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Okapy kuchenne

Okap FRANKE Swing – oryginalny kszta t

i  nowatorskie rozwi zania techniczne

Franke Swing wykonany jest ze stali szla-

chetnej i szk a. Jego ciekawa i innowator-

ska stylistyka po czona z wysokim pozio-

mem funkcjonalno ci, usatysfakcjonuje na-

wet najbardziej wymagaj cych u ytkowni-

ków. Szklany front dost pny jest w dwóch 

wersjach kolorystycznych – czarnej lub bia-

ej. Ponad to, urz dzenie zapewnia wysoki 

komfort obs ugi, dzi ki dotykowemu stero-

waniu (TouchControl), a tak e mo liwo ci

zdalnego starowania. Nie bez znaczenia 

jest tak e wysoka wydajno  okapu Swing, 

na biegu intensywnym jest to nawet 

850 m3/h.
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ADRES FIRMY:

FRANKE Neptune Soft – jeszcze efektywniejsza wentylacja dzi ki innowacyjnemu

systemowi AIR-BLADE

W okapie Franke Neptune Soft zastosowany zosta  system Air-Blade. Jest to niewidoczna 

kurtyna ch odnego powietrza, pomi dzy gotuj cymi si  potrawami, a reszt  pomieszczenia, 

dzi ki której znacznie poprawia si  skutecz-

no  wch aniania zapachów przez okap. 

Model Neptune Soft to równie  ciche, ale 

i bardzo wydajne urz dzenie, które na inten-

sywnym biegu mo e poch ania  nawet 

800 m3/h.

Dekoracyjne okapy wyspowe FRANKE – Glare i active kichen 

oczarowuj  kompozycj wiat a, stali i szk a

Okap nad wysp  musi by  przede wszystkim efektywny i efektowny. Okapy Glare i active 

kitchen to urz dzenia, zaprojektowane w taki sposób aby wraz z wysp  kuchenn  tworzy

centralny punkt w kuchni. Wydajne, ciche, z halogenowym o wietleniem i mo liwo ci

zdalnego sterowania idealnie wkomponuj

si  w przestrze  nowoczesnych kuchni.  

Lekko ci konstrukcjom dodaj  liczne ele-

menty szklane oraz przemy lane o wietle-

nie, pe ni ce jednocze nie funkcje estetycz-

ne i praktyczne.  

FRANKE Brick Sil-K – magia ciszy zamkni ta w klasycznym kszta cie okapu, 

odwróconej litery T

Sil-K to najcichsze rozwi zanie jakie kiedykolwiek zosta o wprowadzone na rynek. 

Okap Franke Brick Sil-K wyposa ony w in-

nowacyjn  technologi  Silence Key (Sil-K), 

jest znacznie cichszy ni  zwyk y okap o tej 

samej wydajno ci, a  16 okapów z techno-

logi  Sil-K pracuje na takim samym pozio-

mie g o no ci jak 1 okap bez tej technologii. 

Funkcjonalne rozwi zania takie jak elektro-

niczne sterowanie, wska nik nasycenia fil-

trów, wy cznik czasowy czy funkcja ci g ej

wentylacji, to standard w okapach w oka-

pach FRANKE tej klasy. W modelu Brick 

Sil-K zastosowano ponadto, energoosz-

cz dne o wietlenie LED.   
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