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Zlewozmywaki 
i okapy firmy FRANKE

WYPOSA¯ENIE  WWNÊTRZ

P R E Z E N TA C J A

Mythos

Prezentujemy Pañstwu wybrane zlewozmywaki z linii Mythos

firmy Franke, w tym modele z „ma³¹ komor¹” z lewej i prawej

strony – ekskluzywn¹ liniê ze stali szlachetnej. Linia Mythos firmy

Franke to minimalistyczna forma, która dok³adnie dopasowuje siê

do trendu prostych linii w architekturze kuchni. Minimalistyczna

forma i surowe wzornictwo podkreœlane s¹ poprzez ma³e promienie

wykoñczenia ³uków komory równe 25 mm. Modele dostêpne

zarówno w stali szlachetnej, jak i fragranicie DuraKleen®

w nowych kolorach – linia Mythos tworzy nowy wymiar w funk-

cjonalnoœci i wzornictwie.

Okapy

Systemy wentylacyjne klasy Premium firmy Franke dostêpne s¹ 

w szerokiej palecie modeli i sposobów monta¿u: wyspowym, œcien-

nym, naro¿nym oraz do zabudowy. Du¿a moc, cicha praca i ponad-

czasowe wzornictwo dbaj¹ o idealny klimat w kuchni, usuwaj¹c nie-

przyjemne zapachy i opary. Wysokowydajna technologia w po³¹cze-

niu z nowoczesnymi rozwi¹zaniami systemów filtracji zaskakuje

funkcjonalnoœci¹ i trwa³oœci¹. Nowoœci takie jak okapy dla systemu

active Kitchen® czy wysublimowany okap Swing z rozsuwanymi

szklanymi panelami oraz sterowaniem touch Control uzupe³niaj¹

szeroki asortyment systemów wentylacyjnych Franke.

Pe³en asortyment obejmuje du¿o wiêksz¹ liczbê modeli zlewozmy-

waków i wyposa¿enia dodatkowego, jak i armatury kuchennej, sys-

temów zarz¹dzania odpadami, okapów kuchennych, piekarników 

i p³yt grzewczych do zabudowy. Kompletny przegl¹d programu pro-

duktowego znajdziecie Pañstwo w katalogu oraz w internecie na

stronie www.franke.pl.

Komory do podbudowy Kubus 

Nowoœæ Franke, komory do podbudowy z fragranitu DuraKleen®

podkreœlaj¹ moc wysokogatunkowych blatów kuchennych – perfek-

cyjne wzornictwo z wyrafinowanymi detalami tworz¹ niepowtarzal-

ne akcenty w kuchni. Odwa¿ne lub harmonijne kontrasty uzyski-

wane poprzez kombinacje z naturalnymi materia³ami takimi jak

drewno czy kamieñ. Komory do podbudowy Franke teraz jako

innowacyjna linia Kubus równie¿ we fragranicie DuraKleen®

w naturalnych kolorach kamieni.

Nowoczesne, eleganckie lustro okapu Swing. Kuchnia w Twoim stylu
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