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REWOLUCJA W STEROWANIU PIEKARNIKIEM

Piekarnik Franke myMenu sterowany za pomocą 

smartfona lub tabletu, połączonego z urządze-

niem przez Wifi, wyróżnia nowoczesne, eleganckie 

wzornictwo i perfekcyjne wykończenie. Piekarnik 

nie tylko idealnie się prezentuje, nadając nowy 

wymiar przestrzeni kuchennej, ale również ułatwia 

codzienne przygotowywanie posiłków i podnosi 

ich jakość. Potrawy spełniające określone wymaga-

nia można wybierać z niemalże niekończącej się, 

stale aktualizowanej listy przepisów. Dania można 

wybierać według określonych kryteriów, np. według 

ulubionych składników lub tych akurat dostępnych 

w lodówce, czy też według rodzaju posiłku (pierw-

sze danie, drugie danie, przystawka, deser itd.). Po 

wybraniu przepisu albo menu, na ekranie telefonu 

lub tabletu zobaczymy liczbę kalorii, stopień trudno-

ści oraz liczbę porcji. Następnie aplikacja przygotuje 

listę potrzebnych zakupów. Wszystkie przepisy 

można dostosować pod względem liczby osób – 

od 1 do 10 osób (rozmiar S, M lub L), a aplikacja 

myMenu automatycznie zmieni ilość potrzebnych 

składników. Poza tym, zarówno piekarnik, jak i apli-

kacja, pokaże użytkownikowi, na którym poziomie 

w piekarniku należy umieścić poszczególne potra-

wy; ilustracje prezentują dokładną pozycję blachy 

w komorze piekarnika, aby zagwarantować idealne 

upieczenie dania – niezależnie od tego czy był to 

indywidualny przepis czy przepisy w ramach kom-

pletnego zestawu (aplikacja podaje numer poziomu, 

na którym należy umieścić poszczególne potrawy).

Aplikacja myMenu krok po kroku pokazuje użyt-

kownikowi jak przygotować danie. myMenu jest 

połączeniem profesjonalnego pieczenia z prostotą 

obsługi smartfona. Korzystanie z piekarnika staje 

się intuicyjne. Piekarnik piecze w sposób automa-

tyczny wysyłając na telefon informację kiedy danie 

będzie gotowe do podania. Aplikacja pozwala także 

na zdalne sterowanie urządzeniem. Jeśli wszystko 

mamy już przygotowane, w drodze do domu, może-

my uruchomić urządzenie korzystając z telefonu, 

a po przyjeździe cieszyć się ciepłym posiłkiem.

Cena brutto [zł]: 5999

Więcej informacji o produktach i marce Franke znaj-

duje się na: www.franke.pl

n FRANKE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Franke 1, Sękocin Nowy, 05-090 Raszyn

tel. 22 711 67 00, faks 22 485 33 73, www.franke.pl
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FRANKE, Bateria Franke QUANTUM THREE. Nowoczesna bateria podo-

kienna trzyotworowa z osobnym prysznicem idealna dla wymagającego klienta. Zalety: 

wężyki podłączeniowe o długości 550 mm, innowacyjna głowica 25 mm, głowica ceramicz-

na, zawór zwrotny (odcinający powrót wody z wyciąganego natrysku), klasa głośności 1. 

Wykończenie: chromowana. Cena brutto [zł]: 2549.

 FRANKE, FRANKE CLEAR WATER. Zaawansowany technologicznie wkład wę-

glowy z ceramicznym filtrem usuwający z wody osad, rdzę, metale ciężkie, lotne związki 

organiczne, bakterie i inne zanieczyszczenia. Poprawia jej smak i zapach. Może być monto-

wany w szafce pod zlewozmywakiem. W zestawie: zestaw montażowy, filtr (133.0284.026), 

zegar z wyświetlaczem elektronicznym i sygnalizatorem akustycznym informującym o ko-

nieczności zmiany filtra. Cena brutto [zł]: 799.

FRANKE, BLATY KUCHENNE FRANKE. Wykonane z wysokiej jakości surow-

ców naturalnych. Cechuje je bardzo niski stopień nasiąkliwości, gwarantujący higienę oraz 

odporność na powstanie plam. Jednocześnie niska chłonność to także łatwiejsza konserwa-

cja oraz pewność, że blaty nie zmienią koloru lub ulegną odbarwieniu. Wysoki poziom 

twardości materiału daje pewność trwałości blatu. Dzięki temu można przygotowywać 

posiłki bezpośrednio na blacie. 

FRANKE, KOLEKCJA CRYSTAL. Zlewozmywak, płyta grzewcza i piekarnik – wy-

jątkowe połączenie elegancji z  innowacyjną technologią, które idealnie sprawdza się 

w przestrzeni kuchennej. Crystal wyróżnia się szykownymi detalami: czarne wykończenie 

płyty grzewczej i piekarnika zostało wzbogacone efektownymi kryształowymi pokrętłami, 

zlewozmywak Crystal wykonany jest ze stali szlachetnej i czarnego szkła. Cena brutto 
[zł]: 3599 (zlewozmywak), 2799 (płyta), 4799 (piekarnik). 

FRANKE, FRANKE SINOS. W kolekcji mamy okap, płytę indukcyjną, zlewozmywak, 

baterię oraz dozownik do mydła w płynie lub płynu do zmywania. Cechą charakterystyczną 

produktów z linii Sinos są zaokrąglone kształty i delikatne linie, nadające im subtelny wy-

gląd. Cena brutto [zł]: 2299 (Zlewozmywak Sinos 251), 1199 (Bateria Sinos Pull-Out 

chromowana), 449 (dozownik: chromowany), 3899 zł (Okap Sinos), 5499 ( Płyta indukcyjna 

Sinos czarna).

FRANKE, PIEKARNIK MYMENU. Sterowany za pomocą smartfona lub tabletu, 

połączonego z urządzeniem przez Wifi. Stale rozbudowywana lista przepisów dostępna 

w formie bezpłatnej aplikacji (Franke myMenu), pozwala wybrać przepis w zależności od 

potrzeb oraz składników, którymi dysponujemy lub naszych ulubionych. Do dyspozycji 

mamy pojedyncze dania (przystawki, pierwsze, drugie, desery) lub kompletne menu złożo-

ne nawet z 4 potraw. Cena brutto [zł]: 5999.

FRANKE, OKAP GALAXY SLIM GLASS. Okap do montażu bezpośrednio w su-

ficie kuchni lub module nad płytą. Sprawdza się szczególnie w kuchniach otwartych, ze 

względu na dyskretne wzornictwo urządzenia. Okap Galaxy Slim Glass posiada oświetlenie 

LED oraz 4 biegi, w tym intensywny, na którym osiąga wydajność do 770m3/h. Pilot zdalne-

go sterowania zdecydowanie ułatwia korzystanie z urządzenia, a sposób montażu zapewnia 

wysoki komfort akustyczny. Cena brutto [zł]: 6999.

FRANKE, PIEKARNIKI Z TECHNOLOGIĄ DCT. Innowacyjna technologia 

wykorzystuje elementy grzewcze oparte na grzałkach z nieosłoniętym drutem oporowym 

zamiast standardowych. Piekarniki z technologią DCT wyposażone są w pięć elementów 

grzewczych: górna grzałka, dolna grzałka oraz trzy niezależne grzałki z nieosłoniętego drutu 

oporowego. Niezwykle szybko osiągamy pożądaną temperaturę. W ten sposób piekarnik 

zużywa mniej energii do przygotowania tego samego dania.

FRANKE, ZLEWOZMYWAK HYDROS. Wykonany jest ze stali szlachetnej, czyli 

wyjątkowo wytrzymałego i uniwersalnego materiału, który charakteryzuje się dużą odpor-

nością na wysokie temperatury, powstawanie plam oraz uderzenia. Wyposażony został 

także w innowacyjny przełącznik korka automatycznego Easy Click, który zapewnia higie-

niczne zamykanie oraz otwieranie odpływu za pomocą przycisku. Cena brutto [zł]: 
1699 (zlewozmywak Hydros 654), 1399 (zlewozmywak Hydros 614).
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