
103

2
0
1
2

PI KNO I FUNKCJONALNO
W KUCHNI.
Systemy kuchenne Franke
Systemy kuchenne Franke zaprojektowane 

zosta y z my l  o osobach, które poszukuj

kompletnych rozwi za . Serie urz dze

AGD wraz z dopasowanymi zlewozmywaka-

mi, bateriami oraz akcesoriami daj  gwaran-

cj  wn trza spójnie dopracowanego pod 

wzgl dem wzornictwa, kolorystyki i wyko-

rzystanych materia ów. Wprowadzenie kom-

pletnych systemów do oferty by o odpowie-

dzi  na potrzeby klientów chc cych korzy-

sta  z urz dze , których jako  i styl wyra-

aj  pi kno przestrzeni kuchennej. 

Prostota i czysto  formy linii Crystal pasuje 

idealnie do minimalistycznego trendu obec-

nego od pewnego czasu we wzornictwie 

mebli i kuchennych wn trz. W ramach syste-

mu Crystal Steel, oprócz piekarnika standar-

dowych rozmiarów, mo emy tak e wybra

kompaktowe sprz ty AGD: kuchenk  mikro-

falow , piekarnik, piekarnik parowy oraz 

ekspres do kawy. Dzi ki wyko czeniu w sta-

li szlachetnej, urz dzenia te idealnie kompo-

nuj  si  z innymi stalowymi sprz tami, np. 

armatur  z linii Centinox.

Piekarnik Franke Crystal 
Steel z funkcj  Wellness
Najnowszej generacji piekarniki Franke wy-

posa one zosta y  w szereg praktycznych 

funkcji, z których na szczególn  uwag  za-

s uguje m.in. Wellness. Wellness z pewno-

ci  zainteresuje osoby zwracaj ce uwag

na zdrowe od ywianie. Korzystaj c z funkcji 

Wellness pieczenie trwa d u ej ni  w trady-

cyjnych programach, ale proces odbywa si

w ni szych temperaturach. Dzi ki temu nie 

trzeba u ywa  t uszczu, a mi so, ryby czy 

warzywa zachowuj  warto ci od ywcze 

i smak.  Funkcja Wellness dost pna jest 

w wybranych modelach z linii Crystal oraz 

Smart.

System Centinox. 
Funkcjonalno  w strefie 
zmywania
Seria Centinox jest po czeniem eleganc-

kiego stylu, wyrafinowanej koncepcji 

i szwajcarskiej jako ci wykonania. Zle-

wozmywak wraz z  zestawem idealnie do-

pasowanych i wspó pracuj cych ze sob

akcesoriów mo e zosta  uzupe niony o ba-

teri  i dozownik z tej samej serii.  Praktyczne 

wyposa enie dodatkowe daje nam wr cz

nieograniczone mo liwo ci, podnosz c

zlewozmywak do rangi kuchennego cen-

trum dowodzenia. Ociekacz mo e zosta

umieszczony  zarówno po prawej jak i po 

lewej stronie zlewozmywaka. Gdy nie jest 

u ywany jako ociekacz  stanowi stylow

pokryw  zlewozmywaka. Rollmate to ele-

gancki gad et kuchenny, który doskonale 

sprawdzi si  nie tylko jako praktyczny ele-

ment  zlewozmywaka, ale równie dobrze 

b dzie prezentowa  si  na ka dym stole. 

Mo e by  u ywany jako podstawka pod 

gor ce naczynia. atwo go przechowywa

– zwini ty zajmuje ma o miejsca. System 

monta u SlimTop pozwala na instalacj

zlewozmywaka w blatach wykonanych 

z ró nych materia ów. Zintegrowany od-

p yw  z certyfikatem higienicznym u atwia

monta  i piel gnacj  zlewozmywaka. Inno-

wacyjny ukryty odp yw, kszta tem nawi zu-

j cy do formy zlewozmywaka, dodaje mu 

elegancji, a ukryty przelew idealnie masku-

je otwór zabezpieczaj cy przed wylaniem 

nadmiaru wody.
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