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skloker. varná deska FHC 604 4C T BP WH indukční varná deska FH 604-1E 4I T PWL

vestavná trouba CR 66 M WH-1 bílé sklo

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE

vestavná trouba SM 86 M XS nerez

mikrovlnná trouba FMW 250 CR G WH myčka nádobí FDW 612 E5P A+    š. 60 cm

akční cena
9 922 Kč

akční cena
11 990 Kč

akční cena
14 641 Kč

akční cena
15 246 Kč

akční cena
9 290 Kč

akční cena
11 610 Kč

katalogová cena
13 915 Kč

katalogová cena
16 214 Kč

katalogová cena
16 456 Kč

katalogová cena
16 940 Kč

katalogová cena
11 495 Kč

katalogová cena
14 762 Kč

108.0290.071 
rozměr: 580 × 510 mm 

výřez: 560 × 490 mm

maximální příkon: 6,4 kW

4 varné zóny (1 x dvojitá, 3 x samost.)

integrovaný dotykový ovládací panel

ukazatel zbytkového tepla

funkce „Heat-up“

dětská pojistka

automatické vypnutí 

připojení 230/400 V

108.0266.463
rozměr: 580 × 510 mm 

výřez: 560 × 490 mm

maximální příkon: 2,8 nebo 3,5 nebo

6,0 nebo 7,2 kW

funkce „Booster“

dětská pojistka

ochrana proti přehřátí

automatické vypnutí

ukazatel zbytkového tepla

připojení 230/400 V

kapacita: 25 l

maximální příkon: 1 450 W

Pozor! vestavná hloubka 400 mm

116.0182.139
6+1 funkce

kapacita 59 l

energetická třída A

dotykové ovládání minutky

trojitá prosklená dvířka 

prolisy

vnitřní světlo

mělký plech

2 rošty

116.0152.143
8+1 funkce 

kapacita 63 l 

energetická třída A

trojitá prosklená dvířka

2 vnitřní halogenová světla 

mělký plech

hluboký plech 

rošt

možnost dokoupit teleskopické výsuvy

131.0264.332
5 úrovní výkonu, rychlý start

dotykové ovládání s LCD displejem 

časovač (max. 95 min.), dětský zámek

skleněný talíř ø 315 mm

akustický signál konce ohřevu

gril v kombinaci nebo samostatně

automat. vaření a rozmrazování, 

váhové rozmrazování

nerezový interiér

117.0253.910
max. hlučnost: 47 dB(A)

spotřeba vody: 12 l

energetická třída A+

5 programů

4 teploty mytí (40 °C, 50 °C, 65 °C, 70 °C)

elektronické ovládání

odložený start (3-6-9 h)

AquaStop, akustický signál konce mytí

možnost připojit na teplou/stud. vodu

přední nerezová lišta 

a boční zkosené hrany

přední nerezová lišta 

a boční zkosené hrany

bílé sklo

bílé sklo černé sklo

Kompletní sortiment vestavných spotřebičů na www.franke.cz.

63
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* barvy jednotlivých typů dřezů a baterií viz. tabulka na straně 11; ** barvy jednotlivých typů baterií chrom/barva viz. tabulka na straně 11

Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí. 

SET G (ROG 610* + BATERIE + DÁVKOVAČ)

SET G (KSG 218* + BATERIE + DÁVKOVAČ)

SET G (KSG 238* + BATERIE + DÁVKOVAČ)

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

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

SET G58  
(ROG 610* + FG 1839 + FD 300)

SET G34
(KSG 218* + FN 0147 + FD 300)

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

SET G32  
(ROG 610* + FC 650 + FD 300)

SET G61  
(KSG 218* + FG 7477.xxx** + FD 300)

SET G63  
(KSG 238* + FG 7477.xxx** + FD 300)

SET G59  
(ROG 610* + FG 9541.xxx* + FD 300)

SET G62  
(KSG 218* + FG 7486.xxx** + FD 300)

SET G64  
(KSG 238* + FG 7486.xxx** + FD 300)

SET G60  
(ROG 610* + FG 9547.xxx* + FD 300)

SETY - DŘEZY FRAGRANIT DURAKLEEN® PLUS + SANITIZED®

cena setu
9 136 Kč

cena setu
10 527 Kč

cena setu
5 566 Kč

cena setu
10 104 Kč

cena setu
11 979 Kč

cena setu
6 413 Kč

cena setu
9 983 Kč

cena setu
11 132 Kč

cena setu
6 776 Kč

cena setu
10 104 Kč

cena setu
11 979 Kč

cena setu
8 712 Kč

katalogová cena setu
11 435 Kč

katalogová cena setu
12 645 Kč

katalogová cena setu
7 865 Kč

katalogová cena setu
13 552 Kč

katalogová cena setu
14 762 Kč

katalogová cena setu
8 954 Kč

katalogová cena setu
11 979 Kč

katalogová cena setu
13 189 Kč

katalogová cena setu
9 196 Kč

katalogová cena setu
13 552 Kč

katalogová cena setu
14 762 Kč

katalogová cena setu
10 467 Kč

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm

rozměry: 425 × 520 mm

dřez: 345 × 390 × 190 mm

sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 600 mm

rozměry: 585 × 520 mm

dřez: 505 × 390 × 200 mm

sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm

rozměry: ∅ 510 mm

dřez: ∅ 400 × 195 mm

sítkový ventil

baterie: 
tlaková, chromová 

baterie: 
tlaková, chromová 

baterie: 
tlaková, chromová 

baterie: 
tlak., chrom/barva** 

baterie: 
tlak., chrom/barva** 

baterie: 
tlaková, barva* 

baterie: 
tlak., chrom., vytah. 
koncovka 

baterie: 
tlak., chrom., vytah. 
koncovka 

baterie: 
tlaková, chromová 

baterie: 
tlak., chrom/barva**, 
vytah. k. 

baterie: 
tlak., chrom/barva**, 
vytah. k. 

baterie: 
tlak., barva*, sprcha 

dávkovač sap.: 
chrom, objem 300 ml

dávkovač sap.: 
chrom, objem 300 ml

dávkovač sap.: 
chrom, objem 300 ml

dávkovač sap.: 
chrom, objem 300 ml

dávkovač sap.: 
chrom, objem 300 ml

dávkovač sap.: 
chrom, objem 300 ml

dávkovač sap.: 
chrom, objem 300 ml

dávkovač sap.: 
chrom, objem 300 ml

dávkovač sap.: 
chrom, objem 300 ml

dávkovač sap.: 
chrom, objem 300 ml

dávkovač sap.: 
chrom, objem 300 ml

dávkovač sap.: 
chrom, objem 300 ml

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           
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* barvy jednotlivých typů dřezů a baterií viz. tabulka na straně 11; ** barvy jednotlivých typů baterií chrom/barva viz. tabulka na straně 11

Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí. 

SET G (BFG 611-62* + BATERIE)

SET G (BFG 611-78* + BATERIE)

SET G (MRG 611-62* + BATERIE)

SET G7  
(MRG 611-62* + Samoa)

SET G65 
(BFG 611-62* + FG 1839)

SET G67  
(BFG 611-78* + FG 1839)

SET G8
(MRG 611-62*+ FN 0147)

SET G54
(BFG 611-62* + FC 650)

SET G56
(BFG 611-78* + FC 650)

SET G69  
(MRG 611-62*+ FG 7477.xxx**)

SET G66  
(BFG 611-62* + FG 9541.xxx*)

SET G68  
(BFG 611-78* + FG 9541.xxx*)

SET G70  
(MRG 611-62*+ FG 7486.xxx**)

SET G55  
(BFG 611-62* + FG 9547.xxx*)

SET G57  
(BFG 611-78* + FG 9547.xxx*)

cena setu
8 712 Kč

cena setu
6 171 Kč

cena setu
6 655 Kč

cena setu
9 922 Kč

cena setu
6 958 Kč

cena setu
7 381 Kč

cena setu
8 954 Kč

cena setu
6 776 Kč

cena setu
7 502 Kč

cena setu
9 922 Kč

cena setu
8 228 Kč

cena setu
8 954 Kč

katalogová cena setu
10 951 Kč

katalogová cena setu
7 260 Kč

katalogová cena setu
7 805 Kč

katalogová cena setu
13 068 Kč

katalogová cena setu
8 349 Kč

katalogová cena setu
8 894 Kč

katalogová cena setu
11 495 Kč

katalogová cena setu
8 591 Kč

katalogová cena setu
9 136 Kč

katalogová cena setu
13 068 Kč

katalogová cena setu
9 862 Kč

katalogová cena setu
10 406 Kč

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm 

rozměry: 620 × 500 mm

dřez: 350 × 425 × 200 mm

sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm 

rozměry: 620 × 500 mm

dřez: 340 × 420 × 200 mm

sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm 

rozměry: 780 × 500 mm

dřez: 340 × 420 × 200 mm

sítkový ventil

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

baterie: 

tlaková

chromová 

baterie: 

tlaková

chromová 

baterie: 

tlaková

chromová 

baterie: 

tlaková

chromová 

baterie: 

tlaková

chromová 

baterie: 

tlaková, chrom.

vytah. koncovka

baterie: 

tlaková

chrom/barva**

baterie: 

tlaková

chrom/barva**

vytah. koncovka

baterie: 

tlaková

barva*

baterie: 

tlaková

barva*

baterie: 

tlaková, barva*, 

se sprchou 

baterie: 

tlaková

barva*

se sprchou 
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Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí. 

SET G (MRG 611* + BATERIE)

SET G (MRG 651-78* + BATERIE)

SET G (MRG 611-78 BB* + BATERIE)

SET G39  
(MRG 611* + Samoa)

SET G11  
(MRG 651-78* + Samoa)

SET G75
(MRG 611-78 BB* + Samoa)

SET G40
(MRG 611*+ FN 0147)

SET G12
(MRG 651-78*+ FN 0147)

SET G76
(MRG 611-78 BB*+ FN 0147)

SET G71  
(MRG 611*+ FG 7477.xxx**)

SET G73  
(MRG 651-78*+ FG 7477.xxx**)

SET G77  
(MRG 611-78 BB*+ FG 7477.xxx**)

SET G72  
(MRG 611*+ FG 7486.xxx**)

SET G74  
(MRG 651-78*+ FG 7486.xxx**)

SET G78  
(MRG 611-78 BB*+ FG 7486.xxx**)

cena setu
9 922 Kč

cena setu
9 922 Kč

cena setu
10 406 Kč

cena setu
10 890 Kč

cena setu
11 616 Kč

cena setu
12 221 Kč

cena setu
10 648 Kč

cena setu
10 648 Kč

cena setu
10 951 Kč

cena setu
10 890 Kč

cena setu
11 616 Kč

cena setu
12 221 Kč

katalogová cena setu
12 040 Kč

katalogová cena setu
12 040 Kč

katalogová cena setu
12 282 Kč

katalogová cena setu
14 157 Kč

katalogová cena setu
14 157 Kč

katalogová cena setu
14 399 Kč

katalogová cena setu
12 584 Kč

katalogová cena setu
12 584 Kč

katalogová cena setu
12 826 Kč

katalogová cena setu
14 157 Kč

katalogová cena setu
14 157 Kč

katalogová cena setu
14 399 Kč

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm 

rozměry: 620 × 500 mm

dřez: 350 × 425 × 200 mm

sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 600 mm 

rozměry: 780 × 500 mm

dřez: 490 × 425 × 200 mm

sítkový ventil

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

baterie: 

tlaková

chromová 

baterie: 

tlaková

chromová 

baterie: 

tlaková

chromová 

baterie: 

tlaková, chrom.

vytah. koncovka

baterie: 

tlaková, chrom.

vytah. koncovka

baterie: 

tlaková, chrom.

vytah. koncovka

baterie: 

tlaková

chrom/barva**

baterie: 

tlaková

chrom/barva**

baterie: 

tlaková

chrom/barva**

baterie: 

tlaková

chrom/barva**

vytah. koncovka

baterie: 

tlaková

chrom/barva**

vytah. koncovka

baterie: 

tlaková

chrom/barva**

vytah. koncovka

* barvy jednotlivých typů dřezů a baterií viz. tabulka na straně 11; ** barvy jednotlivých typů baterií chrom/barva viz. tabulka na straně 11

dřez: 
spodní skříňka od 600 mm

rozměry: 780 × 500 mm

dřezy: 350 × 425 × 200 mm

160 × 302 × 130 mm

sítkový ventil

4 místa pro vyražení otvoru
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* barvy jednotlivých typů dřezů a baterií viz. tabulka na straně 11; ** barvy jednotlivých typů baterií chrom/barva viz. tabulka na straně 11

Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí. 

SET G (IMG 611-78* + BATERIE)

SET G (STG 614-78* + BATERIE)

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

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

SET G79  
(IMG 611-78*+ FG 7477.xxx**)

SET G80  
(IMG 611-78*+ FG 7486.xxx**)

cena setu
11 858 Kč

cena setu
15 125 Kč

cena setu
10 890 Kč

cena setu
12 221 Kč

katalogová cena setu
13 310 Kč

katalogová cena setu
17 666 Kč

katalogová cena setu
12 947 Kč

katalogová cena setu
14 520 Kč

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm

rozměry: 780 × 500 mm

dřez: 340 × 400 × 220 mm

otočný sítkový ventil

+                                           +                                           +                                           +                                           baterie: 

tlaková

chromová 

baterie: 

tlak., celonerez.

vytah. koncovka

baterie: 

tlaková

chrom/barva**

baterie: 

tlaková

chrom/barva**

vytah. koncovka

SET G (EFG 614-78* + BATERIE)

SET G83  
(EFG 614-78* + FG 1839)

SET G81  
(STG 614-78* + FG 1839)

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

SET G82
(STG 614-78* + FG 9547.031)

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

SET G89 
(STG 614-78* + FG 9541.xxx*)

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

SET G90  
(STG 614-78* + FG 9547.xxx*)

cena setu
6 534 Kč

cena setu
5 808 Kč

cena setu
7 623 Kč

cena setu
7 018 Kč

cena setu
7 139 Kč

cena setu
6 534 Kč

cena setu
8 107 Kč

cena setu
7 502 Kč

katalogová cena setu
7 381 Kč

katalogová cena setu
7 260 Kč

katalogová cena setu
8 531 Kč

katalogová cena setu
8 410 Kč

katalogová cena setu
8 712 Kč

katalogová cena setu
8 591 Kč

katalogová cena setu
9 983 Kč

katalogová cena setu
9 862 Kč

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm, 

po úpravě skříňky i od 450 mm

rozměry: 780 × 475 mm

dřez: 330 × 400 × 150 mm

sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm, 

po úpravě skříňky i od 450 mm

rozměry: 780 × 435 mm

dřez: 333 × 360 × 165 mm

sítkový ventil

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

baterie: 

tlaková

chromová 

baterie: 

tlaková

chromová 

baterie: 

tlaková

chromová 

se sprchou

baterie: 

tlaková

chromová 

se sprchou

baterie: 

tlaková

barva*

baterie: 

tlaková

barva*

baterie: 

tlaková

barva*

se sprchou 

baterie: 

tlaková

barva*

se sprchou 
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* barvy jednotlivých typů dřezů a baterií viz. tabulka na straně 11; ** barvy jednotlivých typů baterií chrom/barva viz. tabulka na straně 11

Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí. 

SET G (STG 614* + BATERIE)

SET G84  
(STG 614* + FG 1839)

SET G26
(STG 614* + FG 9547.031)

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

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

cena setu
5 808 Kč

cena setu
7 139 Kč

cena setu
6 534 Kč

cena setu
7 502 Kč

katalogová cena setu
7 260 Kč

katalogová cena setu
8 410 Kč

katalogová cena setu
8 591 Kč

katalogová cena setu
9 862 Kč

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm, 

po úpravě skříňky i od 450 mm

rozměry: 860 × 435 mm

dřez: 333 × 360 × 165 mm

sítkový ventil

+                                           +                                           +                                           +                                           baterie: 

tlaková

chromová 

baterie: 

tlaková

chromová 

se sprchou

baterie: 

tlaková

barva*

baterie: 

tlaková

barva*

se sprchou 

SET G (COG 651 E* + BATERIE + DÁVKOVAČ)

SET G (MRG 612 E* + BATERIE + DÁVKOVAČ)

SET G45  
(COG 651 E* + FG 9541.031 + FD 300)

SET G85 
(MRG 612 E* + Samoa + FD 300)

SET G46
(COG 651 E* + FG 9547.031 + FD 300)

SET G86
(MRG 612 E* + FN 0147 + FD 300)

SET G87  
(MRG 612 E* + FG 7477.xxx** + FD 300)

SET G88  
(MRG 612 E* + FG 7486.xxx** + FD 300)

cena setu
9 438 Kč

cena setu
11 858 Kč

cena setu
9 922 Kč

cena setu
13 673 Kč

cena setu
12 221 Kč

cena setu
13 673 Kč

katalogová cena setu
11 435 Kč

katalogová cena setu
13 855 Kč

katalogová cena setu
12 403 Kč

katalogová cena setu
15 972 Kč

katalogová cena setu
14 399 Kč

katalogová cena setu
15 972 Kč

dřez: 
spodní rohová skříňka 

od 900 × 900 mm 

nebo od 1 050 × 1 050 mm

rozměry: 960 × 500 mm

dřez: 350 × 425 × 200 mm

baterie: 
tlaková, chromová 

baterie: 
tlak., chrom/barva** 

baterie: 
tlak., chrom., vytah. 
koncovka 

baterie: 
tlak., chrom/barva**, 
vytah. k. 

dávkovač sap.: 
chrom, objem 300 ml

dávkovač sap.: 
chrom, objem 300 ml

dávkovač sap.: 
chrom, objem 300 ml

dávkovač sap.: 
chrom, objem 300 ml

+                                           +                                           +                                           +                                           

SET G47  
(COG 651 E* + FG 9541.xxx* + FD 300)

SET G48  
(COG 651 E* + FG 9547.xxx* + FD 300)

cena setu
9 922 Kč

cena setu
11 011 Kč

katalogová cena setu
12 584 Kč

katalogová cena setu
13 855 Kč

baterie: 
tlaková, barva* 

baterie: 
tlaková, barva* 

baterie: 
tlak., barva*, sprcha 

baterie: 
tlak., barva*, sprcha 

dávkovač sap.: 
chrom, objem 300 ml

dávkovač sap.: 
chrom, objem 300 ml

dávkovač sap.: 
chrom, objem 300 ml

dávkovač sap.: 
chrom, objem 300 ml

+                                           +                                           +                                           +                                           

dřez bez misky: 
spodní rohová skříňka 

od 900 × 900 mm 

nebo od 1 050 × 1 050 mm

rozměry: 960 × 500 mm

402 × 383 × 150 mm

191 × 250 ×  80 mm

dřezy: 

sítkový ventil

sítkový ventil
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*** barvy jednotlivých typů dřezů viz. strana 11

Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí. 

SETY - DŘEZY TECTONITE®

SET T (SID 610*** + BATERIE) SET T25Č (SID 610 ČERNÝ + FP 9900)

SET T26Č (SID 611-78 ČERNÝ + FP 9900)

SET T25B (SID 610 BÍLÝ + FP 9400)

SET T26B (SID 611-78 BÍLÝ + FP 9400)

SET T (SID 611-78*** + BATERIE)

dřez: 
spodní skříňka od 600 mm

rozměry: 560 × 530 mm

dřez: 530 × 390 × 200 mm

sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 600 mm

rozměry: 560 × 530 mm

dřez: 530 × 390 × 200 mm

sítkový ventil

dřez:
spodní skříňka od 500 mm

rozměry: 780 × 500 mm

dřez: 350 × 400 × 200 mm

otočný sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 600 mm

rozměry: 560 × 530 mm

dřez: 530 × 390 × 200 mm

sítkový ventil

dřez:
spodní skříňka od 500 mm

rozměry: 780 × 500 mm

dřez: 350 × 400 × 200 mm

otočný sítkový ventil

dřez:
spodní skříňka od 500 mm

rozměry: 780 × 500 mm

dřez: 350 × 400 × 200 mm

otočný sítkový ventil

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

baterie: 
tlaková

otočná 360 °

výška 35 cm

barva černá

baterie: 
tlaková

otočná 360 °

výška 35 cm

barva černá

baterie: 
tlaková

otočná 360 °

výška 35 cm

barva bílá

baterie: 
tlaková

otočná 360 °

výška 35 cm

barva bílá

cena setu
6 413 Kč

cena setu
6 413 Kč

cena setu
6 413 Kč

cena setu
6 413 Kč

katalogová cena setu
7 744 Kč

katalogová cena setu
7 744 Kč

katalogová cena setu
7 744 Kč

katalogová cena setu
7 744 Kč

SET T13
(SID 610*** + Samoa)

SET T14
(SID 611-78*** + Samoa)

SET T12
(SID 610***+ FN 0147)

SET T2
(SID 611-78***+ FN 0147)

cena setu
7 623 Kč

cena setu
7 381 Kč

cena setu
8 833 Kč

cena setu
8 591 Kč

katalogová cena setu
9 257 Kč

katalogová cena setu
9 257 Kč

katalogová cena setu
11 374 Kč

katalogová cena setu
11 374 Kč

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

baterie: 

tlaková

chromová 

baterie: 

tlaková

chromová 

baterie: 

tlaková, chrom.

vytah. koncovka

baterie: 

tlaková, chrom.

vytah. koncovka



*** barvy jednotlivých typů dřezů viz. strana 11

Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí. 

SET T27Č (SID 611 ČERNÝ + FP 9900)

SET T27B (SID 611 BÍLÝ + FP 9400)

dřez:
spodní skříňka od 600 mm

rozměry: 1 000 × 510 mm

dřez: 450 × 410 × 200 mm

otočný sítkový ventil

dřez:
spodní skříňka od 600 mm

rozměry: 1 000 × 510 mm

dřez: 450 × 410 × 200 mm

otočný sítkový ventil

+                                           

+                                           

baterie: 
tlaková

otočná 360 °

výška 35 cm

barva černá

baterie: 
tlaková

otočná 360 °

výška 35 cm

barva bílá

cena setu
6 776 Kč

cena setu
6 776 Kč

katalogová cena setu
8 349 Kč

katalogová cena setu
8 349 Kč

9

SET T (SID 611*** + BATERIE)
dřez:
spodní skříňka od 600 mm

rozměry: 1 000 × 510 mm

dřez: 450 × 410 × 200 mm

otočný sítkový ventil

SET T15
(SID 611*** + Samoa)

SET T16
(SID 651*** + Samoa)

SET T4
(SID 611***+ FN 0147)

SET T6
(SID 651***+ FN 0147)

cena setu
7 623 Kč

cena setu
8 833 Kč

cena setu
9 559 Kč

cena setu
9 801 Kč

katalogová cena setu
9 862 Kč

katalogová cena setu
10 951 Kč

katalogová cena setu
11 979 Kč

katalogová cena setu
13 068 Kč

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

baterie: 

tlaková

chromová 

baterie: 

tlaková

chromová 

baterie: 

tlaková, chrom.

vytah. koncovka

baterie: 

tlaková, chrom.

vytah. koncovka

SET T (SID 651*** + BATERIE)
dřez: 
spodní skříňka od 600 mm

rozměry: 1 000 × 510 mm

dřezy: 

otočný sítkový ventil

350 × 410 × 200 mm

160 × 350 × 150 mm

SET T28Č (SID 651 ČERNÝ + FP 9900) SET T28B (SID 651 BÍLÝ + FP 9400)

+                                           +                                           
cena setu
7 986 Kč

cena setu
7 986 Kč

katalogová cena setu
9 438 Kč

katalogová cena setu
9 438 Kč

dřez: 
spodní skříňka od 600 mm

rozměry: 1 000 × 510 mm

dřezy: 

otočný sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 600 mm

rozměry: 1 000 × 510 mm

dřezy: 

otočný sítkový ventil

350 × 410 × 200 mm

160 × 350 × 150 mm

350 × 410 × 200 mm

160 × 350 × 150 mm

baterie: 
tlaková

otočná 360 °

výška 35 cm

barva černá

baterie: 
tlaková

otočná 360 °

výška 35 cm

barva bílá
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*** barvy jednotlivých typů dřezů viz. strana 11

Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí. 

SET T29Č (OID 611-62 ČERNÝ + FP 9900)SET T (OID 611-62*** + BATERIE)

SET T30Č (OID 611-78 ČERNÝ + FP 9900)

SET T29B (OID 611-62 BÍLÝ + FP 9400) SET T (OID 611-78*** + BATERIE)

SET T30B (OID 611-78 BÍLÝ + FP 9400)

dřez:
spodní skříňka od 450 mm

rozměry: 620 × 500 mm

dřez: 350 × 430 × 180 mm

sítkový ventil

Pozor! bez otvoru na baterii (otvor lze

vyvrtat vykruž. vrtákem přímo při montáži)

dřez:
spodní skříňka od 450 mm

rozměry: 780 × 500 mm

dřez: 350 × 430 × 180 mm

sítkový ventil

Pozor! bez otvoru na baterii (otvor lze

vyvrtat vykruž. vrtákem přímo při montáži)

dřez:
spodní skříňka od 450 mm

rozměry: 620 × 500 mm

dřez: 350 × 430 × 180 mm

sítkový ventil

Pozor! bez otvoru na baterii (otvor lze

vyvrtat vykruž. vrtákem přímo při montáži)

dřez:
spodní skříňka od 450 mm

rozměry: 780 × 500 mm

dřez: 350 × 430 × 180 mm

sítkový ventil

Pozor! bez otvoru na baterii (otvor lze

vyvrtat vykruž. vrtákem přímo při montáži)

dřez:
spodní skříňka od 450 mm

rozměry: 780 × 500 mm

dřez: 350 × 430 × 180 mm

sítkový ventil

Pozor! bez otvoru na baterii (otvor lze

vyvrtat vykruž. vrtákem přímo při montáži)

dřez:
spodní skříňka od 450 mm

rozměry: 620 × 500 mm

dřez: 350 × 430 × 180 mm

sítkový ventil

Pozor! bez otvoru na baterii (otvor lze

vyvrtat vykruž. vrtákem přímo při montáži)

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

cena setu
5 929 Kč

cena setu
5 929 Kč

cena setu
5 929 Kč

cena setu
5 929 Kč

katalogová cena setu
7 502 Kč

katalogová cena setu
7 321 Kč

katalogová cena setu
7 502 Kč

katalogová cena setu
7 321 Kč

baterie: 
tlaková

otočná 360 °

výška 35 cm

barva černá

baterie: 
tlaková

otočná 360 °

výška 35 cm

barva černá

baterie: 
tlaková

otočná 360 °

výška 35 cm

barva bílá

baterie: 
tlaková

otočná 360 °

výška 35 cm

barva bílá

SET T23
(OID 611-62*** + Samoa)

SET T24
(OID 611-62***+ FN 0147)

cena setu
7 018 Kč

cena setu
9 075 Kč

katalogová cena setu
8 833 Kč

katalogová cena setu
10 951 Kč

+                                           +                                           baterie: 

tlaková

chromová 

baterie: 

tlaková, chrom.

vytah. koncovka

SET T31
(OID 611-78*** + Samoa)

SET T32
(OID 611-78***+ FN 0147)

cena setu
7 260 Kč

cena setu
9 196 Kč

katalogová cena setu
9 015 Kč

katalogová cena setu
11 132 Kč

+                                           +                                           baterie: 

tlaková

chromová 

baterie: 

tlaková, chrom.

vytah. koncovka
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BARVY JEDNOTLIVÝCH TYPŮ 
DŘEZŮ FRAGRANIT DURAKLEEN® PLUS + 
SANITIZED® A BAREVNÝCH BATERIÍ 

ONYX

.071

GRAFIT

.099

ŠEDÝ 
KÁMEN

.084

STŘÍBRNÁ

.098

BÍLÁ-LED

.094

VANILKA

.073

SAHARA

.082

PÍSKOVÝ 
MELÍR
.085

TMAVĚ 
HNĚDÁ

.070

ROG 610 • • • • • • • • •

KSG 218 • • • - • • • - •

KSG 238 • • • - • • • - •

BFG 611-62 • • • • • • • • •

BFG 611-78 • • • • • • • • •

MRG 611-62 • • • • • • • • •

MRG 611 • • • • • • • • •

MRG 651-78 • • • • • • • • •

MRG 611-78 BB • • • • • • • • •

IMG 611-78 • • • - • • • • •

STG 614-78 • • • - • • • • •

EFG 614-78 • • • • • • • • •

STG 614 • • • • • • • • •

COG 651 E - • • • • • • • -

MRG 612 E • • • • • • • • •

FG 9541 • • • • • • • • •

FG 9547 • • • • • • • • •

CHROM/
ONYX

.071

CHROM/
GRAFIT

.099

CHROM/ 
ŠEDÝ 

KÁMEN
.084

CHROM/
STŘÍBRNÁ

.098

CHROM/
BÍLÁ-LED

.094

CHROM/
VANILKA

.073

CHROM/
SAHARA

.082

CHROM/
PÍSKOVÝ 

MELÍR
.085

CHROM/
TMAVĚ 
HNĚDÁ

.070

FG 7477 • • • • • • • • •

FG 7486 • • • • • • • • •

grafit .099 hnědábílá-led .094šedý kámen .084

sahara .082 bílávanilka .073 kávová

onyx .071 černá

tmavě hnědá .070

stříbrná .098

pískový melír .085

TABULKA BAREV DŘEZŮ FRAGRANIT DURAKLEEN PLUS® + SANITIZED®        ,
DŘEZŮ TECTONITE® A BAREVNÝCH BATERIÍ

barvy Fragranit DuraKleen® PLUS + Sanitized® barvy Tectonite®
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Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí. 

SETY - DŘEZY NEREZ

SET N (RON 610-41 + BATERIE)

SET N (ETN 611-58 + BATERIE)

SET N (ETN 610 + BATERIE)

dřez: 
spodní skříňka od 400 mm

rozměry: 580 × 510 mm

dřez: 340 × 355 × 145 mm

možnost objednat otvor pro baterii

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm, 

po úpravě skř. pro přepad i od 450 mm

rozměry: 780 × 435 mm

dřez: 360 × 355 × 140 mm

sítkový ventil

možnost objednat otvor pro baterii

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm

rozměry: ∅ 510 mm

dřez: ∅ 410 × 160 mm

sítkový ventil

otvor pro baterii ∅ 35 mm

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm

rozměry: 435 × 455 mm

dřez: 360 × 355 × 140 mm

možnost objednat otvor pro baterii

SET N (ETN 614 N 3½“ETHOS  + BATERIE)

SET N (ETN 614 NOVA 6/4“ + BATERIE)

SET N (EFN 614-78 + BATERIE)
dřez: 
spodní skříňka od 500 mm, 

po úpravě skř. pro přepad i od 450 mm

rozměry: 780 × 435 mm

dřez: 360 × 335 × 140 mm

sítkový ventil

možnost objednat otvor pro baterii

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm, 

po úpravě skř. pro přepad i od 450 mm

rozměry: 780 × 475 mm

dřez: 355 × 395 × 150 mm

sítkový ventil

možnost objednat otvor pro baterii

SET N29  
(RON 610-41 + FP 0035)

SET N31 
(ETN 610 + FP 0035)

SET N32 
(ETN 611-58 + FP 0035)

SET N34 
(ETN 614 N 3½“ + FP 0035)

SET N35 
(EFN 614-78 + FP 0035)

SET N48 
(ETN 614 6/4“ + FP 0035)

SET N30
(RON 610-41 + FC 650)

cena setu
3 146 Kč

cena setu
2 541 Kč

cena setu
2 662 Kč

cena setu
2 904 Kč

cena setu
3 449 Kč

cena setu
2 541 Kč

cena setu
4 356 Kč

katalogová cena setu
3 872 Kč

katalogová cena setu
3 509 Kč

katalogová cena setu
3 509 Kč

katalogová cena setu
3 570 Kč

katalogová cena setu
4 356 Kč

katalogová cena setu
3 388 Kč

katalogová cena setu
5 203 Kč

+                                           +                                           

+                                           

+                                           +                                           

+                                           

+                                           baterie: 

tlaková

chromová 

baterie: 

tlaková

chromová 

baterie: 

tlaková

chromová 

baterie: 

tlaková

chromová 

baterie: 

tlaková

chromová 

baterie: 

tlaková

chromová 

baterie: 

tlaková

chromová 

SET N4
(ETN 610 + FG 9547.031)

SET N6
(ETN 611-58 + FG 9547.031)

SET N10
(ETN 614 N 3½“ + FG 9547.031)

SET N12
(EFN 614-78 + FG 9547.031)

SET N49
(ETN 614 6/4“ + FG 9547.031)

cena setu
3 388 Kč

cena setu
3 388 Kč

cena setu
3 993 Kč

cena setu
4 538 Kč

cena setu
3 630 Kč

katalogová cena setu
4 901 Kč

katalogová cena setu
4 901 Kč

katalogová cena setu
4 961 Kč

katalogová cena setu
5 748 Kč

katalogová cena setu
4 780 Kč

+                                           

+                                           

+                                           +                                           

+                                           

baterie: 

tlaková

chromová 

se sprchou

baterie: 

tlaková

chromová 

se sprchou

baterie: 

tlaková

chromová 

se sprchou

baterie: 

tlaková

chromová 

se sprchou

baterie: 

tlaková

chromová 

se sprchou
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SET N36 
(EFL 614-78 + FP 0035)

SET N37 
(PXN 611-60 + FP 0035)

cena setu
4 235 Kč

cena setu
3 449 Kč

katalogová cena setu
5 566 Kč

katalogová cena setu
4 114 Kč

+                                           

+                                           

baterie: 

tlaková

chromová 

baterie: 

tlaková

chromová 

SET N14
(EFL 614-78 + FG 9547.031)

SET N26
(PXN 611-60 + FG 9547.031)

cena setu
5 324 Kč

cena setu
4 961 Kč

katalogová cena setu
6 958 Kč

katalogová cena setu
5 506 Kč

+                                           

+                                           

baterie: 

tlaková

chromová 

se sprchou

baterie: 

tlaková

chromová 

se sprchou

SET N (EFL 614-78 + BATERIE)
dřez (tkaná struktura): 
spodní skříňka od 500 mm, 

po úpravě skř. pro přepad i od 450 mm

rozměry: 780 × 475 mm

dřez: 355 × 395 × 150 mm

sítkový ventil

možnost objednat otvor pro baterii

Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí. Sifon pro úsporu místa je u dřezů LLX/L 611 

(SET N a N), PXN 612 E (SET N38 a N39) a MON 651 E (SET N 40, N41). ****  v objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vlevo (7) nebo vpravo (2).

SET N (LLL 611**** + BATERIE)

SET N (LLX**** + BATERIE)

dřez (tkaná struktura): 
spodní skříňka od 450 mm

rozměry: 790 × 500 mm

dřez: 340 × 400 × 180 mm

sítkový ventil

otvor pro baterii ∅ 35 mm

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm

rozměry: 790 × 500 mm

dřez: 340 × 400 × 180 mm

sítkový ventil

otvor pro baterii ∅ 35 mm

SET N54  
(LLX 611****+ FG 7477.031)

SET N50  
(LLL 611****+ FG 7477.031)

SET N55
(LLX 611****+ FG 7486.031)

SET N51 
(LLL 611****+ FG 7486.031)

cena setu
6 655 Kč

cena setu
7 502 Kč

cena setu
6 958 Kč

cena setu
7 744 Kč

katalogová cena setu
8 349 Kč

katalogová cena setu
8 954 Kč

katalogová cena setu
8 712 Kč

katalogová cena setu
9 317 Kč

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

baterie: 

tlaková

chromová

baterie: 

tlaková

chromová

baterie: 

tlaková

chromová

vytah. koncovka

baterie: 

tlaková

chromová

vytah. koncovka

SET N (PXN 611-60 + BATERIE)
dřez: 
spodní skříňka od 450 mm

rozměry: 615 × 490 mm

dřez: 350 × 410 × 175 mm

sítkový ventil

možnost objednat otvor pro baterii

SET N (PXN 612 E + BATERIE + DÁVKOVAČ)
dřez: 
spodní rohová skříňka 

od 900 × 900 mm nebo od 450 mm

rozměry: 780 × 490 mm

dřez: 350 × 410 × 175 mm

sítkový ventil

otvor pro baterii a dávkovač (∅ 35 mm)

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

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

SET N39
(PXN 612 E + FG 9547.031 + HC 20)

SET N41
(MON 651 E + FG 9547.031 + HC 20)

cena setu
4 477 Kč

cena setu
6 292 Kč

cena setu
5 566 Kč

cena setu
7 260 Kč

katalogová cena setu
5 022 Kč

katalogová cena setu
8 833 Kč

katalogová cena setu
6 413 Kč

katalogová cena setu
9 983 Kč

baterie: 
tlaková, chromová 

baterie: 
tlaková, chromová 

baterie: 
tlak., chrom., vytah. 
koncovka 

baterie: 
tlak., chrom., vytah. 
koncovka 

dávkovač sap.: 
pochr. plast , objem 500 ml

dávkovač sap.: 
pochr. plast , objem 500 ml

dávkovač sap.: 
pochr. plast , objem 500 ml

dávkovač sap.: 
pochr. plast , objem 500 ml

+                                           +                                           +                                           +                                           

402 × 383 × 150 mm

191 × 250 ×  80 mm

SET N (MON 651 E + BATERIE + DÁVKOVAČ)
dřez: 
spodní roh. skříňka od 900 × 900 mm 

nebo od 1 050 × 1 050 mm

rozměry: 960 × 500 mm

dřezy: 

sítk. ventil, otvor pro baterii a dávkovač (∅ 35 mm)
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Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu s odbočkou na myčku nádobí. 

SET N (OLX 611 + BATERIE)

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm

rozměry: 615 × 490 mm

dřez: 350 × 410 × 175 mm

sítkový ventil

možnost objednat otvor pro baterii

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm

rozměry: 790 × 480 mm

dřez: 340 × 400 × 175 mm

sítkový ventil

možnost objednat otvor pro baterii

+                                           +                                           

baterie: 
tlaková

chromová 

SET N46 (PXN 611-60 + FP 0035 + FTC 6032 GR/XS)

cena setu
5 990 Kč

katalogová cena setu
7 502 Kč

vestavný výsuvný odsavač par: 
energ. třída E, montáž. šířka 60 cm

nerezový přední panel

posuvné přepínače

3 stupně výkonu

výkon: 300 m3/h (dle normy EN 61591)

max. hlučnost: 62 dB(A)
re1pW

 

(dle normy EN 60704-3)

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

SET N43
(MON 681 E + FG 9547.031 + HC 20)

cena setu
5 324 Kč

cena setu
6 534 Kč

katalogová cena setu
6 474 Kč

katalogová cena setu
7 865 Kč

baterie: 
tlaková, chromová 

baterie: 
tlak., chrom., vytah. 
koncovka 

dávkovač sap.: 
pochr. plast , objem 500 ml

dávkovač sap.: 
pochr. plast , objem 500 ml

+                                           +                                           

402 × 383 × 150 mm

191 × 250 ×   25 mm

SET N (MON 681 E + BATERIE + DÁVKOVAČ)
dřez: 
spodní roh. skříňka od 900 × 900 mm 

nebo od 1 050 × 1 050 mm

rozměry: 960 × 500 mm

dřezy: 

sítk. ventil, otvor pro baterii a dávkovač (∅ 35 mm)

SET N52
(OLX 611 + FG 1839)

cena setu
4 417 Kč

katalogová cena setu
5 324 Kč

+                                           baterie: 

tlaková

chromová 

SET N53 
(OLX 611 + FG 9547.031)

cena setu
5 324 Kč

katalogová cena setu
6 474 Kč

+                                           
baterie: 

tlaková

chromová 

se sprchou

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm

rozměry: 780 × 490 mm

dřez: 350 × 410 × 175 mm

sítkový ventil

možnost objednat otvor pro baterii

+                                           +                                           

baterie: 
tlaková

chromová 

SET N47 (PXN 611-78 + FP 0035 + FTC 6032 GR/XS)

cena setu
6 292 Kč

katalogová cena setu
7 623 Kč

vestavný výsuvný odsavač par: 
energ. třída E, montáž. šířka 60 cm

nerezový přední panel

posuvné přepínače

3 stupně výkonu

výkon: 300 m3/h (dle normy EN 61591)

max. max. hlučnost: 62 dB(A)
re1pW

 

(dle normy EN 60704-3)
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Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí. 

čistič 

na odsavač par

čistič 

na odsavač par

dřez:
spodní skříňka od 500 mm

rozměry: 780 × 500 mm

dřez: 350 × 400 × 200 mm

otočný sítkový ventil

dřez:
spodní skříňka od 500 mm

rozměry: 780 × 500 mm

dřez: 350 × 400 × 200 mm

otočný sítkový ventil

dřez:
spodní skříňka od 500 mm

rozměry: 780 × 500 mm

dřez: 350 × 400 × 200 mm

otočný sítkový ventil

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

baterie: 
tlaková

chromová 

baterie: 
tlaková

chromová 

s vytahovací koncovkou

baterie: 
tlaková

chromová 

s vytahovací koncovkou

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

SET T20 (SID 611-78 + FN 0147 + FDF 9457 XS)

SET T19 (SID 611-78 + FN 0147 + FDF 6457 XS)

GLOSS CLEAN 
ZDARMA

GLOSS CLEAN 
ZDARMA

cena setu
9 983 Kč

cena setu
16 940 Kč

cena setu
16 819 Kč

katalogová cena setu
12 645 Kč

katalogová cena setu
20 570 Kč

katalogová cena setu
20 086 Kč

vestavný výsuvný odsavač par: 
energ. třída E, montáž. šířka 60 cm

nerezový přední panel

posuvné přepínače

3 stupně výkonu

výkon: 300 m3/h (dle normy EN 61591)

max. hlučnost: 62 dB(A)
re1pW

 

(dle normy EN 60704-3)

komínový odsavač par: 
energ. třída D, montáž. šířka 90 cm

nerezový povrch, tloušťka panelu 7 cm

dotykové ovládání

3 stupně výkonu, intenzivní stupeň

výkon: 530 m3/h (EN 61591)

max. hlučnost: 66  dB(A)
re1pW

 (EN 60704-3)

komínový odsavač par: 
energ. třída D, montáž. šířka 60 cm

nerezový povrch, tloušťka panelu 7 cm

dotykové ovládání

3 stupně výkonu, intenzivní stupeň

výkon: 530 m3/h (EN 61591)

max. hlučnost: 66  dB(A)
re1pW

 (EN 60704-3)
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110.0200.740 

energetická třída E

montážní šířka 60 cm

nerezový přední panel

posuvné přepínače

3 stupně výkonu

výkon: 300 m3/h (dle normy EN 61591)

max. hlučnost: 62 dB(A)
re1pW

 

(dle normy EN 60704-3)

110.0061.970 
energetická třída E

montážní šířka 60 cm

nerezový povrch

tlačítkové ovládání

3 stupně výkonu

výkon: 430 m3/h (dle normy EN 61591)

max. hlučnost: 67 dB(A)
re1pW

 

(dle normy EN 60704-3)

110.0061.976 
energetická třída E

montážní šířka 90 cm

nerezový povrch

tlačítkové ovládání

3 stupně výkonu

výkon: 430 m3/h (dle normy EN 61591)

max. hlučnost: 67 dB(A)
re1pW

 

(dle normy EN 60704-3)

vestavný odsavač par FTC 6032 GR/XS
k zabudování do skříňky

komínový odsavač par FJO 604 XS

komínový odsavač par FJO 904 XS

ODSAVAČE PAR

akční cena
3 751 Kč

akční cena
2 955 Kč

akční cena
3 993 Kč

katalogová cena
3 993 Kč

katalogová cena
3 388 Kč

katalogová cena
4 356 Kč
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110.0196.049 

energetická třída D

montážní šířka 60 cm

nerezový povrch

tloušťka panelu 7 cm

dotykové ovládání

3 stupně výkonu, intenzivní stupeň

výkon: 530 m3/h (dle normy EN 61591)

max. hlučnost: 66 dB(A)
re1pW

 

(dle normy EN 60704-3)

110.0196.062 

energetická třída D

montážní šířka 90 cm

nerezový povrch

tloušťka panelu 7 cm

dotykové ovládání

3 stupně výkonu, intenzivní stupeň

výkon: 530 m3/h (dle normy EN 61591)

max. hlučnost: 66 dB(A)
re1pW

 

(dle normy EN 60704-3)

110.0203.224 
energetická třída C

montážní šířka 37 cm

nerezový povrch

dotykové ovládání

3 stupně výkonu, intenzivní stupeň

výkon: 590 m3/h (dle normy EN 61591)

max. hlučnost: 67 dB(A)
re1pW

 

(dle normy EN 60704-3)

komínový odsavač par FDF 6457 XS

komínový odsavač par FDF 9457 XS

komínový odsavač par FTU 3805 XS

akční cena
8 712 Kč

akční cena
8 470 Kč

akční cena
12 947 Kč

katalogová cena
9 559 Kč

katalogová cena
9 438 Kč

katalogová cena
15 004 Kč
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110.0260.652 
energetická třída E

montážní šířka 60 cm

nerezový povrch, přední panel černé sklo

dotykové ovládání

3 stupně výkonu

výkon: 420 m3/h (dle normy EN 61591)

max. hlučnost: 65 dB(A)
re1pW

 

(dle normy EN 60704-3)

110.0196.091 
energetická třída E

montážní šířka 90 cm

nerezový povrch, přední panel černé sklo

dotykové ovládání

3 stupně výkonu

výkon: 420 m3/h (dle normy EN 61591)

max. hlučnost: 65 dB(A)
re1pW

 

(dle normy EN 60704-3)

110.0260.653
energetická třída D

montážní šířka 90 cm

nerezový povrch, přední panel černé sklo

dotykové ovládání

3 stupně výkonu, intenzivní stupeň

výkon: 685 m3/h (dle normy EN 61591)

max. hlučnost: 68 dB(A)
re1pW

 

(dle normy EN 60704-3)

komínový odsavač par FNE 605 XS

komínový odsavač par FNE 905 XS

ostrůvkový odsavač par FNE 905 I XS

akční cena
9 983 Kč

akční cena
9 801 Kč

akční cena
19 965 Kč

katalogová cena
10 769 Kč

katalogová cena
10 406 Kč

katalogová cena
21 538 Kč
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Rádi bychom Vám představili novou speciální nabídku vestavných spotřebičů, odsavačů par a setů kuchyňských dřezů, baterií a odsavačů par - 

AKČNÍ NABÍDKA/SETY 2015.

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE

Speciální nabídka ze sortimentu vestavných spotřebičů FRANKE. 

Vyberte si troubu, varnou desku, mikrovlnou troubu nebo myčku nádobí 

nyní za výhodné akční ceny a zařiďte si svoji kuchyni bez kompromisů.

VÁŠ VÝBĚR - SETY 2015

DŘEZY FRAGRANIT DURAKLEEN® PLUS + SANITIZED®

FRANKE je největším světovým výrobcem fragranitových dřezů.

Materiál Fragranit DuraKleen® PLUS je kombinace 80% žuly a  20% 

akrylátové polymerové pryskyřice. Neztrácí barvu, odolá krátkodobým 

teplotám až do 280 °C, je odolný vůči skvrnám, ulpívání nečistot 

a poškrábání. 

Tento materiál je zdokonalený o antibakteriální úpravu Sanitized®, která 

pomáhá udržovat povrch dřezu hygienicky čistý a chrání jej před 

bakteriemi a mikroby po dobu mezi běžným čištěním.

SANITIZED®

Kuchyně je kritickým místem pro šíření bakterií a její údržba proto 

vyžaduje zvláštní pozornost. Na nechráněném povrchu se mohou 

bakterie množit a mají tak negativní vliv na hygienu.  

Antibakteriální úprava Sanitized® uchovává fragranitové dřezy v čistotě 

a poskytuje trvalou ochranu. Nenahrazuje běžné čištění, ale pomáhá 

udržovat povrch bez bakterií. 

Testy prokázaly, že Sanitized® snižuje výskyt bakterií a mikrobů až 

o 99%. 

DŘEZY TECTONITE®

FRANKE je jediným výrobcem, který vyvinul a nechal si patentovat 

novou generaci materiálu - Tectonite®. 

Tento materiál je vyroben ze syntetického materiálu, tzv. SMC (Sheet 

Molding Compound), dosud používaného především v automobilovém 

průmyslu pro výrobu komponentů, podléhajících těžkému opotřebení. 

Speciální povrch s  příměsí skelných vláken zajišťuje jeho odolnost 

a pevnost při použití v kuchyni. Je 100% recyklovatelný. 

Odolá krátkodobé vysoké teplotě (až 300 °C), usazování nečistot, 

poškrábání, chemikáliím a  kyselinám obsažených v  potravinách 

a v čisticích prostředcích používaných v kuchyni. 

NEREZOVÉ DŘEZY

Franke je největším světovým výrobcem nerezových dřezů a  nabízí 

široký výběr tohoto sortimentu.

Vysoce kvalitní chromniklová ocel je odolná vůči korozi i po porušení 

povrchu dřezu a vůči vysokým teplotám. Je také pružná, takže na rozdíl 

od keramiky nepra s kne. 

Hladký povrch nerezi zabraňuje usazování bakterií, lehce se čistí a je 

plně recyklovatelná. Životnost nerezi nepřekonal zatím žádný jiný 

materiál. 

ODSAVAČE PAR

Franke nabízí rozsáhlý sortiment komínových, ostrůvkových a ostatních 

odsavačů par. Jednoduché i designové modely s různými stupni výkonu 

motoru v několika šířkách.

INFORMACE O OBJEDNÁNÍ
DO OBJEDNÁVEK UVÁDĚJTE VŽDY OZNAČENÍ SETU DLE TOHOTO LETÁKU. U VESTAVNÝCH SPOTŘEBIČŮ A ODSAVAČŮ PAR UVÁDĚJTE OZNAČENÍ 
PRODUKTU. 
V PŘÍPADĚ NEUVEDENÍ SPRÁVNÉHO OZNAČENÍ VÁM BUDE FAKTUROVÁNO ZBOŽÍ ZA STANDARDNÍ CENY. 
POKUD MÁTE ZÁJEM O DŘEZ, KDE JE NUTNO ZVOLIT UMÍSTĚNÍ ODKAPOVÉ PLOCHY, NEZAPOMEŇTE TUTO INFORMACI UVÉST V OBJEDNÁVCE.
STEJNĚ TAK PROSÍME UVEĎTE, POKUD MÁTE ZÁJEM O VYVRTÁNÍ OTVORU PRO BATERII (ZDARMA). 

Příklady objednávek:
Mám zájem o dřez MON 651 E s baterií FG 1839 a dávkovačem HC 20. V tomto případě posílám objednávku ve tvaru: SET N40.

Jestliže mám zájem o dřez LLL 611 odkap vlevo s baterií FG 7477.031, posílám objednávku ve tvaru: SET N, odkap vlevo. 
Požaduji dřez ETN 614 NOVA 6/4“ s bat. FP 0035 a otvorem pro baterii, odkap vpravo, pošlu obj. ve tvaru: SET N48, otvor pro baterii, odkap vpravo.

Objednávám dřez STG 614 onyx a baterii FG 9547 onyx (FG 9547.071), posílám objednávku ve tvaru: SET G28 onyx.

Objednávám set dřez SID 611-78 s baterií FN 0147 a odsavačem par FDF 6457 XS (+ Gloss Clean zdarma), posílám objednávku  ve tvar: SET T19.

Změny, které slouží technickému pokroku, změny designu, omyly i tiskové chyby vyhrazeny.

Firma Franke s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu sortimentu a případnou změnu cen.



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


