Životnost nerezi nepřekonal zatím žádný jiný materiál.

+                                           +                                           

SET N29 (RON 610-41 + FP 0035) SET N30 (RON 610-41 + FC 650)
dřez: 
spodní skříňka od 500 mm
rozměry: 
∅ 510 mm
dřez: ∅ 410 × 160 mm
sítkový ventil
otvor pro baterii ∅ 35 mm

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm
rozměry: 
∅ 510 mm
dřez: ∅ 410 × 160 mm
sítkový ventil
otvor pro baterii ∅ 35 mm

baterie: 
tlaková 

chromová 

Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu s odbočkou na myčku nádobí. 

cena setu
4 356 Kč

cena setu
3 146 Kč

katalogová cena setu
4 835 Kč

katalogová cena setu
3 790 Kč

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

SET N31 (ETN 610 + FP 0035)

SET N32 (ETN 611-58 + FP 0035)

SET N4 (ETN 610 + FG 9547.031)

SET N6 (ETN 611-58 + FG 9547.031)

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 
455 × 435 mm
dřez: 360 × 355 × 140 mm
možnost objednat otvor pro baterii

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 
455 × 435 mm
dřez: 360 × 355 × 140 mm
možnost objednat otvor pro baterii

dřez: 
spodní skříňka od 400 mm
rozměry: 
580 × 510 mm
dřez: 340 × 355 × 145 mm
možnost objednat otvor pro baterii

dřez: 
spodní skříňka od 400 mm
rozměry: 
580 × 510 mm
dřez: 340 × 355 × 145 mm
možnost objednat otvor pro baterii

cena setu
3630 Kč

cena setu
3 630 Kč

cena setu
2 662 Kč

cena setu
2 904 Kč

katalogová cena setu
4 835 Kč

katalogová cena setu
4 966 Kč

katalogová cena setu
3 398 Kč

katalogová cena setu
3 528 Kč

baterie: 
tlaková 

chromová 
se sprchou

baterie: 
tlaková 

chromová 
se sprchou

baterie: 
tlaková 

chromová

baterie: 
tlaková 

chromová 

baterie: 
tlaková 

chromová 

NEREZOVÉ DŘEZY
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SET N4 (ETN 610 + FG 9547.031)

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

SET N33 (ETN 614 6/4“ + FP 0035)

SET N34 (ETN 614 N 3 ½“ETHOS + FP 0035)

SET N8 (ETN 614 6/4“ + FG 9547.031)

SET N10 (ETN 614 N 3 ½“ETHOS 
+ FG 9547.031)

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm, 
po úpravě skř. pro přepad i od 450 mm
rozměry: 
780 × 435 mm
dřez: 360 × 355 × 145 mm
možnost objednat otvor pro baterii

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm, 
po úpravě skř. pro přepad i od 450 mm
rozměry: 
780 × 435 mm
dřez: 360 × 355 × 145 mm
možnost objednat otvor pro baterii

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm, 
po úpravě skř. pro přepad i od 450 mm
rozměry: 780 × 435 mm
dřez: 360 × 335 × 145 mm
sítkový ventil
možnost objednat otvor pro baterii

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm, 
po úpravě skř. pro přepad i od 450 mm
rozměry: 780 × 435 mm
dřez: 360 × 335 × 145 mm
sítkový ventil
možnost objednat otvor pro baterii

Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu s odbočkou na myčku nádobí. 

cena setu
3 630 Kč

cena setu
3 993 Kč

cena setu
2 783 Kč

cena setu
2 904 Kč

katalogová cena setu
4 835 Kč

katalogová cena setu
5 097 Kč

katalogová cena setu
3 399 Kč

katalogová cena setu
3 659 Kč

baterie: 
tlaková 

chromová 
se sprchou

baterie: 
tlaková 

chromová 
se sprchou

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

SET N35 (EFN 614-78 + FP 0035)

SET N36 (EFL 614-78 + FP 0035)

SET N12 (EFN 614-78 + FG 9547.031)

SET N14 (EFL 614-78 + FG 9547.031)

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm, 
po úpravě skř. pro přepad i od 450 mm
rozměry: 780 × 475 mm
dřez: 355 × 395 × 150 mm
sítkový ventil
možnost objednat otvor pro baterii

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm, 
po úpravě skř. pro přepad i od 450 mm
rozměry: 780 × 475 mm
dřez: 355 × 395 × 150 mm
sítkový ventil
možnost objednat otvor pro baterii

dřez (tkaná struktura): 
spodní skříňka od 500 mm, 
po úpravě skř. pro přepad i od 450 mm
rozměry: 780 × 475 mm
dřez: 355 × 395 × 150 mm
sítkový ventil
možnost objednat otvor pro baterii

dřez (tkaná struktura): 
spodní skříňka od 500 mm, 
po úpravě skř. pro přepad i od 450 mm
rozměry: 780 × 475 mm
dřez: 355 × 395 × 150 mm
sítkový ventil
možnost objednat otvor pro baterii

cena setu
4 477 Kč

cena setu
5 203 Kč

cena setu
3 388 Kč

cena setu
4 114 Kč

katalogová cena setu
5 750 Kč

katalogová cena setu
6 665 Kč

katalogová cena setu
4 312 Kč

katalogová cena setu
5 227 Kč

baterie: 
tlaková 

chromová 
se sprchou

baterie: 
tlaková 

chromová 
se sprchou

baterie: 
tlaková 

chromová

baterie: 
tlaková 

chromová

baterie: 
tlaková 

chromová 

baterie: 
tlaková 

chromová 
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**  v objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vlevo (7) nebo vpravo (2)

dřez: 
spodní rohová skříňka od
rozměry: 780 × 490 mm
dřez: 350 × 410 × 175 mm
sítkový ventil
otvor pro baterii a dávkovač (∅ 35 mm)

dřez: 
spodní rohová skříňka od
rozměry: 780 × 490 mm
dřez: 350 × 410 × 175 mm
sítkový ventil
otvor pro baterii a dávkovač (∅ 35 mm)

900 × 900 mm
nebo

od 450 mm

900 × 900 mm
nebo

od 450 mm

+                                           +                                           

SET N37 (PXN 611-60 + FP 0035)

SET N38 (PXN 612 E + FP 0035 + HC 20)

SET N26 (PXN 611-60 + FG 9547.031)

SET N39 (PXN 612 E + FG 9547.031 

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 
615 × 490 mm
dřez: 350 × 410 × 175 mm
sítkový ventil
možnost objednat otvor pro baterii

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 
615 × 490 mm
dřez: 350 × 410 × 175 mm
sítkový ventil
možnost objednat otvor pro baterii

cena setu
4 840 Kč

cena setu
5 445 Kč

cena setu
3 388 Kč

cena setu
4 356 Kč

katalogová cena setu
5 489 Kč

katalogová cena setu
6 273 Kč

katalogová cena setu
4 051 Kč

katalogová cena setu
4 835 Kč

baterie: 
tlaková 

chromová 
se sprchou

Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím vč. sifonu s odbočkou na myčku nádobí. Sifon pro úsporu místa je u dřezu PXN 612 E (SET N38 a N39) 
a LLX/L 611 (SET N15, N 16, N17 a N18). 

 + HC 20)

SET N15 (LLX 611** + FN 7967)

SET N17 (LLL 611** + FN 7967)

SET N16 (LLX 611** + FG 2003)
dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 
790 × 500 mm
dřez: 340 × 400 × 180 mm
sítkový ventil
otvor pro baterii ∅ 35 mm

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 
790 × 500 mm
dřez: 340 × 400 × 180 mm
sítkový ventil
otvor pro baterii ∅ 35 mm

dřez (tkaná struktura): 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 
790 × 500 mm
dřez: 340 × 400 × 180 mm
sítkový ventil
otvor pro baterii ∅ 35 mm

dřez (tkaná struktura): 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 
790 × 500 mm
dřez: 340 × 400 × 180 mm
sítkový ventil
otvor pro baterii ∅ 35 mm

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

baterie: 
tlaková 

chromová 
s vytah. koncovkou

baterie: 
tlaková 

chromová 
s vytah. koncovkou

baterie: 
tlaková 

chromová

baterie: 
tlaková 

chromová
cena setu
6 413 Kč

cena setu
6 776 Kč

cena setu
5 566 Kč

cena setu
6 050 Kč

katalogová cena setu
8 625 Kč

katalogová cena setu
9 148 Kč

katalogová cena setu
7 579 Kč

katalogová cena setu
8 102 Kč

SET N18 (LLL 611** + FG 2003)

dávkovač saponátu:
pochromovaný plast, 

objem 500 ml 

dávkovač saponátu:
pochromovaný plast, 

objem 500 ml 

baterie: 
tlaková

chromová 
+                                           

+                                           

baterie: 
tlaková, chromová

se sprchou
+                                           

+                                           

baterie: 
tlaková 

chromová 
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SET N26 (PXN 611-60 + FG 9547.031)

Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu s odbočkou na myčku nádobí. 
Sifon pro úsporu místa je u dřezů MON 651 a MON 681 E (SET N40, N41, N42 a N43). 

SET N40 (MON 651 E + FG 1839 + HC 20)

SET N42 (MON 681 E + FP 0035 + HC 20)

SET N41 (MON 651 E + FG 9547.031

SET N43 (MON 681 E + FG 9547.031 

dřez: 
spodní rohová skříňka od
rozměry: 960 × 500 mm
dřezy: 

sítkový ventil
otvor pro baterii a dávkovač (∅ 35 mm)

dřez: 
spodní rohová skříňka od
rozměry: 960 × 500 mm
dřezy: 

sítkový ventil
otvor pro baterii a dávkovač (∅ 35 mm)

dřez: 
spodní rohová skříňka od
rozměry: 960 × 500 mm
dřezy: 

sítkový ventil
otvor pro baterii a dávkovač (∅ 35 mm)

dřez: 
spodní rohová skříňka od
rozměry: 960 × 500 mm
dřezy: 

sítkový ventil
otvor pro baterii a dávkovač (∅ 35 mm)

402 × 383 × 150 mm
191 × 250 ×  80 mm

402 × 383 × 150 mm
191 × 250 ×  25 mm

402 × 383 × 150 mm
191 × 250 ×  25 mm

402 × 383 × 150 mm
191 × 250 ×  80 mm

900 × 900 mm
nebo

1 050 × 1 050 mm

900 × 900 mm
nebo

1 050 × 1 050 mm

900 × 900 mm
nebo

1 050 × 1 050 mm

900 × 900 mm
nebo

1 050 × 1 050 mm

 + HC 20)

 + HC 20)

cena setu
7 139 Kč

cena setu
6 413 Kč

cena setu
6 171 Kč

cena setu
5 203 Kč

katalogová cena setu
8 756 Kč

katalogová cena setu
7 710 Kč

katalogová cena setu
7 318 Kč

katalogová cena setu
6 273 Kč

+                                           

dávkovač saponátu:
pochromovaný plast, 

objem 500 ml 

baterie: 
tlaková

chromová 
+                                           

+                                           

dávkovač saponátu:
pochromovaný plast, 

objem 500 ml 

dávkovač saponátu:
pochromovaný plast, 

objem 500 ml 

dávkovač saponátu:
pochromovaný plast, 

objem 500 ml 

baterie: 
tlaková , chromová

se sprchou

baterie: 
tlaková, chromová

se sprchou

baterie: 
tlaková

chromová
+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

SET N46 (PXN 611-60 + FP 0035 + FTC 6032 GR/XS)

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 615 × 490 mm
dřez: 350 × 410 × 175 mm
sítkový ventil
možnost objednat otvor pro baterii

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm, 
po úpravě skř. pro přepad i od 450 mm
rozměry: 780 × 475 mm
dřez: 355 × 395 × 150 mm
sítkový ventil, možnost objednat otvor pro baterii

baterie: 
tlaková 
chromová

baterie: 
tlaková 
chromová

SET N45 (EFN 614-78 + FP 0035 + FTC 6032 GR/XS)

cena setu
5 929 Kč

cena setu
6 413 Kč

katalogová cena setu
7 579 Kč

katalogová cena setu
7 841 Kč

odsavač par vestavný výsuvný: 
montážní šířka 60 cm
nerezový přední panel, posuvné přepínače
3 stupně výkonu
výkon: 300 m3/h (dle normy EN 61591)
hlučnost: 62 dB(A)re1pW (dle normy EN 60704-3)

odsavač par vestavný výsuvný: 
montážní šířka 60 cm
nerezový přední panel, posuvné přepínače
3 stupně výkonu
výkon: 300 m3/h (dle normy EN 61591)
hlučnost: 62 dB(A)re1pW (dle normy EN 60704-3)

 NOVINKA
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Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí. 

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

SET G49 (MRG 611-62 + Samoa + FTC 6032 GR/XS)

SET T18 (SID 611-78 + Samoa + FTC 6032 GR/XS)

dřez:
spodní skříňka od 500 mm
rozměry: 780 × 500 mm
dřez: 350 × 400 × 200 mm
otočný sítkový ventil

dřez:
spodní skříňka od 500 mm
rozměry: 780 × 500 mm
dřez: 350 × 400 × 200 mm
otočný sítkový ventil

baterie: 
tlaková 
chromová
s vytah. koncovkou

SET G50 (MRG 611 + FN 0147 + FGL 6015 XS)
SET G51 (MRG 611 + FN 0147 + FGL 9015 XS)

SET G52 (MRG 611 + FN 0147 + FGL 7015 BK XS)
SET G53 (MRG 611 + FN 0147 + FGL 9015 BK XS)

SET T19 (SID 611-78 + FN 0147 + FDF 6457 XS)
SET T20 (SID 611-78 + FN 0147 + FDF 9457 XS)

cena setu
10 769 Kč

cena setu
10 527 Kč

cena setu
19 360 Kč

cena setu
16 940 Kč

katalogová cena setu
14 244 Kč

katalogová cena setu
12 545 Kč

katalogová cena setu
23 522 Kč

katalogová cena setu
20 778 Kč

odsavač par komínový: 
montážní šířka 60/70/90 cm
nerezový povrch, sklo/černé sklo
dotykové ovládání, 3 stupně výkonu
výkon: 400 m3/h (dle normy EN 61591)
hlučnost: 66 dB(A)re1pW (dle normy EN 60704-3)

odsavač par komínový: 
montážní šířka 60 cm/90 cm
nerez. povrch, tlačítkové ovl., 3 st. výkonu
výkon: 390 m3/h (EN 61591)
hlučnost: 61 dB(A)re1pW (EN 60704-3)

odsavač par vestavný výsuvný: 
montážní šířka 60 cm
nerezový přední panel, posuvné přepínače
3 stupně výkonu
výkon: 300 m3/h (dle normy EN 61591)
hlučnost: 62 dB(A)re1pW (dle normy EN 60704-3)

odsavač par vestavný výsuvný: 
montážní šířka 60 cm
nerezový přední panel, posuvné přepínače
3 stupně výkonu
výkon: 300 m3/h (dle normy EN 61591)
hlučnost: 62 dB(A)re1pW (dle normy EN 60704-3)

baterie: 
tlaková 
chromová
otočná 360 ° 
páková směšovací

baterie: 
tlaková 
chromová
s vytah. koncovkou

čistič na odsavač par

čistič na odsavač par

baterie: 
tlaková 
chromová
otočná 360 ° 
páková směšovací

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 780 × 500 mm
dřez: 350 × 425 × 200 mm
sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 620 × 500 mm
dřez: 350 × 425 × 200 mm
sítkový ventil

Gloss Clean
ZDARMA

Gloss Clean
ZDARMA

+                                           

+                                           
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Gloss Clean
ZDARMA

Gloss Clean
ZDARMA

S3 (Trolley Vario 50 - 134.0066.055) S4 (Trolley Vario 60 - 134.0066.057)
montáž do zásuvky s relingem
spodní skříňka 500 mm
minimální montážní prostor:
460 × 483 × 390 mm
objem: 1 × 18 l, 2 × 8 l
barva: šedá
třídění odpadků: třídruhové 

(ilustr. foto)

montáž do zásuvky s relingem
spodní skříňka 600 mm
minimální montážní prostor:
560 × 483 × 390 mm
objem: 1 × 18 l, 2 × 8 l
barva: šedá
třídění odpadků: třídruhové 

Sortery, neboli systémy třídění odpadu, se v posledních letech staly hitem domácností, stejně jako ochrana životního prostředí, sledování 
ekologických trendů a právě třídění odpadu.

Franke nabízí sortery s funkčními detaily pro komfortní ovládání, dokonalé využití prostoru a optimální hygienu.

V nabídce jsou modely pro zabudování do skříňky v několika velikostech do různých typů skříněk.

S1 (Pivot - 121.0054.475) S2 (Trolley Vario 45 - 134.0065.963)
montáž do zásuvky s relingem
spodní skříňka 450 mm
minimální montážní prostor:
410 × 483 × 390 mm
objem: 1 × 18 l, 2 × 8 l
barva: šedá
třídění odpadků: třídruhové 

spodní skříňka od 400 mm
objem: 30 l
barva: černá

DO OBJEDNÁVEK UVÁDĚJTE VŽDY OZNAČENÍ SETU DLE TOHOTO LETÁKU. U VESTAVNÝCH SPOTŘEBIČŮ UVÁDĚJTE OZNAČENÍ PRODUKTU. 
V PŘÍPADĚ NEUVEDENÍ SPRÁVNÉHO OZNAČENÍ VÁM BUDE FAKTUROVÁNO ZBOŽÍ ZA STANDARDNÍ CENY. 
POKUD MÁTE ZÁJEM O DŘEZ, KDE JE NUTNO ZVOLIT UMÍSTĚNÍ ODKAPOVÉ PLOCHY, NEZAPOMEŇTE TUTO INFORMACI UVÉST V OBJEDNÁVCE.
STEJNĚ TAK PROSÍME UVEĎTE, POKUD MÁTE ZÁJEM O VYVRTÁNÍ OTVORU PRO BATERII (ZDARMA). 
Příklady objednávek:
Mám zájem o dřez MON 651 E s baterií FG 1839 a dávkovačem HC 20. V tomto případě posílám objednávku ve tvaru: SET N40.
Jestliže mám zájem o dřez LLL 611 odkap vlevo s baterií FG 2003, posílám objednávku ve tvaru: SET N18, odkap vlevo. 
Požaduji dřez ETN 614 6/4“ s bat. FP 0035 a otvorem pro baterii, odkap vpravo, pošlu objednávku ve tvaru: SET N33, otvor pro baterii, odkap vpravo.
Objednávám dřez STG 614 onyx a baterii FG 9547 onyx (FG 9547.071), posílám objednávku ve tvaru: SET G28 onyx.
Objednávám set dřez SID 611-78 s baterií FN 0147 a odsavačem par FDF 6457 XS (+ Gloss Clean zdarma), posílám objednávku  ve tvar: SET T19. 

*** TATO CENA PLATÍ POUZE PŘI OBJEDNÁNÍ S JAKÝMKOLIV SETEM Z TOHOTO LETÁKU (1 SET + 1 SORTER)
PRO NEREZOVÉ DŘEZY (MIMO LLX 611, LLL 611, MON 651 E, MON 681 E A PXN 612 E) NUTNO PŘIOBJEDNAT DÍL SIFONU PRO ÚSPORU MÍSTA 
1313.07 (60,50 Kč vč. DPH) PRO ZABUDOVÁNÍ KOŠE POD DŘEZ. 

INFORMACE O OBJEDNÁNÍ

speciální cena***
2 541 Kč

speciální cena***
3 146 Kč

speciální cena***
2 904 Kč

speciální cena***
3 146 Kč

katalogová cena
2 875 Kč

katalogová cena
4 182 Kč

katalogová cena
4 182 Kč

katalogová cena
3 920 Kč

Změny, které slouží technickému pokroku, změny designu, omyly i tiskové chyby vyhrazeny.
Firma Franke s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu sortimentu a případnou změnu cen.

SORTERY
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