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WPUŚĆ KOLOR DO KUCHNI!

Współcześnie kuchnia służy nie tylko do przyrzą-

dzania i spożywania posiłków. To ważna przestrzeń 

w naszym domu, gdzie spędzamy wolny czas, relak-

sujemy się, przyjmujemy gości. Dlatego warto urzą-

dzić ją tak, aby była komfortowym miejscem, w któ-

rym chce się przebywać. Obecnie najmodniejsze są 

wnętrza jasne, przestronne, z elementami z drewna 

lub kamienia. Aby kuchnia zyskała przyjemny klimat, 

pomyślmy o jednym, mocniejszym akcencie kolo-

rystycznym, który nada wnętrzu niepowtarzalnego 

charakteru i przyciągnie uwagę. 

Ciekawym wyborem będzie zlewozmywak cera-

miczny w kolorze. Franke w ofercie posiada: białe, 

kremowe, czarne, onyx, grafitowe oraz cappuccino. 

Materiał ceramiczny stosowany przez producenta, 

charakteryzuje się niezwykłą odpornością na pro-

mienie UV, niskie oraz wysokie temperatury, a także 

wszelkie środki chemiczne. Jest łatwy w pielęgnacji 

i utrzymaniu czystości. Nie przejmuje zapachów. 

Ponadto, dzięki naturalnym surowcom zarówno 

proces produkcji, jak i utylizacji zlewozmywaków 

jest nieszkodliwy dla środowiska naturalnego. 

Zlewozmywaki ceramiczne Franke występują także 

w wielu różnych rozmiarach, dzięki czemu odpo-

wiednio dopasujemy model do wnętrza naszej 

kuchni. Do wyboru mamy jednokomorowe, półtora 

komorowe, z ociekaczem lub bez.

Wprowadzając elementy w modnym kolorze czy 

stylu do neutralnej bazy, stworzymy wnętrze nowo-

czesne i funkcjonalne, bez dużych nakładów pracy 

ani wydatków, gdzie poczujemy się komfortowo 

i chętnie będziemy spędzać czas.

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

Zlewozmywak Franke Maris 651-100

Zlewozmywak Mythos MTK-610-58

Zlewozmywak Kubus KBK-160

Zlewozmywak Mythos 651-100
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Bateria Fluence Pull-Out. Poręczna bateria z wyciąganą wylewką o zaokrąglonym 

kształcie, w zgodzie z obowiązującym trendem nawiązującym do natury, świetnie uzupełni 

kuchenną strefę wody oraz ułatwi codzienne mycie naczyń. Dzięki trwałej głowicy ceramicz-

nej i najwyższej jakości materiałów, z jakich została wykonana wytrzyma nawet bardzo 

intensywną eksploatację. Wysokość [mm]: 395. Wykończenie: chrom. Cena 
promocyjna [zł]: 999.

Bateria Masterchef. Nowa bateria Franke Masterchef to prawdziwy mistrz w kuch-

ni. Bateria z wyciąganą wylewką nie tylko świetnie się prezentuje sprawiając, że strefa wody 

nabiera profesjonalnego wyglądu, ale jest również bardzo wygodna i poręczna. Posiada 

funkcję prysznica, dzięki czemu z łatwością umyjemy duże naczynia i dokładnie opłuczemy 

warzywa czy owoce. Wysokość [mm]: 599. Wykończenie: chrom. Cena 
promocyjna [zł]: 1999.

Zlewozmywak Franke Crystal 214. Zaprojektowany przez Mario Ferrarini, 

wykonany z niezawodnej i trwałej stali szlachetnej oraz czarnego szkła. Takie połączenie 

materiałów doskonale podkreśla unikalny charakter oraz eksponuje niecodzienne w zlewoz-

mywaku przenikanie się płaszczyzn. Szklane akcenty skrywają przelew i odpływ, projektant 

uzyskał w ten sposób perfekcyjną geometrię zlewozmywaka oraz harmonię wszystkich jego 

elementów. Wyróżniony w prestiżowym konkursie Red Dot award 2015. Cena [zł]: 3599.

Maris MRG 611-78 XL. Elegancki i pojemny zlewozmywak Maris w kolorze grafito-

wym został wykonany z odpornego na odbarwienia, wysokie temperatury, plamy i zaryso-

wania materiału Fragranit+, w którego składzie znajduje się aż 80% granitu, czyli jednego 

z najtwardszych materiałów występujących w przyrodzie. Pozostałe 20% stanowi niezwykle 

trwałe spoiwo akrylowe. Materiał został wzbogacony technologią antybakteryjną Sanitized®. 

Wymiary zewnętrzne [mm]: 780/500. Cena promocyjna [zł]: 999.

Zlewozmywak Mythos MTK 651-100. Czarny zlewozmywak Mythos 651-100 

to charakterystyczny akcent w kuchennej strefie wody, który dodaje jej wyrazu i  świetnie 

współgra z białymi dodatkami. Na szczególną uwagę zasługuje elegancka forma zlewozmy-

waka, jego pojemność oraz unikatowe właściwości materiału, z jakiego jest wykonany, czyli 

najwyższej jakości ceramiki. Cena [zł]: 3599, cena promocyjna [zł]: 3199.

Okap ścienny EVO. Minimalizm i elegancja, przemyślany design, perfekcyjne wy-

kończenie. Modne, nowoczesne wzornictwo bez zbędnych ozdób i detali. Zapewnia maksy-

malny komfort podczas przyrządzania posiłków, dyskretnie i skutecznie oczyszcza powie-

trze. Wyposażony w oświetlenie LED, sterowanie Touch Control, silnik Energy oraz 3 biegi. 

Jego wydajność na biegu maksymalnym wynosi 560 m3/h. Wykończenie: białe szkło 

lub czarne szkło. Szerokość [mm]: 90. Cena promocyjna [zł]: 1499. 

Okap Franke Maris UP&DOWN. To ukłon w stronę nowoczesności i funkcjonal-

ności. Poza wybitną jakością wzorniczą, jest niezwykle łatwy w obsłudze, a nieużywany, 

pozostaje subtelnym dodatkiem w kuchni. Bardzo cicha praca. Na biegu minimalnym osiąga 

zaledwie 48 dB (A). Urządzenie zostało wyposażone w nową generację silników RADICAL, 

sterowanie Touch Control oraz pilot radiowy w komplecie. Ma 4 biegi, w tym intensywny, na 

którym może oczyścić do 430 m3 powietrza w ciągu godziny. Cena [zł]: 10 999.

Okap nablatowy Downdraft FDW 908 IB WH przeznaczony do zabudowy 

w blacie kuchennym. Urządzenie wysuwa się gdy coś gotujemy, a chowa gdy jest niepo-

trzebne. Istnieje możliwość zdalnego sterowania. Okap pracuje na czterech biegach oraz na 

biegu intensywnym. Urządzenie zostało wyposażone w silnik Energy, specjalną blokadę 

przed dziećmi oraz oświetlenie LED.  Wykończenie stal szlachetna i białe szkło. Wydaj-
ność na biegu intensywnym [m3/h]: 670. Cena [zł]: 6 499.

Blaty Franke Quartz Surface by TechniS tone łączą w sobie piękno i najwyż-

szą jakość. Mają bardzo niski stopień nasiąkliwości, co gwarantuje higienę oraz odporność na 

powstanie plam. Jednocześnie niska chłonność to także łatwiejsza konserwacja oraz pewność, 

że blaty nie zmienią koloru lub ulegną odbarwieniu. Wysoka zawartość kwarcu w materiale 

powoduje dużą odporność na zarysowania powierzchni. W ofercie szerokie spektrum wykoń-

czeń powierzchni, kolorów i grubości blatów, które zadowoli każdego użytkownika kuchni.
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