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Platnosť od 15. 11. 2013

Akciová ponuka a špeciálna ponuka setov kuchynských 
drezov, batérií, odsávačov pár a vstavaných spotrebičov

Uvedené ceny sú vrátane DPH 
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Kompletný sortiment vstavaných spotrebičov na www.franke.sk v sekcii Na stiahnutie. 

-20%

Skloker. varná doska FHC 604 4C T BP WH Indukčná varná doska FH 604-1E 4I T PWL

Vstavaná rúra CR 66 M WH-1 biele sklo Vstavaná rúra SM 86 M XS nerez

Mikrovlnná rúra FMW 250 CR G WH Umývačka riadu FDW 410 E8P A+

VSTAVANÉ SPOTREBIČE 
Špeciálna ponuka zo sortimentu vstavaných spotrebičov Franke.
Franke - to nie sú len drezy a batérie, ale aj sortiment vstavaných 
spotrebičov.

Vyberte si rúru, varnú dosku, mikrovlnku alebo umývačku teraz za 
výhodné akciové ceny a zariaďte si svoju kuchyňu bez kompromisov.

akciová cena
359 €

akciová cena
399 €

akciová cena
529 €

akciová cena
529 €

akciová cena
319 €

akciová cena
469 €

katalógová cena
466 €

katalógová cena
532 €

katalógová cena
584 €

katalógová cena
584 €

katalógová cena
386 €

katalógová cena
536 €

108.0290.071 
rozmer: 580 × 510 mm 
výrez: 560 × 490 mm
maximálny príkon: 6,4 kW
4 varné zóny (1 x dvojitá, 3 x samost.)
integrovaný dotykový ovládací panel
ukazovateľ zvyškového tepla
funkcia „Heat-up“, detská poistka
automatické vypnutie 

108.0266.463
rozmer: 580 × 510 mm 
výrez: 560 × 490 mm
maximálny príkon: 2,8 alebo 3,5 alebo
6,0 alebo 7,2 kW
funkcia „Booster“, detská poistka
ochrana proti prehriatiu
automatické vypnutie
ukazovateľ zvyškového tepla

kapacita: 25 l
maximálny príkon: 1 450 W
Pozor! vstavaná hĺbka 400 mm

116.0182.139
6+1 funkcia
kapacita 59 l
energetická trieda A
trojité presklené dvierka 
vnútorné svetlo
plytký plech
2 rošty

116.0152.143
8+1 funkcia 
kapacita 66 l 
energetická trieda A-20%
trojité presklené dvierka
2 vnútorné halogénové svetlá 
plytký plech
hlboký plech 
rošt

131.0264.332
5 úrovní výkonu, rýchly štart
dotykové ovládanie s LCD displejom 
časovač (max. 95 min.), detský zámok
sklenený tanier ø 315 mm
akustický signál konca ohrevu
gril v kombinácii alebo samostatne
automat. varenie a rozmrazovanie
váhové rozmrazovanie

117.0282.453
hlučnosť: 47 dB(A)
spotreba vody: 12 l
energetická trieda A+
8 programov
4 teploty umýv. (40 °C, 50 °C, 65 °C, 70 °C)

odložený štart (1-9 h), funkcia „3 v 1“
AquaStop, aktívne sušenie
možnosť pripojiť na teplú/studenú vodu

STOP

STOP

biele sklo

biele sklo čierne sklo

š. 45 cm

AISI
304

x10

+

predná nerezová lišta 
a bočné skosené hrany

predná nerezová lišta 
a bočné skosené hrany

VSTAVANÉ SPOTREBIČE

vstavaná rúra SM 86 M XS
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ROG 610*

KSG 238* EFG 614-78*

KSG 218*
spodná skrinka od 450 mm
rozmery: 
∅ 510 mm
drez: ∅ 400 × 195 mm
sitkový ventil

spodná skrinka od 450 mm
rozmery: 
425 × 520 mm
drez: 345 × 390 × 190 mm
sitkový ventil

spodná skrinka od 600 mm
rozmery: 
585 × 520 mm
drez: 505 × 390 × 200 mm
sitkový ventil

425

102
52
0
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0
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42
,5
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102102
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0
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,5

292,5

Fragranit DuraKleen® PLUS je   kombinácia 80% žuly a 20% polymérovej 
živice. Nestráca farbu, odolá krátkodobým teplotám až do 280 ° C, je 
odolný voči škvrnám, zachytávaniu nečistôt a poškriabaniu.

Fragranit DuraKleen® PLUS je zdokonalený o antibakteriálnu úpravu 
Sanitized®, ktorá pomáha udržiavať povrch drezov hygienicky čistý 
a  chráni ho pred baktériami a mikróbmi po dobu medzi bežným 
čistením. 

Testy preukázali, že Sanitized® znižuje výskyt baktérií 
a mikróbov až o 99%.

* farby jednotlivých typov drezov viď. tabuľka na strane 5
Všetky drezy sú dodávané s kompletným príslušenstvom vrátane sifónu pre úsporu miesta s odbočkou na umývačku riadu. 

STG 614*

akciová cena
159 €

akciová cena
229 €

akciová cena
179 €

akciová cena
199 €

akciová cena
195 €

akciová cena
399 €

katalógová cena
197 €

katalógová cena
274 €

katalógová cena
197 €

katalógová cena
230 €

katalógová cena
235 €

katalógová cena
514 €

spodná skrinka od 500 mm
po úprave skr. pre prepad aj od 450 mm
rozmery: 780 × 475 mm
drez: 330 × 400 × 150 mm
sitkový ventil

210

37
,5 220 70

možnost
dalšího otvoru

332,5 37,5

36
0

409,5
159

860

40

43
5

R15

spodná skrinka od 500 mm
po úprave skr. pre prepad aj od 450 mm
rozmery: 860 × 435 mm
drez: 333 × 360 × 165 mm
sitkový ventil

odkvap. miska 
v cene drezu

**

** = v objednávke upresnite model s odkvapkávacou plochou vľavo (7) alebo vpravo (2)

spodná skrinka od 600 mm
rozmery: 
1 000 × 515 mm
drez: 500 × 390 × 200 mm
ventil s excentrom

MTG 611*

DREZ VYROBENÝ NA SLOVENSKU

DREZ VYROBENÝ NA SLOVENSKU

DREZ VYROBENÝ NA SLOVENSKU

DREZY FRAGRANIT DURAKLEEN® PLUS + SANITIZED®

drez MRG 612 E grafit
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spodná skrinka od 600 mm
rozmery: 
780 × 500 mm
drezy: 

sitkový ventil

spodná skrinka od 600 mm
rozmery: 
970 × 500 mm
drezy: 

ventil s excentrom

spodná skrinka od 450 mm
rozmery: 
620 × 500 mm
drez: 340 × 420 × 200 mm
sitkový ventil

spodná skrinka od 600 mm
rozmery: 
970 × 500 mm
drez: 450 × 420 × 200 mm
sitkový ventil

spodná skrinka od 450 mm
rozmery: 
780 × 500 mm
drez: 340 × 420 × 200 mm
sitkový ventil

spodná skrinka od 600 mm
rozmery: 
780 × 500 mm
drezy: 

sitkový ventil

BFG 611-62

BFG 611

BFG 611-78*

BFG 651-78*

* farby jednotlivých typov drezov viď. tabuľka na strane 5
Všetky drezy sú dodávané s kompletným príslušenstvom vrátane sifónu pre úsporu miesta s odbočkou na umývačku riadu. 

akciová cena
199 €

akciová cena
229 €

akciová cena
179 €

akciová cena
229 €

katalógová cena
221 €

katalógová cena
235 €

katalógová cena
197 €

katalógová cena
250 €

340 × 420 × 200 mm
150 × 290 × 100 mm

350 × 425 × 200 mm
160 × 300 × 130 mm

350 × 425 × 200 mm
160 × 300 × 130 mm

MRG 611-62* MRG 611*
spodná skrinka od 450 mm
rozmery: 
620 × 500 mm
drez: 350 × 425 × 200 mm
sitkový ventil

780
39025

350
125

358
30

MRG 651-78* MRG 651*

spodná skrinka od 450 mm
rozmery: 
780 × 500 mm
drez: 350 × 425 × 200 mm
sitkový ventil

akciová cena
229 €

akciová cena
259 €

akciová cena
259 €

akciová cena
339 €

katalógová cena
235 €

katalógová cena
274 €

katalógová cena
274 €

katalógová cena
398 €

265

30

80

37,5

160

620

350

160

575
415 30

50
0

25
0

42
5

34
0

45

30

30
30

DREZ VYROBENÝ NA SLOVENSKU

DREZ VYROBENÝ NA SLOVENSKU

DREZ VYROBENÝ NA SLOVENSKU

DREZ VYROBENÝ NA SLOVENSKU
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BFG 611-78*

BFG 651-78*

MRG 651*

960

50
0

38
2,

5

42
5

350

37,5

80152,5

350267,5 267,5

spodná rohová skrinka od
rozmery: 960 × 500 mm
drez: 350 × 425 × 200 mm
sitkový ventil

spodná rohová skrinka od
rozmery: 960 × 500 mm
drezy: 

sitkový ventil

402 × 383 × 150 mm
191 × 250 ×  80 mm

900 × 900 mm
alebo

1 050 × 1 050 mm

900 × 900 mm
alebo

1 050 × 1 050 mm

MRG 612 E* COG 651 E*

TABUĽKA FARIEB FRAGRANIT DURAKLEEN PLUS® + SANITIZED® 

grafit .099 biely ľad .094

vanilka.073

šedý kameň .084

sahara .082

onyx .071

tmavo hnedá .070

strieborná .098

piesková .085

* farby jednotlivých typov drezov a batérií viď. tabuľka
Všetky drezy sú dodávané s kompletným príslušenstvom vrátane sifónu pre úsporu miesta s odbočkou na umývačku riadu. 

akciová cena
289 €

akciová cena
289 €

katalógová cena
317 €

katalógová cena
317 €

drez bez misky

FARBY JEDNOTLIVÝCH TYPOV 
DREZOV A BATÉRIÍ ONYX

.071

GRAFIT

.099

ŠEDÝ 
KAMEŇ

.084

STRIEBORNÁ

.098

BIELY ĽAD

.094

VANILKA

.073

SAHARA

.082

PIESKOVÁ
.085

TMAVO 
HNEDÁ

.070

ROG 610 • • • • • • • • •

KSG 218 • • • - • • • - •

KSG 238 • • • - • • • - •

EFG 614-78 • • • • • • • • •

STG 614 • • • • • • • • •

MTG 611 • • • - • - • • •

BFG 611-62 • • • • • • • • •

BFG 611-78 • • • • • • • • •

BFG 611 • • • • • • • • •

BFG 651-78 • • • • • • • • •

MRG 611-62 • • • • • • • • •

MRG 611 • • • • • • • • •

MRG 651-78 • • • • • • • • •

MRG 651 • • • - • • • • •

MRG 612 E • • • • • • • • •

COG 651 E - • • • • • • • -
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SID 651SID 611

SID 620

spodná skrinka od 600 mm
rozmery: 
1 000 × 510 mm
drez: 450 × 410 × 200 mm
ventil s excentrom

spodná skrinka od 600 mm
rozmery: 
1 000 × 510 mm
drezy: 

ventil s excentrom

Tectonite je ľahký, pevný, odolný a flexibilný materiál pre novú generáciu drezov.

Je vyrobený zo syntetického materiálu, tzv SMC, doteraz používaného predovšetkým v automobilovom priemysle pre výrobu komponentov 
podliehajúcich ťažkému opotrebeniu. Špeciálny povrch s prímesou sklených vlákien zaisťuje jeho odolnosť a pevnosť pri použití v kuchyni. 
Je 100% recyklovateľný.

Odolá krátkodobo (do 5 minút) vysokej teplote (až 300 °C), usadzovaniu nečistôt, poškriabaniu, chemikáliám a kyselinám obsiahnutých 
v potravinách a v čistiacich prostriedkoch používaných v kuchyni. 

SID 610 SID 611-78 
spodná skrinka od 500 mm
rozmery: 
780 × 500 mm
drez: 350 × 400 × 200 mm
ventil s excentrom

350 × 410 × 200 mm
160 × 350 × 150 mm

spodná skrinka od 800 mm
rozmery: 
860 × 510 mm
drez: 2 × 350 × 410 × 200 mm
sitkový ventil

560

53
0

23
5

70,2652,79

20
0

3

akciová cena
149 €

akciová cena
159 €

akciová cena
199 €

akciová cena
169 €

akciová cena
169 €

katalógová cena
173 €

katalógová cena
173 €

katalógová cena
235 €

katalógová cena
197 €

katalógová cena
197 €

Všetky drezy sú dodávané s kompletným príslušenstvom vrátane sifónu pre úsporu miesta s odbočkou na umývačku riadu. 

spodná skrinka od 600 mm
rozmery: 
560 × 530 mm
drez: 530 × 390 × 200 mm
sitkový ventil
otvor pre batériu ∅ 35 mm

VSTAVANÉ SPOTREBIČE DREZY TECTONITE®

drez SID 620 cierna
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OID 611 OID 651 
spodná skrinka od 600 mm
rozmery: 1 000 × 510 mm
drezy: 

sitkový ventil
Pozor! bez otvoru na batériu (otvor 
možné vyvŕtať priamo pri montáži)

akciová cena
189 €

akciová cena
159 €

katalógová cena
197 €

katalógová cena
173 €        

TABUĽKA FARIEB TECTONITE®

čierná hnedá kávová biela

Všetky ponúkané Tectonite® drezy sú dostupné vo všetkých štyroch farebných prevedeniach.

spodná skrinka od 600 mm
rozmery: 
940 × 500 mm
drez: 440 × 440 × 190 mm
sitkový ventil
Pozor! bez otvoru na batériu (otvor 
možné vyvŕtať priamo pri montáži)

 

OID 611-62 OID 611-78

akciová cena
139 €

akciová cena
139 €

katalógová cena
158 €

katalógová cena
163 €

drez OID 651 biela

spodná skrinka od 450 mm
rozmery: 
620 × 500 mm
drez: 350 × 430 × 180 mm
sitkový ventil
Pozor! bez otvoru na batériu (otvor 
možné vyvŕtať priamo pri montáži)

spodná skrinka od 450 mm
rozmery: 
780 × 500 mm
drez: 350 × 430 × 180 mm
sitkový ventil
Pozor! bez otvoru na batériu (otvor 
možné vyvŕtať priamo pri montáži)

skrytý 
prepad

skrytý 
prepad

skrytý 
prepad

skrytý 
prepad

340 × 440 × 190 mm
160 × 370 × 140 mm
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Všetky drezy sú dodávané s kompletným príslušenstvom vrátane sifónu pre úsporu miesta s odbočkou na umývačku riadu. 

ETN 611-58 ETN 611-56

Franke je najväčším svetovým výrobcom nerezových drezov a ponúka 
široký výber tohto sortimentu.

Vysoko kvalitná chrómniklová oceľ je odolná voči korózii a vysokým 
teplotám. Je pružná, takže na rozdiel od keramiky nepraskne. Hladký 
povrch nerezu zabraňuje usadzovaniu baktérií a ľahko sa čistí. Tento 
materiál je plne recyklovateľný.

 Životnosť nerezu neprekonal zatiaľ žiadny iný materiál.

RON 610-41 ETN 610

spodná skrinka od 450 mm
rozmery: 
560 × 432 mm
drez: 360 × 355 × 145 mm
sitkový ventil
možnosť objednať otvor pre batériu

max.     těla baterie 50 mm

akciová cena
59 €

akciová cena
59 €

akciová cena
79 €

akciová cena
49 €

akciová cena
69 €

akciová cena
84 €/129 €

katalógová cena
82 €

katalógová cena
72 €

katalógová cena
91 €

katalógová cena
67 €

katalógová cena
77 €

katalógová cena
101 €/144 €

spodná skrinka od 500 mm
rozmery: 
∅ 510 mm
drez: ∅ 410 × 160 mm
sitkový ventil
otvor pre batériu ∅ 35 mm

spodná skrinka od 450 mm
rozmery: 
455 × 435 mm
drez: 360 × 355 × 140 mm
možnosť objednať otvor pre batériu

nerez/
tkaná štruktúra

nerez/
tkaná štruktúra

zátka na 6/4“ ventil

zátka na 6/4“ ventil

spodná skrinka od 400 mm
rozmery: 
580 × 510 mm
drez: 340 × 355 × 145 mm
možnosť objednať otvor pre batériu

spodná skrinka od 450 mm
rozmery: 
615 × 490 mm
drez: 350 × 410 × 175 mm
sitkový ventil
možnosť objednať otvor pre batériu

PXN 611-60 EFN 614-78/ EFL 614-78
spodná skrinka od 500 mm
po úprave skr. pre prepad aj od 450 mm
rozmery: 780 × 475 mm
drez: 355 × 395 × 150 mm
sitkový ventil
možnosť objednať otvor pre batériu
L - tkaná štruktúra

  ** = v objednávke upresnite model s odkvapkávacou plochou vľavo (7) alebo vpravo (2) 

NEREZOVÉ DREZY

drez EFN  614-78
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nerez/
tkaná štruktúra

nerez/
tkaná štruktúra

nerez/
tkaná štruktúra

nerez/
tkaná štruktúra

EFN 614-78/ EFL 614-78

DSN 711 R PXN 612 E

LLX 611**/LLL 611**

PXN 611-78

NEX 611**

ETN 614 N 3 ½“ETHOS

spodná rohová skrinka od 
rozmery: 
780 × 490 mm
drez: 350 × 410 × 175 mm
sitkový ventil
možnosť objednať otvor pre batériu

akciová cena
139 €/159 €

akciová cena
89 €

akciová cena
55 €

akciová cena
139 €

akciová cena
199 €

akciová cena
55 €

akciová cena
99 €

akciová cena
179 €/209 €

katalógová cena
158 €/178 €

katalógová cena
197 €/235 €

katalógová cena
96 €

katalógová cena
67 €

katalógová cena
158 €

katalógová cena
235 €

katalógová cena
77 €

katalógová cena
106 €

Všetky drezy sú dodávané s kompletným príslušenstvom vrátane sifónu s odbočkou na umývačku riadu. Sifón pre úsporu miesta je pri dreze LLX/L 611, NEX 611, 
PXN 612 E, MON 681 E a MON/L 651 E. 

spodná skrinka od 450 mm
rozmery: 
780 × 490 mm
drez: 350 × 410 × 175 mm
sitkový ventil
možnosť objednať otvor pre batériu

spodná skrinka od 500 mm
rozmery: 
860 × 510 mm
drez: 360 × 420 × 200 mm
sitkový ventil
otvor pre batériu ∅ 35 mm 

zátka na
6/4“ ventil

spodná skrinka 800 mm
rozmery: 
800 × 600 mm
drez: 340 × 370 × 150 mm
reverzibilný, celoplošný
možnosť objednať otvor pre batériu

MON 681 E MON 651 E/MOL 651 E

spodná skrinka od 500 mm
po úprave skr. pre prepad aj od 450 mm
rozmery: 780 × 435 mm
drez: 360 × 335 × 145 mm
sitkový ventil
možnosť objednať otvor pre batériu

spodná skrinka od 450 mm
rozmery: 
790 × 500 mm
drez: 340 × 400 × 180 mm
sitkový ventil
otvor pre batériu ∅ 35 mm
L - tkaná štrukrúra

900 × 900 mm
alebo

od 450 mm

spodná rohová skrinka od
rozmery: 960 × 500 mm
drezy: 

sitkový ventil
otvor pre batériu ∅ 35 mm

402 × 383 × 150 mm
191 × 250 ×  80 mm

900 × 900 mm
alebo

1 050 × 1 050 mm spodná rohová skrinka od
rozmery: 960 × 500 mm
drezy: 

sitkový ventil
otvor pre batériu ∅ 35 mm
L - tkaná štrukrúra

402 × 383 × 150 mm
191 × 250 ×  25 mm

900 × 900 mm
alebo

1 050 × 1 050 mm

  ** = v objednávke upresnite model s odkvapkávacou plochou vľavo (7) alebo vpravo (2) 
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katalógová cena
110 €/158 €

FG 9547.031/FG 9547.xxx* FC 650

Batéria je neoddeliteľnou súčasťou drezu a to nielen z estetického, ale aj z praktického hľadiska.
Franke ponúka širokú škálu kuchynských batérií a to v niekoľkých povrchových úpravách, variantoch so sprchou, s vyťahovacou koncovkou atď.

Chróm - lesklý, vysoko odolný povrch, jednoduchý na údržbu.
Celonerezové prevedenie - nerezový, matný, vysoko odolný povrch jednoduchý na údržbu.
Farebné prevedenie - farebný nástrek v rovnakej farbe ako sú fragranitové drezy, tj máte na výber z 9 možných farieb a môžete si tak zladiť vzhľad 
drezu a batérie.

Jedným zo sortimentu uľahčujúci prácu v kuchyni je dávkovač saponátu. Ponúkame vám dve chrómové varianty s rôznym objemom.

FG 1839 FG 9541.xxx*

chróm
páková
zmiešavacia
otočná
tlaková

157129

50

181

197

124

177

55

214

159
139

50

21
0

60
42,5

40
 M

AX

∅33,5

∅4
5 14

5

105

10
0

32
5

31
9

G3/8“

48

170 8°

210

11
730°

206

244

40 
max

Ø25

Ø30

30°
206

11
5 15

2

246

Ø28

akciová cena
54 €

akciová cena
97 €/139 €

akciová cena
129 €

akciová cena
99 €

akciová cena
79 €

akciová cena
139 €

katalógová cena
67 €

katalógová cena
149 €

katalógová cena
120 €

katalógová cena
96 €

katalógová cena
158 €

chróm
páková
zmiešavacia
otočná
tlaková

farba
páková
zmiešavacia
otočná
tlaková

chróm/farba
páková
zmiešavacia
otočná
tlaková
so sprchou

chróm
páková
zmiešavacia
otočná
tlaková

FG 2001 FG 2003
chróm
páková
zmiešavacia
otočná
tlaková
s vyťahovacou koncovkou 
osadenou perlátorom

* farby jednotlivých typov batérií viď. tabuľka na strane 19

chróm/farba

chróm/farba

KUCHYNSKÉ BATÉRIE/ DÁVKOVAČE SAPONÁTU
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FG 2003

FG 6651

FG 7986 GAIA

FG 7048

FN 9311

chróm
páková
zmiešavacia
otočná
tlaková
s vyťahovacou koncovkou 
osadenou perlátorom

248

230

239

50

273

15°

28
4

220

25
2

55

43

13
1

m
ax
 4
5

35
0

3/8" GAS

28
70

268

173
183

255

max. 40
Ø 67

55
4378

m
ax
45

35
0 202

3/8" GAS

28 25
0 28

3

13
1

akciová cena
249 €

akciová cena
299 €

akciová cena
129 €

akciová cena
30 €

akciová cena
279 €

akciová cena
199 €

akciová cena
169 €

akciová cena
79 €

katalógová cena
360 €

katalógová cena
355 €

katalógová cena
158 €

katalógová cena
38 €

katalógová cena
317 €

katalógová cena
235 €

katalógová cena
235 €

katalógová cena
96 €

chróm
páková
zmiešavacia
otočná
tlaková

CELONEREZOVÁ
páková
zmiešavacia
otočná
tlaková
s vyťahovacou koncovkou 
osadenou perlátorom

chróm
páková
zmiešavacia
otočná
tlaková

chróm
SKLOPNÁ - VHODNÁ PRE MONTÁŽ 
POD OKNO
páková
zmiešavacia
otočná
tlaková

chróm
páková
zmiešavacia
otočná
tlaková

chróm
objem: 500 ml
vrchné plnenie
pre otvor ∅ 28 - 35 mm

Dávkovač saponátu Basic Dávkovač saponátu Cube 
chróm
objem: 500 ml
vrchné plnenie
pre otvor ∅ 28 - 35 mm

FN 0143 FN 0147

Ø30

254

266

136

ø 50
max.40

220

90 mm

52
 m

m
63

,5
 m

m44 mm

25
0 

m
m

57 mm

67,5 mm
8 mm

65
 m

m
63

,5
 m

m 51 mm

20
0 

m
m

67 mm
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FGL 6015 XS/FGL 9015 XS FGL 7015 BK XS/FGL 9015 BK XS

Franke ponúka rozsiahly sortiment komínových, ostrovných a ostatných 
odsávačov pár.

Jednoduché i dizajnové modely s rôznymi stupňami výkonu motora    
niekoľkých šírkach.

FJO 604 XS/FJO 904 XS FDF 6457 XS/FDF 7457 XS/FDF 9457 XS

akciová cena
129 €/139 €

akciová cena
299 €/309 €

akciová cena
279 €/299 €

akciová cena
289 €/289 €/299 €

akciová cena
309 €/319 €

akciová cena
799 €

katalógová cena
139 €/158 €

katalógová cena
346 €/350 €

katalógová cena
360 €/394 €

katalógová cena
350 €/355 €

katalógová cena
350 €/350 €/355 €

katalógová cena
941 €

komínový odsávač pár
montážna šírka 60/90 cm
nerezový povrch
tlačidlové ovládanie
3 stupne výkonu
výkon: 430 m3/h (EN 61591)
hlučnosť: 67 dB(A)re1pW (EN 60704-3)

komínový odsávač pár
montážna šírka 60/70/90 cm
hrúbka panelu 7 cm, nerezový povrch
dotykové ovládanie
3 stupne výkonu, intenzivný stupeň
výkon: 530 m3/h (EN 61591)
hlučnosť: 66 dB(A)re1pW (EN 60704-3)

komínový odsávač pár
montážna šírka 60/90 cm
nerezový povrch, sklo
dotykové ovládanie
3 stupne výkonu
výkon: 400 m3/h (EN 61591)
hlučnosť: 66 dB(A)re1pW (EN 60704-3)

komínový odsávač pár
montážna šírka 70/90 cm
nerezový povrch, čierne sklo
dotykové ovládanie
3 stupne výkonu
výkon: 400 m3/h (EN 61591)
hlučnosť: 66 dB(A)re1pW (EN 60704-3)

komínový odsávač pár
montážna šírka 60/90 cm
nerez. povrch, predný panel čierne sklo
dotykové ovládanie
3 stupne výkonu
výkon: 430 m3/h (EN 61591)
hlučnosť: 65 dB(A)re1pW (EN 60704-3)

FNE 605/905 XS FTU 3807 I XS 77 H V2
OSTROVNÝ ODSÁVAČ PÁR
montážna šírka 37 cm
nerezový povrch
digitálny displej, štrbinové odsávanie
3 stupne výkonu + int., dobeh
výkon: 750 m3/h (EN 61591)
hlučnosť: 69 dB(A)re1pW (EN 60704-3)

60 cm/90 cm

60 cm/90 cm

60 cm/90 cm

70 cm/90 cm

60 cm/70 cm/90 cm

60 cm/90 cm

60 cm/90 cm

60 cm/90 cm

70 cm/90 cm

60 cm/70 cm/90 cm

ODSÁVAČE PÁR

odsávač pár FNE 905 XS
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FTU 3807 I XS 77 H V2

50 cm/70 cm

50 cm/70 cm

FMA 605/805/905 BK (čierna)
FMA 605/805/905 WH (biela)

FMA 605/805/905 BK XS (čierna/nerez)
FMA 605/805/905 WH XS (biela/nerez)

akciová cena
579 €/589 €/599 €

akciová cena
589 €/599 €/619 €

akciová cena
599 €/619 €/629 €

akciová cena
589 €/599 €/619 €

komínový odsávač pár
montážna šírka 60/80/90 cm
dop. výška nad varnou doskou len 45 cm
čierne/biele sklo
senzorové ovládanie
3 stupne výkonu + int., dobeh
výkon: 660 m3/h (EN 61591)
hlučnosť: 66 dB(A)re1pW (EN 60704-3)
uhlíkový filter v cene odsávača
Pozor! Pre verziu s vonkajším odťahom
nutné objednať teleskopický komín1)

komínový odsávač pár
montážna šírka 60/80/90 cm
dop. výška nad varnou doskou len 45 cm
čierne/biele sklo, nerez. predná část
senzorové ovládanie
3 stupne výkonu + int., dobeh
výkon: 660 m3/h (EN 61591)
hlučnosť: 66 dB(A)re1pW (EN 60704-3)
uhlíkový filter v cene odsávača
Pozor! Pre verziu s vonkajším odťahom1)

nutné objednať teleskopický komín

čierna
60 cm/80 cm/90 cm

biela
60 cm/80 cm/90 cm

biela/nerez
60 cm/80 cm/90 cm

čierna/nerez
60 cm/80 cm/90 cm

odsávač pár FMA 905 BK čierna

akciová cena
149 €/159 €

akciová cena
99 €

katalógová cena
173 €/178 €

katalógová cena
634 €/643 €/653 €

katalógová cena
643 €/653 €/662 €

katalógová cena
653 €/662 €/672 €

katalógová cena
130 €

katalógová cena
643 €/653 €/662 €

vstavaný odsávač pár
nerezový rám
posuvné prepínače
3 stupne výkonu
výkon: 420 m3/h (EN 61591)
hlučnosť: 67 dB(A)re1pW (EN 60704-3)

FBI 522/722 XS FTC 6032 GR XS
vstavaný výsuvný odsávač pár
montážna šírka 60 cm
nerezový predný panel 
posuvné prepínače
3 stupne výkonu
výkon: 300 m3/h (EN 61591)
hlučnosť: 62 dB(A)re1pW (EN 60704-3)

7 7

1) teleskopický komín (pre vonkajší odťah), výška 51 až 98 cm, 112.0197.447, cena 81,60 € vr. DPH
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Cube 41 (134.0055.270) Solo 45/Solo 50/ Solo 60

Sortery, alebo systémy triedenia odpadu, sa v posledných rokoch stali 
hitom domácností, ako aj ochrana životného prostredia, monitorovania 
ekologických trendov a práve triedenie odpadu.

Franke ponúka sortery s funkčnými detailami pre komfortné ovládanie, 
dokonalé využitie priestoru a optimálnu hygienu.

V ponuke sú modely pre zabudovanie do skrinky, v niekoľkých 
veľkostiach a do rôznych typov skriniek.

Pivot (121.0054.475) Cube 30 (134.0039.553)

764

341

341

42
3

352

475

33
5

akciová cena
89 €

akciová cena
95 €

akciová cena
159 €

akciová cena
69 €

akciová cena
119 €

katalógová cena
106 €

katalógová cena
115 €

katalógová cena
182 €

katalógová cena
77 €

katalógová cena
139 €

spodná skrinka od 300 mm
ručný výsuv
minimálny montážny priestor:
253 × 467 × 423 mm
objem: 2 × 15 l
farba: čierna/šedá
triedenie odpadkov: 2 triediace koše 

spodná skrinka od 400 mm
ručný výsuv
minimálny montážny priestor:
341 × 475 × 335 mm
objem: 2 × 18 l
farba: čierna/šedá
triedenie odpadkov: 2 triediace koše 

spodná roh. skrinka od 900 × 900 mm
ručný výsuv
minimálny montážny priestor:
345 × 700 × 335 mm
objem: 2 × 18 l, 2 postrané koše
farba: čierna/šedá
triedenie odpadkov: 2 triediace koše 

spodná skrinka 450/500/600 mm
objem: 40 l
farba: čierna
 

121.0030.540
121.0030.542
121.0033.246

Cube rohový (134.0055.286)

Franke Cube rohový

spodná skrinka od 400 mm
objem: 30 l
farba: čierna

(16)-19

400

5
37

141
1

34
0

36
0

360

SORTERY
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Sorter Garbo 60-4 (121.0200.676)

Sorter Garbo 50-3 (121.0200.691)

Sorter Garbo 60-3 (121.0200.680)

Sorter Garbo 45-2 (121.0200.692)

spodná skrinka 600 mm
minimálny montážny priestor:
562 × 399 × 375 mm
objem: 2 × 8 l, 2 × 12 l
triedenie odpadkov: 4 triediace koše
1 × vrchnák na 8 l kôš (133.0200.694)
- v cene sorteru

spodná skrinka 500 mm
minimálny montážny priestor:
462 × 399 × 375 mm
objem: 1 × 8 l, 2 × 12 l
triedenie odpadkov: 3 triediace koše
1 × vrchnák na 8 l kôš (133.0200.694)
- v cene sorteru

spodná skrinka 600 mm
minimálny montážny priestor:
562 × 399 × 375 mm
objem: 1 × 8 l, 1 × 12 l , 1 × 18 l 
+ plytká miska (hĺbka misky 75 mm)
triedenie odpadkov: 3 triediace koše
1 × vrchnák na 8 l kôš (133.0200.694)
- v cene sorteru

spodná skrinka 450 mm
minimálny montážny priestor:
412 × 399 × 375 mm
objem: 1 × 12 l, 1 × 18 l 
triedenie odpadkov: 2 triediace koše
1 × vrchnák na 12 l kôš (133.0200.695)
- v cene sorteru

36
0

399
562

-56
8

8 L

12 L 12 L

8 L

36
0

399
562

-56
8

12 L

18 L  8 L

 8 L

12 L 12 L

462
-46

8

36
0

399

12 L

412
-41

8

36
0

399

18 L

akciová cena
149 €

akciová cena
140 €

akciová cena
145 €

akciová cena
139 €

katalógová cena
158 €

katalógová cena
149 €

katalógová cena
154 €

katalógová cena
144 €

sorter Garbo 60-4

sorter Garbo 60-3

Sorter Garbo 60-2 (121.0284.027)
spodná skrinka 600 mm
minimálny montážny priestor:
562 × 399 × 375 mm
objem: 2 × 18 l
triedenie odpadkov: 2 triediace koše
1 × vrchnák na 18 l kôš (133.0284.696)
- v cene sorteru

 NOVINKA

akciová cena
159 €

katalógová cena
182 €

sorter Garbo 60-2

399

36
0

562-568

18 L 18 L
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SET G33 (KSG 218* + Samoa + FD 300)

SET G31 (ROG 610* + FP 0035 + FD 300)

SET G34 (KSG 218* + FN 0147 + FD 300)
drez: 
spodná skrinka od 450 mm
rozmery: 
425 × 520 mm
drez: 345 × 390 × 190 mm
sitkový ventil

drez: 
spodná skrinka od 450 mm
rozmery: 
∅ 510 mm
drez: ∅ 400 × 195 mm
sitkový ventil

drez: 
spodná skrinka od 450 mm
rozmery: 
425 × 520 mm
drez: 345 × 390 × 190 mm
sitkový ventil

Ponuka prierezom najpredávanejšieho sortimentu fragranitových drezov od 
okrúhlych, hranatých, cez jednodrez s odkvapovou plochou až po jeden a pol 
drezy s odkvapovou plochou vždy v kombinácii s batériou a teraz u niektorých 
setov aj s dávkovačom saponátu.

Batérie sú v chrómovom, celonerezovom či farebnom prevedení, bez sprchy, 
so sprchou alebo vyťahovacou koncovkou.

Drezy sú dostupné v rôznych farebných prevedeniach viď. tabuľka na 
strane 20.

DREZY FRAGRANIT DURAKLEEN® PLUS  + SANITIZED®

Všetky drezy sú dodávané s kompletným príslušenstvom vrátane sifónu pre úsporu miesta s odbočkou na umývačku riadu. 
* farby jednotlivých typov drezov viď. tabuľka na strane 20

cena setu
189 €

cena setu
319 €

cena setu
299 €

katalógová cena setu
276 €

katalógová cena setu
488 €

katalógová cena setu
411 €

+                                           

+                                           

dávkovač saponátu:
chróm, objem 300 ml 

dávkovač saponátu:
chróm, objem 300 ml 

dávkovač saponátu:
chróm, objem 300 ml 

batéria: 
tlaková, chrómová 

otočná 360 °
páková zmiešavacia

batéria: 
tlaková

chrómová 

batéria: 
tlaková, chrómová 

s vyťah. koncovkou
+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

SET G32 (ROG 610* + FC 650 + FD 300)
drez: 
spodná skrinka od 450 mm
rozmery: 
∅ 510 mm
drez: ∅ 400 × 195 mm
sitkový ventil

cena setu
219 €

katalógová cena setu
315 €

+                                           

dávkovač saponátu:
chróm, objem 300 ml 

batéria: 
tlaková

chrómová 
+                                           

+                                           

ŠPECIÁLNA PONUKA SETOV:

KUCHYNSKÝCH DREZOV,
BATÉRIÍ,
ODSÁVAČOV PÁR 
A SYSTÉMOV TRIEDENIA ODPADU

DREZ VYROBENÝ 
NA SLOVENSKU

DREZ VYROBENÝ 
NA SLOVENSKU

SETY



17

+                                           +                                           

SET G39 (MRG 611* + Samoa)

SET G35 (KSG 238* + Samoa + FD 300)

SET G41 (MRG 651-78* + Samoa + FD 300)

SET G37 (MRG 611-62* + Samoa + FD 300)

SET G40 (MRG 611* + FN 0147)

SET G36 (KSG 238* + FN 0147 + FD 300)

SET G42 (MRG 651-78* + FN 0147 

SET G38 (MRG 611-62* + FN 0147 
drez: 
spodná skrinka od 600 mm
(z dôvodu použitia dávkovača)
rozmery: 620 × 500 mm
drez: 350 × 425 × 200 mm
sitkový ventil
NOVINKA! 4 miesta pre vyrazenie otvoru

drez: 
spodná skrinka od 450 mm
rozmery: 
780 × 500 mm
drez: 350 × 425 × 200 mm
sitkový ventil

drez: 
spodná skrinka od 600 mm
rozmery: 
585 × 520 mm
drez: 505 × 390 × 200 mm
sitkový ventil

drez: 
spodná skrinka od 450 mm
rozmery: 
780 × 500 mm
drez: 350 × 425 × 200 mm
sitkový ventil

drez: 
spodná skrinka od 600 mm
rozmery: 
585 × 520 mm
drez: 505 × 390 × 200 mm
sitkový ventil

drez: 
spodná skrinka od 600 mm
rozmery: 780 × 500 mm
drezy: 

sitkový ventil
NOVINKA! 4 miesta pre vyrazenie otvoru

drez: 
spodná skrinka od 600 mm
rozmery: 780 × 500 mm
drezy: 

sitkový ventil
NOVINKA! 4 miesta pre vyrazenie otvoru

drez: 
spodná skrinka od 600 mm 
(z dôvodu použitia dávkovača)
rozmery: 620 × 500 mm
drez: 350 × 425 × 200 mm
sitkový ventil
NOVINKA! 4 miesta pre vyrazenie otvoru

batéria: 
tlaková 

chrómová 
s vyťah. koncovkou

batéria: 
tlaková 

chrómová
otočná 360 °

páková zmiešavacia

350 × 425 × 200 mm
160 × 300 × 130 mm

350 × 425 × 200 mm
160 × 300 × 130 mm

cena setu
399 €

cena setu
349 €

cena setu
319 €

cena setu
369 €

cena setu
359 €

cena setu
329 €

cena setu
299 €

cena setu
349 €

katalógová cena setu
533 €

katalógová cena setu
513 €

katalógová cena setu
494 €

katalógová cena setu
533 €

katalógová cena setu
455 €

katalógová cena setu
436 €

katalógová cena setu
416 €

katalógová cena setu
455 €

+ FD 300)

+ FD 300)

+                                           

+                                           

+                                           

dávkovač saponátu:
chróm, objem 300 ml 

dávkovač saponátu:
chróm, objem 300 ml 

dávkovač saponátu:
chróm, objem 300 ml 

dávkovač saponátu:
chróm, objem 300 ml 

dávkovač saponátu:
chróm, objem 300 ml 

dávkovač saponátu:
chróm, objem 300 ml 

batéria: 
tlaková, chrómová 

s vyťah. koncovkou

batéria: 
tlaková, chrómová 

s vyťah. koncovkou

batéria: 
tlaková, chrómová 

s vyťah. koncovkou

batéria: 
tlaková, chrómová 

otočná 360 °
páková zmiešavacia

batéria: 
tlaková, chrómová 

otočná 360 °
páková zmiešavacia

batéria: 
tlaková, chrómová 

otočná 360 °
páková zmiešavacia

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

Všetky drezy sú dodávané s kompletným príslušenstvom vrátane sifónu pre úsporu miesta s odbočkou na umývačku riadu. 
* farby jednotlivých typov drezov viď. tabuľka na strane 20

DREZ VYROBENÝ NA SLOVENSKUDREZ VYROBENÝ NA SLOVENSKU

DREZ VYROBENÝ 
NA SLOVENSKU

DREZ VYROBENÝ 
NA SLOVENSKU
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+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

SET G43 (EFG 614-78* + FP 0035)

SET G13 (IMG 611-78* + FN 2113)

SET G19 (EFG 614-78* + FG 9541.xxx*)

SET G15 (IMG 651* + FN 2113)

SET G18 (EFG 614-78* + FG 9547.031)

SET G14 (IMG 611-78* + FC 7986 GAIA)

SET G16 (IMG 651* + FC 7986 GAIA)
drez vrátane odkvapávacej misky: 
spodná skrinka od 600 mm
rozmery: 
970 × 500 mm
drezy: 

ventil s excentrom

drez: 
spodná skrinka od 500 mm, 
po úprave skrinky i od 450 mm
rozmery: 
780 × 475 mm
drez: 330 × 400 × 150 mm
sitkový ventil

drez: 
spodná skrinka od 500 mm, 
po úprave skrinky i od 450 mm
rozmery: 
780 × 475 mm
drez: 330 × 400 × 150 mm
sitkový ventil

drez: 
spodná skrinka od 500 mm, 
po úprave skrinky i od 450 mm
rozmery: 
780 × 475 mm
drez: 330 × 400 × 150 mm
sitkový ventil

drez: 
spodná skrinka od 500 mm, 
po úprave skrinky i od 450 mm
rozmery: 
780 × 475 mm
drez: 330 × 400 × 150 mm
sitkový ventil

drez: 
spodná skrinka od 450 mm
rozmery: 
780 × 500 mm
drez: 340 × 400 × 220 mm
ventil s excentrom

drez: 
spodná skrinka od 450 mm
rozmery: 
780 × 500 mm
drez: 340 × 400 × 220 mm
ventil s excentrom

drez vrátane odkvapávacej misky: 
spodná skrinka od 600 mm
rozmery: 
970 × 500 mm
drezy: 

ventil s excentrom

batéria: 
tlaková 

chrómová 

batéria: 
tlaková 

chrómová 

batéria: 
tlaková 

celonerezová
s vyťah. koncovkou

batéria: 
tlaková 

celonerezová
s vyťah. koncovkou

340 × 400 × 220 mm
160 × 302 × 130 mm

340 × 400 × 220 mm
160 × 302 × 130 mm

batéria: 
tlaková 

chrómová 
so sprchou

batéria: 
tlaková 
farba* 

so sprchou

batéria: 
tlaková 
farba*

cena setu
269 €

cena setu
469 €

cena setu
289 €

cena setu
529 €

cena setu
219 €

cena setu
359 €

cena setu
249 €

cena setu
399 €

katalógová cena setu
348 €

katalógová cena setu
643 €

katalógová cena setu
396 €

katalógová cena setu
750 €

katalógová cena setu
269 €

katalógová cena setu
485 €

katalógová cena setu
358 €

katalógová cena setu
562 €

SET G20 (EFG 614-78* + FG 9547.xxx*)

DREZ VYROBENÝ NA SLOVENSKU

DREZ VYROBENÝ NA SLOVENSKU

DREZ VYROBENÝ NA SLOVENSKU

DREZ VYROBENÝ NA SLOVENSKU

Všetky drezy sú dodávané s kompletným príslušenstvom vrátane sifónu pre úsporu miesta s odbočkou na umývačku riadu. 
* farby jednotlivých typov drezov viď. tabuľka na strane 20

batéria: 
tlaková 

chrómová
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SET G14 (IMG 611-78* + FC 7986 GAIA)

SET G20 (EFG 614-78* + FG 9547.xxx*)
drez bez misky: 
spodná rohová skrinka od
rozmery: 
960 × 500 mm
drezy: 

sitkový ventil

drez bez misky: 
spodná rohová skrinka od
rozmery: 
960 × 500 mm
drezy: 

sitkový ventil

drez bez misky: 
spodná rohová skrinka od
rozmery: 
960 × 500 mm
drezy: 

sitkový ventil

drez bez misky: 
spodná rohová skrinka od
rozmery: 
960 × 500 mm
drezy: 

sitkový ventil

402 × 383 × 150 mm
191 × 250 ×  80 mm

402 × 383 × 150 mm
191 × 250 ×  80 mm

402 × 383 × 150 mm
191 × 250 ×  80 mm

402 × 383 × 150 mm
191 × 250 ×  80 mm

900 × 900 mm
alebo

1 050 × 1 050 mm

900 × 900 mm
alebo

1 050 × 1 050 mm

900 × 900 mm
alebo

1 050 × 1 050 mm

900 × 900 mm
alebo

1 050 × 1 050 mm

SET G45 (COG 651 E* + FG 9541.031

SET G47 (COG 651 E* + FG 9541.xxx*

SET G46 (COG 651 E* + FG 9547.031

SET G48 (COG 651 E* + FG 9547.xxx*

cena setu
359 €

cena setu
389 €

cena setu
329 €

cena setu
349 €

katalógová cena setu
450 €

katalógová cena setu
499 €

katalógová cena setu
416 €

katalógová cena setu
460 €

batéria: 
tlaková 
farba*

+                                           +                                           

+                                           +                                           

SET G44 (STG 614* + FP 0035)

SET G27 (STG 614* + FG 9541.xxx*)

SET G26 (STG 614* + FG 9547.031)

SET G28 (STG 614* + FG 9547.xxx*)

drez: 
spodná skrinka od 500 mm, 
po úprave skrinky i od 450 mm
rozmery: 
860 × 435 mm
drez: 333 × 360 × 165 mm
sitkový ventil

drez: 
spodná skrinka od 500 mm, 
po úprave skrinky i od 450 mm
rozmery: 
860 × 435 mm
drez: 333 × 360 × 165 mm
sitkový ventil

drez: 
spodná skrinka od 500 mm, 
po úprave skrinky i od 450 mm
rozmery: 
860 × 435 mm
drez: 333 × 360 × 165 mm
sitkový ventil

drez: 
spodná skrinka od 500 mm, 
po úprave skrinky i od 450 mm
rozmery: 
860 × 435 mm
drez: 333 × 360 × 165 mm
sitkový ventil

cena setu
249 €

cena setu
269 €

cena setu
189 €

cena setu
199 €

katalógová cena setu
308 €

katalógová cena setu
356 €

katalógová cena setu
257 €

katalógová cena setu
318 €

batéria: 
tlaková 
farba* 

so sprchou

batéria: 
tlaková 

chrómová 
so sprchou

dávkovač saponátu:
chróm, objem 300 ml 

dávkovač saponátu:
chróm, objem 300 ml 

dávkovač saponátu:
chróm, objem 300 ml 

dávkovač saponátu:
chróm, objem 300 ml 

batéria: 
tlaková 
farba* 

so sprchou

batéria: 
tlaková 

chrómová
so sprchou

batéria: 
tlaková
farba*

batéria: 
tlaková

chrómová

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+ FD 300)

+ FD 300)

+ FD 300)

+ FD 300)

DREZ VYROBENÝ NA SLOVENSKU

DREZ VYROBENÝ NA SLOVENSKU

DREZ VYROBENÝ NA SLOVENSKU

DREZ VYROBENÝ NA SLOVENSKU

Všetky drezy sú dodávané s kompletným príslušenstvom vrátane sifónu pre úsporu miesta s odbočkou na umývačku riadu. 
* farby jednotlivých typov drezov viď. tabuľka na strane 20

batéria: 
tlaková 

chrómová
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TABUĽKA FARIEB FRAGRANIT DURAKLEEN PLUS® + SANITIZED® 

FARBY JEDNOTLIVÝCH TYPOV 
DREZOV A BATÉRIÍ V SETOCH ONYX

.071

GRAFIT

.099

ŠEDÝ 
KAMEŇ

.084

STRIEBORNÁ

.098

BIELY ĽAD

.094

VANILKA

.073

SAHARA

.082

PIESKOVÁ
.085

TMAVO 
HNEDÁ

.070

ROG 610 • • • • • • • • •

KSG 218 • • • - • • • - •

KSG 238 • • • - • • • - •

MRG 611-62 • • • • • • • • •

MRG 611 • • • • • • • • •

MRG 651-78 • • • • • • • • •

IMG 611-78 • • • - • - • • •

IMG 651 • • • - • - • • •

EFG 614-78 • • • • • • • • •

COG 651 E - • • • • • • • -

STG 614 • • • • • • • • •

FG 9541 • • • • • • • • •

FG 9547 • • • • • • • • •

grafit .099 biely ľad .094šedý kameň .084

sahara .082vanilka .073

onyx .071

tmavo hnedá .070

strieborná .098

piesková .085
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+                                           +                                           

SET T15 (SID 611 + Samoa) SET T4 (SID 611 + FN 0147)
drez:
spodná skrinka od 600 mm
rozmery: 
1 000 × 510 mm
drez: 450 × 410 × 200 mm
ventil s excentrom

drez:
spodná skrinka od 600 mm
rozmery: 
1 000 × 510 mm
drez: 450 × 410 × 200 mm
ventil s excentrom

batéria: 
tlaková 

chrómová 
s vyťah. koncovkou

batéria: 
tlaková 

chrómová 
s vyťah. koncovkou

+                                           +                                           

SET T14 (SID 611-78 + Samoa) SET T2 (SID 611-78 + FN 0147)
drez:
spodná skrinka od 500 mm
rozmery: 
780 × 500 mm
drez: 350 × 400 × 200 mm
ventil s excentrom

drez:
spodná skrinka od 500 mm
rozmery: 
780 × 500 mm
drez: 350 × 400 × 200 mm
ventil s excentrom

Všetky drezy sú dodávané s kompletným príslušenstvom vrátane sifónu pre úsporu miesta s odbočkou na umývačku riadu. 

cena setu
309 €

cena setu
289 €

cena setu
269 €

cena setu
249 €

katalógová cena setu
394 €

katalógová cena setu
411 €

katalógová cena setu
355 €

katalógová cena setu
331 €

+                                           +                                           

drez: 
spodná skrinka od 600 mm
rozmery: 
560 × 530 mm
drez: 530 × 390 × 200 mm
sitkový ventil
otvor pre batériu ∅ 35 mm

drez: 
spodná skrinka od 600 mm
rozmery: 
560 × 530 mm
drez: 530 × 390 × 200 mm
sitkový ventil
otvor pre batériu ∅ 35 mm

batéria: 
tlaková 

chrómová
s vyťah. koncovkou

SET T13 (SID 610 + Samoa) SET T12 (SID 610 + FN 0147)

cena setu
299 €

cena setu
259 €

katalógová cena setu
412 €

katalógová cena setu
355 €

batéria: 
tlaková 

chrómová
otočná 360 ° 

páková zmiešavacia

batéria: 
tlaková 

chrómová
otočná 360 ° 

páková zmiešavacia

batéria: 
tlaková 

chrómová
otočná 360 ° 

páková zmiešavacia

DREZY TECTONITE®  

V rámci setov Vám ponúkame všetky Tectonite® drezy, ktoré máme v ponuke a to vždy v kombinácii s jednou z najpredávanejších chrómových batérií. 
Batéria je buď v prevedení s vyťahovacou koncovkou alebo bez.
Všetky ponúkané Tectonite drezy sú dostupné vo 4 farebných prevedeniach - čierna, kávová, hnedá a nová biela. Vzorkovník farieb na nasledujúcej strane
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+                                           +                                           

SET T16 (SID 651 + Samoa) SET T6 (SID 651 + FN 0147)
drez: 
spodná skrinka od 600 mm
rozmery: 
1 000 × 510 mm
drezy: 

ventil s excentrom

drez: 
spodná skrinka od 600 mm
rozmery: 
1 000 × 510 mm
drezy: 

ventil s excentrom

batéria: 
tlaková 

chrómová 
s vyťah. koncovkou

350 × 410 × 200 mm
160 × 350 × 150 mm

350 × 410 × 200 mm
160 × 350 × 150 mm

cena setu
349 €

cena setu
289 €

katalógová cena setu
474 €

katalógová cena setu
396 €

drez:
spodná skrinka od 450 mm
rozmery: 620 × 500 mm
drez: 350 × 430 × 180 mm
sitkový ventil
Pozor! bez otvoru na batériu (otvor 
možné vyvŕtať priamo pri montáži)

drez:
spodná skrinka od 450 mm
rozmery: 620 × 500 mm
drez: 350 × 430 × 180 mm
sitkový ventil
Pozor! bez otvoru na batériu (otvor 
možné vyvŕtať priamo pri montáži)

SET T21 (OID 611-62 + FP 0035) SET T22 (OID 611-62 + FC 650)

TABUĽKA FARIEB TECTONITE®

čierna hnedá kávová biela                        

Všetky ponúkané Tectonite® drezy sú dostupné vo všetkých štyroch farebných prevedeniach.

+                                           +                                           batéria: 
tlaková 

chrómová
cena setu

199 €
cena setu

165 €

katalógová cena setu
254 €

katalógová cena setu
214 €

drez SID 611 biela

batéria: 
tlaková 

chrómová
otočná 360 ° 

páková zmiešavacia

 NOVINKA  NOVINKA

batéria: 
tlaková 

chrómová
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SET T22 (OID 611-62 + FC 650)

+                                           +                                           

SET N29 (RON 610-41 + FP 0035) SET N30 (RON 610-41 + FC 650)
drez: 
spodná skrinka od 500 mm
rozmery: 
∅ 510 mm
drez: ∅ 410 × 160 mm
sitkový ventil
otvor pre batériu ∅ 35 mm

drez: 
spodná skrinka od 500 mm
rozmery: 
∅ 510 mm
drez: ∅ 410 × 160 mm
sitkový ventil
otvor pre batériu ∅ 35 mm

batéria: 
tlaková 

chrómová 

Všetky drezy sú dodávané s kompletným príslušenstvom vrátane sifónu s odbočkou na umývačku riadu. 

cena setu
149 €

cena setu
119 €

katalógová cena setu
179 €

katalógová cena setu
141 €

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

SET N31 (ETN 610 + FP 0035)

SET N32 (ETN 611-58 + FP 0035)

SET N4 (ETN 610 + FG 9547.031)

SET N6 (ETN 611-58 + FG 9547.031)

drez: 
spodná skrinka od 450 mm
rozmery: 
455 × 435 mm
drez: 360 × 355 × 140 mm
možnosť objednať otvor pre batériu

drez: 
spodná skrinka od 450 mm
rozmery: 
455 × 435 mm
drez: 360 × 355 × 140 mm
možnosť objednať otvor pre batériu

drez: 
spodná skrinka od 400 mm
rozmery: 
580 × 510 mm
drez: 340 × 355 × 145 mm
možnosť objednať otvor pre batériu

drez: 
spodná skrinka od 400 mm
rozmery: 
580 × 510 mm
drez: 340 × 355 × 145 mm
možnosť objednať otvor pre batériu

cena setu
129 €

cena setu
129 €

cena setu
89 €

cena setu
99 €

katalógová cena setu
178 €

katalógová cena setu
182 €

katalógová cena setu
134 €

katalógová cena setu
139 €

batéria: 
tlaková 

chrómová 

batéria: 
tlaková 

chrómová 

batéria: 
tlaková 

chrómová 
so sprchou

batéria: 
tlaková 

chrómová 
so sprchou

NEREZOVÉ DREZY

Široká ponuka setov nerezových drezov rôznych veľkostí, v hladkom prevedení aj v tkanej štruktúre s chrómovými batériami a u niektorých setov aj s dávkovačom 
saponátu.
Akciovú ponuku sme rozšírili o varianty setov drez-batérie-odsávač pár.

batéria: 
tlaková 

chrómová
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+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

SET N33 (ETN 614 6/4“ + FP 0035)

SET N34 (ETN 614 N 3 ½“ETHOS + FP 0035)

SET N8 (ETN 614 6/4“ + FG 9547.031)

SET N10 (ETN 614 N 3 ½“ETHOS 
+ FG 9547.031)

drez: 
spodná skrinka od 500 mm, 
po úprave skr. pre prepad aj od 450 mm
rozmery: 
780 × 435 mm
drez: 360 × 355 × 145 mm
možnosť objednať otvor pre batériu

drez: 
spodná skrinka od 500 mm, 
po úprave skr. pre prepad aj od 450 mm
rozmery: 
780 × 435 mm
drez: 360 × 355 × 145 mm
možnosť objednať otvor pre batériu

drez: 
spodná skrinka od 500 mm, 
po úprave skr. pre prepad aj od 450 mm
rozmery: 780 × 435 mm
drez: 360 × 335 × 145 mm
sitkový ventil
možnosť objednať otvor pre batériu

drez: 
spodná skrinka od 500 mm, 
po úprave skr. pre prepad aj od 450 mm
rozmery: 780 × 435 mm
drez: 360 × 335 × 145 mm
sitkový ventil
možnosť objednať otvor pre batériu

batéria: 
tlaková 

chrómová

Všetky drezy sú dodávané s kompletným príslušenstvom vrátane sifónu s odbočkou na umývačku riadu.

cena setu
129 €

cena setu
139 €

cena setu
89 €

cena setu
99 €

katalógová cena setu
178 €

katalógová cena setu
187 €

katalógová cena setu
134 €

katalógová cena setu
136 €

batéria: 
tlaková 

chrómová 
so sprchou

batéria: 
tlaková 

chrómová 
so sprchou

batéria: 
tlaková 

chrómová

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

SET N35 (EFN 614-78 + FP 0035)

SET N36 (EFL 614-78 + FP 0035)

SET N12 (EFN 614-78 + FG 9547.031)

SET N14 (EFL 614-78 + FG 9547.031)

drez: 
spodná skrinka od 500 mm, 
po úprave skr. pre prepad aj od 450 mm
rozmery: 780 × 475 mm
drez: 355 × 395 × 150 mm
sitkový ventil
možnosť objednať otvor pre batériu

drez: 
spodná skrinka od 500 mm, 
po úprave skr. pre prepad aj od 450 mm
rozmery: 780 × 475 mm
drez: 355 × 395 × 150 mm
sitkový ventil
možnosť objednať otvor pre batériu

drez (tkaná štruktúra): 
spodná skrinka od 500 mm, 
po úprave skr. pre prepad aj od 450 mm
rozmery: 780 × 475 mm
drez: 355 × 395 × 150 mm
sitkový ventil
možnosť objednať otvor pre batériu

drez (tkaná štruktúra): 
spodná skrinka od 500 mm, 
po úprave skr. pre prepad aj od 450 mm
rozmery: 780 × 475 mm
drez: 355 × 395 × 150 mm
sitkový ventil
možnosť objednať otvor pre batériu

batéria: 
tlaková 

chrómová 

batéria: 
tlaková 

chrómová 

cena setu
159 €

cena setu
189 €

cena setu
125 €

cena setu
149 €

katalógová cena setu
211 €

katalógová cena setu
254 €

katalógová cena setu
168 €

katalógová cena setu
211 €

batéria: 
tlaková 

chrómová 
so sprchou

batéria: 
tlaková 

chrómová 
so sprchou

** = v objednávke upresnite model s odkvapkávacou plochou vľavo (7) alebo vpravo (2)
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SET N10 (ETN 614 N 3 ½“ETHOS 

SET N12 (EFN 614-78 + FG 9547.031)

** = v objednávke upresnite model s odkvapkávacou plochou vľavo (7) alebo vpravo (2)

drez: 
spodná rohová skrinka od
rozmery: 780 × 490 mm
drez: 350 × 410 × 175 mm
sitkový ventil
otvor pre batériu a dávkovač (∅ 35 mm)

drez: 
spodná rohová skrinka od
rozmery: 780 × 490 mm
drez: 350 × 410 × 175 mm
sitkový ventil
otvor pre batériu a dávkovač (∅ 35 mm)

900 × 900 mm
alebo

od 450 mm

900 × 900 mm
alebo

od 450 mm

+                                           +                                           

SET N37 (PXN 611-60 + FP 0035)

SET N38 (PXN 612 E + FP 0035 + HC 20)

SET N26 (PXN 611-60 + FG 9547.031)

SET N39 (PXN 612 E + FG 9547.031 

drez: 
spodná skrinka od 450 mm
rozmery: 
615 × 490 mm
drez: 350 × 410 × 175 mm
sitkový ventil
možnosť objednať otvor pre batériu

drez: 
spodná skrinka od 450 mm
rozmery: 
615 × 490 mm
drez: 350 × 410 × 175 mm
sitkový ventil
možnosť objednať otvor pre batériu

batéria: 
tlaková 

chrómová 
cena setu

159 €

cena setu
189 €

cena setu
119 €

cena setu
149 €

katalógová cena setu
204 €

katalógová cena setu
226 €

katalógová cena setu
161 €

katalógová cena setu
183 €

batéria: 
tlaková 

chrómová 
so sprchou

Všetky drezy sú dodávané s kompletným príslušenstvom vrátane sifónu s odbočkou na umývačku riadu. Sifón pre úsporu miesta je pri dreze PXN 612 E (SET N38 
a N39) a LLX/L 611 (SET N15, N 16, N17 a N18).

 + HC 20)

SET N15 (LLX 611** + FN 7967)

SET N17 (LLL 611** + FN 7967)

SET N16 (LLX 611** + FG 2003)
drez: 
spodná skrinka od 450 mm
rozmery: 
790 × 500 mm
drez: 340 × 400 × 180 mm
sitkový ventil
otvor pre batériu ∅ 35 mm

drez: 
spodná skrinka od 450 mm
rozmery: 
790 × 500 mm
drez: 340 × 400 × 180 mm
sitkový ventil
otvor pre batériu ∅ 35 mm

drez (tkaná štruktúra): 
spodná skrinka od 450 mm
rozmery: 
790 × 500 mm
drez: 340 × 400 × 180 mm
sitkový ventil
otvor pre batériu ∅ 35 mm

drez (tkaná štruktúra): 
spodná skrinka od 450 mm
rozmery: 
790 × 500 mm
drez: 340 × 400 × 180 mm
sitkový ventil
otvor pre batériu ∅ 35 mm

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

batéria: 
tlaková 

chrómová 
s vyťah. koncovkou

batéria: 
tlaková 

chrómová 
s vyťah. koncovkou

batéria: 
tlaková 

chrómová

batéria: 
tlaková 

chrómová
cena setu

229 €

cena setu
245 €

cena setu
199 €

cena setu
215 €

katalógová cena setu
317 €

katalógová cena setu
336 €

katalógová cena setu
278 €

katalógová cena setu
298 €

SET N18 (LLL 611** + FG 2003)

dávkovač saponátu:
pochrómovaný plast, 

objem 500 ml 

dávkovač saponátu:
pochrómovaný plast, 

objem 500 ml 

batéria: 
tlaková

chrómová 
+                                           

+                                           

batéria: 
tlaková, chrómová

so sprchou
+                                           

+                                           
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Všetky drezy sú dodávané s kompletným príslušenstvom vrátane sifónu s odbočkou na umývačku riadu.

Sifon pre úsporu miesta je pri drezoch MON 651 a MON 681 E (SET N40, N41, N42 a N43).

SET N40 (MON 651 E + FG 1839 + HC 20)

SET N42 (MON 681 E + FP 0035 + HC 20)

SET N41 (MON 651 E + FG 9547.031

SET N43 (MON 681 E + FG 9547.031 

drez: 
spodná rohová skrinka od
rozmery: 960 × 500 mm
drezy: 

sitkový ventil
otvor pre batériu a dávkovač (∅ 35 mm)

drez: 
spodná rohová skrinka od
rozmery: 960 × 500 mm
drezy: 

sitkový ventil
otvor pre batériu a dávkovač (∅ 35 mm)

drez: 
spodná rohová skrinka od
rozmery: 960 × 500 mm
drezy: 

sitkový ventil
otvor pre batériu a dávkovač (∅ 35 mm)

drez: 
spodná rohová skrinka od
rozmery: 960 × 500 mm
drezy: 

sitkový ventil
otvor pre batériu a dávkovač (∅ 35 mm)

402 × 383 × 150 mm
191 × 250 ×  80 mm

402 × 383 × 150 mm
191 × 250 ×  25 mm

402 × 383 × 150 mm
191 × 250 ×  25 mm

402 × 383 × 150 mm
191 × 250 ×  80 mm

900 × 900 mm
alebo

1 050 × 1 050 mm

900 × 900 mm
alebo

1 050 × 1 050 mm

900 × 900 mm
alebo

1 050 × 1 050 mm

900 × 900 mm
alebo

1 050 × 1 050 mm

 + HC 20)

 + HC 20)

cena setu
259 €

cena setu
219 €

cena setu
229 €

cena setu
189 €

katalógová cena setu
329 €

katalógová cena setu
292 €

katalógová cena setu
279 €

katalógová cena setu
349 €

+                                           

dávkovač saponátu:
pochrómovaný plast, 

objem 500 ml 

batéria: 
tlaková

chrómová 
+                                           

+                                           

dávkovač saponátu:
pochrómovaný plast, 

objem 500 ml 

dávkovač saponátu:
pochrómovaný plast, 

objem 500 ml 

dávkovač saponátu:
pochrómovaný plast, 

objem 500 ml 

batéria: 
tlaková , chrómová

so sprchou

batéria: 
tlaková, chrómová

so sprchou

batéria: 
tlaková

chrómová
+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

SET N44 (PXN 611-60 + FP 0035 + FTT 632 WH FS)

drez: 
spodná skrinka od 450 mm
rozmery: 615 × 490 mm
drez: 350 × 410 × 175 mm
sitkový ventil
možnosť objednať otvor pre batériu

drez: 
spodná skrinka od 500 mm, 
po úprave skr. pre prepad aj od 450 mm
rozmery: 780 × 475 mm
drez: 355 × 395 × 150 mm
sitkový ventil, možnosť objednať otvor pre batériu

odsávač pár podvesný: 
montážna šírka 60 cm
biely povrch, posuvné prepínače
3 stupne výkonu
výkon: 240 m3/h (podľa normy EN 61591)
hlučnosť: 69 dB(A)re1pW (podľa normy EN 60704-3)
odtah v ose šířky dozadu/nahoru

batéria: 
tlaková 
chrómová

batéria: 
tlaková 
chrómová

SET N45 (EFN 614-78 + FP 0035 + FTC 6032 GR/XS)

cena setu
169 €

cena setu
229 €

katalógová cena setu
238 €

katalógová cena setu
291 €

odsávač pár vstavaný výsuvný: 
montážna šírka 60 cm
nerezový predný panel, posuvné prepínače
3 stupne výkonu
výkon: 300 m3/h (podľa normy EN 61591)
hlučnosť: 62 dB(A)re1pW (podľa normy EN 60704-3)
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SET N41 (MON 651 E + FG 9547.031

SET N43 (MON 681 E + FG 9547.031 

Všetky drezy sú dodávané s kompletným príslušenstvom vrátane sifónu pre úsporu miesta s odbočkou na umývačku riadu. 

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

SET G49 (MRG 611-62 + Samoa + FTC 6032 GR/XS)

SET T18 (SID 611-78 + Samoa + FTC 6032 GR/XS)

drez:
spodná skrinka od 500 mm
rozmery: 780 × 500 mm
drez: 350 × 400 × 200 mm
ventil s excentrom

drez:
spodná skrinka od 500 mm
rozmery: 780 × 500 mm
drez: 350 × 400 × 200 mm
ventil s excentrom

SET T19 (SID 611-78 + FN 0147 + FDF 6046 XS)
SET T20 (SID 611-78 + FN 0147 + FDF 9046 XS)

cena setu
389 €

cena setu
349 €

cena setu
619 €

katalógová cena setu
528 €

katalógová cena setu
465 €

katalógová cena setu
770 €

odsávač pár komínový: 
montážna šírka 60 cm/90 cm
nerez. povrch, tlačidlové ovl., 3 st. výkonu
výkon: 390 m3/h (EN 61591)
hlučnosť: 61 dB(A)re1pW (EN 60704-3)

odsávač pár vstavaný výsuvný: 
montážna šírka 60 cm
nerezový predný panel, posuvné prepínače
3 stupne výkonu
výkon: 300 m3/h (podľa normy EN 61591)
hlučnosť: 62 dB(A)re1pW (podľa normy EN 60704-3)

odsávač pár vstavaný výsuvný:
montážna šírka 60 cm
nerezový predný panel, posuvné prepínače
3 stupne výkonu
výkon: 300 m3/h (podľa normy EN 61591)
hlučnosť: 62 dB(A)re1pW (podľa normy EN 60704-3)

batéria: 
tlaková 
chrómová
otočná 360 ° 
páková zmiešavacia

batéria: 
tlaková 
chrómová
s vyťah. koncovkou

čistič na odsávač pár

batéria: 
tlaková 
chrómová
otočná 360 ° 
páková zmiešavacia

drez: 
spodná skrinka od 450 mm
rozmery: 620 × 500 mm
drez: 350 × 425 × 200 mm
sitkový ventil

Gloss Clean
ZADARMO+                                           

DO OBJEDNÁVOK UVÁDZAJTE VŽDY OZNAČENIE SETU PODĽA TOHTO LETÁKU. U VSTAVANÝCH SPOTREBIČOV UVÁDZAJTE OZNAČENIE PRODUKTU.
V PRÍPADE NEUVEDENIA SPRÁVNEHO OZNAČENIA BUDE VÁM TOVAR FAKTÚROVANÝ ZA ŠTANDARDNÉ CENY.
POKIAĽ MÁTE ZÁUJEM O DREZ, KDE JE NUTNÉ ZVOLIŤ UMIESTNENIE ODKLADACEJ PLOCHY, NEZABUDNITE TÚTO INFORMÁCIU UVIESŤ V OBJEDNÁVKE.
ROVNAKO TAK PROSÍM UVEĎTE, AK MÁTE ZÁUJEM O VYVŔTANIE OTVORU PRE BATÉRIU (ZADARMO).

Príklady objednávok:
Mám záujem o drez MON 651 E s batériou FG 1839 a dávkovačom HC 20. V tomto prípade posielam objednávku v tvare: SET N40.
Ak mám záujem o drez LLL 611 odkvap vľavo s batériou FG 2003, posielam objednávku v tvare: SET N18, odkvap vľavo.
Požadujem drez ETN 614 6/4“ s bat. FP 035 a otvorom pre batériu, odkvap vpravo, pošlem obj. v tvare: SET N7, otvor pre batériu, odkvap vpravo.
Objednávám drez STG 614 onyx a batérii FG 9547 onyx (FG 9547.071), posielam objednávku v tvare: SET G28 onyx.
Objednávám set drez SID 611-78 s batériou FN 0147 a odsávačom pár FDF 6046 XS (+ Gloss Clean zadarmo), posielam objednávku v tvare: SET T19. 

INFORMÁCIE O OBJEDNÁVANÍ SETOV

Zmeny, ktoré slúžia technickému pokroku, zmeny dizajnu, omyly i tlačové chyby vyhradené. Firma Franke s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu sortimentu a prípadnú zmenu cien.

DREZ VYROBENÝ NA SLOVENSKU



Franke s.r.o.  
Kolbenova 17 
190 00 Praha 9  
Česká republika 
Tel. +420 281 090 431-3 
Fax +420 281 862 027 
www.franke.cz 

0903 832 722 
0903 941 054  

Obchodné zastúpenie:
M.R. Štefánika 71
010 01 Žilina
Tel. +421 41 7336 221 
Fax +421 41 5626 724 
www.franke.sk

Objednávky:  
irena.martosova@franke.com

Obchodní zástupcovia:
Michal Melicher
Boris Žídek


