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Dzisiejsza kuchnia to centrum domowego życia, nierozłączny element 

naszej codzienności. Pyszne śniadanie podczas leniwego poranka czy 

kolacja we dwoje po dniu pełnym wrażeń? Kolekcja Style Frames by 

Franke pomoże spełnić marzenie o posiadaniu kuchni idealnej na każdą 

okazję. Eleganckie, intuicyjne urządzenia wykorzystujące wyrafinowaną 

technologię tworzą kuchnię, która odpowiada na wszystkie potrzeby 

współczesnego użytkownika. Linia Style w trakcie dnia oferuje wiele 

wygodnych rozwiązań, a po skończonej pracy staje się integralną częścią 

salonu. Kuchnia została zaaranżowana w taki sposób, abyśmy mogli 

odprężyć się po dniu pełnym codziennych wyzwań. Stonowane kolory, 

naturalna paleta barw, przestronne, komfortowe wnętrze oraz perfek-

cyjna synchronizacja urządzeń, to najważniejsze cechy kuchni Style. Do 

kolekcji należą m.in. trwały i praktyczny zlewozmywak ze stali szlachet-

nej, piekarnik kompaktowy konwekcyjno-parowy do zabudowy z szufla-

dą do podgrzewania, efektowna płyta indukcyjna z wygodnymi polami 

Flex oraz wydajny okap, który włącza się automatycznie po uruchomie-

niu płyty i synchronizuje się z jej mocą grzewczą. Wieczorem zaś kuchnia 

Style zmienia się w niezwykle nastrojowe miejsce. Po skończonej pracy, 

okap chowa się w blacie, a deska do krojenia zamienia się w innowacyj-

ną płytę oświetleniową, która jednocześnie zakrywa komorę zlewozmy-

waka. Urządzenia dostępne są w wykończeniu czarnym lub szampan. 

Idealnie komponują się z blatami w kolorze białym. Świetnie współgrają 

także z drewnem, kamieniem naturalnym czy stalą. Wszystkie elementy 

zaprojektowane zostały w charakterystycznych ramkach, które stały się 

znakiem rozpoznawczym całego systemu Frames by Franke.

Piekarnik kompaktowy konwekcyjno-parowy do zabudowy FSO 

45 FS 

 W pełni kolorowy i dotykowy wyświetlacz (TFT)  Komora piecze-

nia o pojemności 51 litrów  Gotowe przepisy  17 programów auto-

matycznych  Pojemnik na wodę o pojemności 1,2 litra  Blokada 

przed dziećmi  Zakres temperatur 40-275°C

Szuflada do podgrzewania FS DRW 14

 Front bez uchwytu  Mechanizm otwierania push/pull  Łatwe 

czyszczenie  Równomierna dystrybucja ciepła dzięki obiegowi 

powietrza  Konsumpcja 0 W w trybie czuwania  Temperatura max. 

80°C

Płyta indukcyjna 1 FLEX FH FS 864

 4 pola indukcyjne  1 strefa łączona (Flexi) z dwoma pół-profesjo-

nalnymi polami indukcyjnymi (Octa)  9 poziomów mocy + Booster 

dla wszystkich pól  Sterowanie Slider z białym podświetleniem LED 

oraz bezpośrednim wyborem  Automatyczne sterowanie okapem 

 Programy automatyczne: rozmrażanie (42°C), utrzymywanie ciepła 

(74°C), smażenie/gotowanie (94°C)  Minutnik  Blokada przed 

dziećmi  Możliwość montażu na równi z blatem

Okap nablatowy FS DW 866 

 Automatyczna aktywacja po włączeniu płyty  Oświetlenie LED 

z dwoma trybami: pracy i relaksu (1 panel LED, 7 W, 3000 K, ciepłe 

światło)  Panel sterowania z białym podświetleniem LED i trybem 

uśpienia  Tryb wentylacji 24 h  Wyłącznik czasowy  3 poziomy 

pracy + intensywny  Możliwość montażu na równi z blatem
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W ZGODZIE Z DOMOWYM RYTMEM. 
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