
sety 2012
Platnost od 1. 2. 2012

Speciální nabídka setů kuchyňských dřezů, baterií, 
odsavačů par a systémů třídění odpadu

Uvedené ceny jsou včetně DPH 
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+                                           +                                           

+                                           +                                           

set G1 (ROG 610* + FC 650)

set G3 (KsG 218* + samoa)

set G2 (ROG 610* + FG 1839)

set G4 (KsG 218* + FN 0147)
dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 
425 × 520 mm
dřez: 345 × 390 × 190 mm
otočný sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 
∅ 510 mm
dřez: ∅ 400 × 195 mm
otočný sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 
∅ 510 mm
dřez: ∅ 400 × 195 mm
otočný sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 
425 × 520 mm
dřez: 345 × 390 × 190 mm
otočný sítkový ventil

baterie: 
tlaková 

chromová 

baterie: 
tlaková 

chromová 

baterie: 
tlaková 

chromová 
s vytah. koncovkou

baterie: 
tlaková 

chromová 
otočná 360 ° 

páková směšovací

Ionty stříbra pomocí vlhkosti 
lokalizují bakterie a odstraní je.

ionty stříbravlhkost

Antibakteriální úprava Sanitized® pomáhá udržovat povrch dřezu hygienicky 
čistý a chrání jej před bakteriemi a mikroby po dobu mezi běžným čištěním. 
Testy prokázaly, že Sanitized® snižuje výskyt bakterií a mikrobů až o 99%.

                   bakterie

DŘEZY FRAGRANIT DURAKLEEN PLUS 
zdokonalené o SANITIZED- antibakteriální úpravu ionty stříbra

Fragranit DuraKleen® PLUS je kombinace 80% žuly a 20% polymerové pryskyřice. 
Neztrácí barvu, odolá krátkodobým teplotám až do 280 °C, je odolný vůči skvrnám, ulpívání nečistot a poškrábání. Nově je tento materiál 
zdokonalený o antibakteriální úpravu Sanitized®.

saNitized® 

* barvy jednotlivých typů dřezů viz. tabulka na straně 5
Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí. 

cena setu
5 160 Kč

cena setu
9 000 Kč

cena setu
5 970 Kč

cena setu
7 920 Kč

katalogová cena setu
6 660 Kč

katalogová cena setu
11 880 Kč

katalogová cena setu
7 380 Kč

katalogová cena setu
10 920 Kč
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set G2 (ROG 610* + FG 1839)

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

set G9 (MRG 611* + samoa)

set G5 (KsG 238* + FC 2545 taROs)

set G11 (MRG 651-78* + samoa)

set G7 (MRG 611-62* + samoa)

set G10 (MRG 611* + FN 0147)

set G6 (KsG 238* + FC 7987 taROs)

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

set G8 (MRG 611-62* + FN 0147)
dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 
620 × 500 mm
dřez: 350 × 425 × 200 mm
otočný sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 
780 × 500 mm
dřez: 350 × 425 × 200 mm
otočný sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 600 mm
rozměry: 
585 × 520 mm
dřez: 505 × 390 × 200 mm
otočný sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 
780 × 500 mm
dřez: 350 × 425 × 200 mm
otočný sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 600 mm
rozměry: 
585 × 520 mm
dřez: 505 × 390 × 200 mm
otočný sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 600 mm
rozměry: 
780 × 500 mm
dřezy: 

otočný sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 600 mm
rozměry: 
780 × 500 mm
dřezy: 

otočný sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 
620 × 500 mm
dřez: 350 × 425 × 200 mm
otočný sítkový ventil

baterie: 
tlaková 

celonerezová 

baterie: 
tlaková 

chromová 
s vytah. koncovkou

baterie: 
tlaková 

chromová 
s vytah. koncovkou

baterie: 
tlaková 

chromová 
s vytah. koncovkou

baterie: 
tlaková 

celonerezová
s vytah. koncovkou

baterie: 
tlaková 

chromová
otočná 360 °

páková směšovací

baterie: 
tlaková 

chromová
otočná 360 °

páková směšovací

baterie: 
tlaková 

chromová
otočná 360 °

páková směšovací

350 × 425 × 200 mm
160 × 300 × 130 mm

350 × 425 × 200 mm
160 × 300 × 130 mm

* barvy jednotlivých typů dřezů viz. tabulka na straně 5
Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí. 

cena setu
12 960 Kč

cena setu
9 630 Kč

cena setu
9 000 Kč

cena setu
9 630 Kč

cena setu
11 940 Kč

cena setu
9 120 Kč

cena setu
8 400 Kč

cena setu
9 120 Kč

katalogová cena setu
16 860 Kč

katalogová cena setu
12 840 Kč

katalogová cena setu
11 880 Kč

katalogová cena setu
12 840 Kč

katalogová cena setu
15 900 Kč

katalogová cena setu
11 880 Kč

katalogová cena setu
10 920 Kč

katalogová cena setu
11 880 Kč
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+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

set G17 (eFG 614-78* + FG 9541.031)

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

set G14 (iMG 611-78* + FC 7986 Gaia)

set G16 (iMG 651* + FC 7986 Gaia)
dřez včetně odkapové misky: 
spodní skříňka od 600 mm
rozměry: 
970 × 500 mm
dřezy: 

otočný sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm
rozměry: 
780 × 475 mm
dřez: 330 × 400 × 150 mm
sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm
rozměry: 
780 × 475 mm
dřez: 330 × 400 × 150 mm
sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm
rozměry: 
780 × 475 mm
dřez: 330 × 400 × 150 mm
sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm
rozměry: 
780 × 475 mm
dřez: 330 × 400 × 150 mm
sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 
780 × 500 mm
dřez: 340 × 400 × 220 mm
otočný sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 
780 × 500 mm
dřez: 340 × 400 × 220 mm
otočný sítkový ventil

dřez včetně odkapové misky: 
spodní skříňka od 600 mm
rozměry: 
970 × 500 mm
dřezy: 

otočný sítkový ventil

baterie: 
tlaková 

chromová 

baterie: 
tlaková 

chromová 

baterie: 
tlaková 

celonerezová
s vytah. koncovkou

baterie: 
tlaková 

celonerezová
s vytah. koncovkou

340 × 400 × 220 mm
160 × 302 × 130 mm

340 × 400 × 220 mm
160 × 302 × 130 mm

baterie: 
tlaková 

chromová 
se sprchou

baterie: 
tlaková 

barva 
se sprchou

baterie: 
tlaková 

chromová

baterie: 
tlaková 

barva

* barvy jednotlivých typů dřezů a baterií viz. tabulka na straně 5
Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí. 

cena setu
6 960 Kč

cena setu
12 060 Kč

cena setu
7 440 Kč

cena setu
13 500 Kč

cena setu
6 000 Kč

cena setu
9 090 Kč

cena setu
6 600 Kč

cena setu
10 530 Kč

katalogová cena setu
8 700 Kč

katalogová cena setu
16 080 Kč

katalogová cena setu
9 900 Kč

katalogová cena setu
18 000 Kč

katalogová cena setu
7 860 Kč

katalogová cena setu
12 120 Kč

katalogová cena setu
8 940 Kč

katalogová cena setu
14 040 Kč
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+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

set G20 (eFG 614-78* + FG 9547.xxx*)

set G14 (iMG 611-78* + FC 7986 Gaia)

dřez bez misky: 
spodní rohová skříňka od
rozměry: 
960 × 500 mm
dřezy: 

otočný sítkový ventil

dřez bez misky: 
spodní rohová skříňka od
rozměry: 
960 × 500 mm
dřezy: 

otočný sítkový ventil

dřez bez misky: 
spodní rohová skříňka od
rozměry: 
960 × 500 mm
dřezy: 

otočný sítkový ventil

dřez bez misky: 
spodní rohová skříňka od
rozměry: 
960 × 500 mm
dřezy: 

otočný sítkový 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
nebo

1 050 × 1 050 mm

900 × 900 mm
nebo

1 050 × 1 050 mm

900 × 900 mm
nebo

1 050 × 1 050 mm

900 × 900 mm
nebo

1 050 × 1 050 mm

baterie: 
tlaková 

chromová 
se sprchou

baterie: 
tlaková 

barva 
se sprchou

baterie: 
tlaková 

chromová

baterie: 
tlaková 

barva

set G21 (COG 651 e* + FG 9541.031)

set G23 (COG 651 e* + FG 9541.xxx*)

set G22 (COG 651 e* + FG 9547.031)

set G24 (COG 651 e* + FG 9547.xxx*)

tabulKa baRev FRaGRaNit duRaKleeN plus® + saNitized® 

baRvy jedNOtlivýCh typů dřezů a bateRií
GRAFIT

.099

šEDý 
KámEN

.084

STŘíbRNá

.098

bíLá-LED

.094

SAhARA

.082

PíSKový 
mELíR
.085

hAvANA

.083

oNYx

.071

TmAvě 
hNěDá

.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 • • • • • • • - -
FG 9541 • • • • • • • • •
FG 9547 • • • • • • • • •

grafit .099 bílá-led .094

havana .083

šedý kámen .084 sahara .082

onyx .071 tmavě hnědá .070

stříbrná .098

pískový melír .085

Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí. 
* barvy jednotlivých typů dřezů a baterií viz. tabulka

cena setu
10 800 Kč

cena setu
10 998 Kč

cena setu
9 960 Kč

cena setu
10 260 Kč

katalogová cena setu
12 720 Kč

katalogová cena setu
13 920 Kč

katalogová cena setu
11 880 Kč

katalogová cena setu
12 960 Kč
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set t3 (sid 611 + FN 0143)

set t5 (sid 651 + FN 0143)

set t4 (sid 611 + FN 0147)

set t6 (sid 651 + FN 0147)

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

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

baterie: 
tlaková 

chromová 
s vytah. koncovkou

baterie: 
tlaková 

chromová 
s vytah. koncovkou

baterie: 
tlaková 

chromová 
s vytah. koncovkou

DŘEZY TECToNITE 

Tectonite je lehký, pevný, odolný a flexibilní materiál pro novou generaci dřezů.            
Je vyroben  ze syntetického materiálu, tzv. SMC, 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% recyclovatelný.

Odolá krátkodobě (do 5 minut) vysoké teplotě (až 300 °C), usazování nečistot, poškrábání, chemikáliím a kyselinám obsažených v potravinách 
a v čisticích prostředcích používaných v kuchyni. 

+                                           +                                           

set t1 (sid 611-78 + FN 0143) set t2 (sid 611-78 + FN 0147)
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 

baterie: 
tlaková 

chromová 

350 × 410 × 200 mm
160 × 350 × 150 mm

350 × 410 × 200 mm
160 × 350 × 150 mm

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

cena setu
8 280 Kč

cena setu
8 964 Kč

cena setu
7 560 Kč

cena setu
6 900 Kč

cena setu
7 980 Kč

cena setu
6 300 Kč

katalogová cena setu
9 840 Kč

katalogová cena setu
10 860 Kč

katalogová cena setu
9 240 Kč

katalogová cena setu
8 880 Kč

katalogová cena setu
9 900 Kč

katalogová cena setu
8 280 Kč
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NEREZovÉ DŘEZY 

Franke je největším světovým výrobcem nerezových dřezů a nabízí široký výběr tohoto sortimentu.

Vysoce kvalitní chromniklová ocel je odolná vůči korozi a vysokým teplotám. Je pružná, takže na rozdíl od keramiky nepraskne. Hladký povrch 
nerezi zabraňuje usazování bakterií a lehce se čistí. Tento materiá je plně recyklovatelný.

Životnost nerezi nepřekonal zatím žádný jiný materiál.

dřez:
spodní skříňka od 800 mm
rozměry: 
860 × 510 mm
dřez: 2 × 350 × 410 × 200 mm
sítkový ventil

dřez:
spodní skříňka od 800 mm
rozměry: 
860 × 510 mm
dřez: 2 × 350 × 410 × 200 mm
sítkový ventil

set t7 (sid 620 + FN 0143) set t8 (sid 620 + FN 0147)

tabulKa baRev teCtONite®

černá kávová hnědá

Veškeré nabízené Tectonite® dřezy jsou dostupné ve všech třech barevných provedeních. 

+                                           +                                           
baterie: 

tlaková 
chromová 

s vytah. koncovkou

baterie: 
tlaková 

chromová 

+                                           +                                           

set N1 (RON 610-41 + FN 7967) set N2 (RON 610-41 + FG 2003)
dřez: 
spodní skříňka od 500 mm
rozměry: 
∅ 510 mm
dřez: ∅ 410 × 160 mm
sítkový ventil
otvor pro baterii ∅ 35 mm

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm
rozměry: 
∅ 510 mm
dřez: ∅ 410 × 160 mm
sítkový ventil
otvor pro baterii ∅ 35 mm

baterie: 
tlaková 

chromová 
s vytah. koncovkou

baterie: 
tlaková 

chromová

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

cena setu
8 280 Kč

cena setu
6 900 Kč

katalogová cena setu
9 840 Kč

katalogová cena setu
8 880 Kč

cena setu
4 890 Kč

cena setu
3 990 Kč

katalogová cena setu
6 060 Kč

katalogová cena setu
5 100 Kč
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+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

set N7 (etN 614 6/4“ + FG 1839)

set N3 (etN 610 + FG 1839)

set N9 (etN 614 N 3 ½“ethOs + FG 1839)

set N5 (etN 611-58 + FG 1839)

set N8 (etN 614 6/4“ + FG 9547.031)

set N10 (etN 614 N 3 ½“ethOs 
+ FG 9547.031)

set N4 (etN 610 + FG 9547.031)

set N6 (etN 611-58 + FG 9547.031)

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm
rozměry: 
780 × 435 mm
dřez: 360 × 355 × 145 mm
možnost objednat otvor pro baterii

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm
rozměry: 
780 × 435 mm
dřez: 360 × 355 × 145 mm
možnost objednat otvor pro baterii

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm
rozměry: 
780 × 435 mm
dřez: 360 × 335 × 145 mm
sítkový ventil
možnost objednat otvor pro baterii

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm
rozměry: 
780 × 435 mm
dřez: 360 × 335 × 145 mm
sítkový ventil
možnost objednat otvor pro baterii

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 
455 × 435 mm
dřez: 360 × 355 × 140 mm
možnost objednat otvor pro baterii

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 
455 × 435 mm
dřez: 360 × 355 × 140 mm
možnost objednat otvor pro baterii

dřez: 
spodní skříňka od 400 mm
rozměry: 
580 × 510 mm
dřez: 340 × 355 × 145 mm
možnost objednat otvor pro baterii

dřez: 
spodní skříňka od 400 mm
rozměry: 
580 × 510 mm
dřez: 340 × 355 × 145 mm
možnost objednat otvor pro baterii

baterie: 
tlaková 

chromová 

baterie: 
tlaková 

chromová 

baterie: 
tlaková 

chromová 
se sprchou

baterie: 
tlaková 

chromová 
se sprchou

baterie: 
tlaková 

chromová 
se sprchou

baterie: 
tlaková 

chromová 
se sprchou

baterie: 
tlaková 

chromová

baterie: 
tlaková 

chromová

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

cena setu
3 360 Kč

cena setu
3 360 Kč

cena setu
3 690 Kč

cena setu
3 366 Kč

cena setu
2 610 Kč

cena setu
2 610 Kč

cena setu
2 670 Kč

cena setu
2 640 Kč

katalogová cena setu
4 440 Kč

katalogová cena setu
4 440 Kč

katalogová cena setu
4 680 Kč

katalogová cena setu
4 560 Kč

katalogová cena setu
3 360 Kč

katalogová cena setu
3 360 Kč

katalogová cena setu
3 600 Kč

katalogová cena setu
3 480 Kč
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set N10 (etN 614 N 3 ½“ethOs 

set N4 (etN 610 + FG 9547.031)

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

set N15 (llX 611** + FN 7967)

set N11 (eFN 614-78 + FG 1839)

set N17 (lll 611** + FN 7967)

set N13 (eFl 614-78 + FG 1839)

set N16 (llX 611** + FG 2003)

set N18 (lll 611** + FG 2003)

set N12 (eFN 614-78 + FG 9547.031)

set N14 (eFl 614-78 + FG 9547.031)

dřez: 
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

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 (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 500 mm
rozměry: 
780 × 475 mm
dřez: 355 × 395 × 150 mm
sítkový ventil
možnost objednat otvor pro baterii

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm
rozměry: 
780 × 475 mm
dřez: 355 × 395 × 150 mm
sítkový ventil
možnost objednat otvor pro baterii

dřez (tkaná struktura): 
spodní skříňka od 500 mm
rozměry: 
780 × 475 mm
dřez: 355 × 395 × 150 mm
sítkový ventil
možnost objednat otvor pro baterii

dřez (tkaná struktura): 
spodní skříňka od 500 mm
rozměry: 
780 × 475 mm
dřez: 355 × 395 × 150 mm
sítkový ventil
možnost objednat otvor pro baterii

baterie: 
tlaková 

chromová 

baterie: 
tlaková 

chromová 

baterie: 
tlaková 

chromová 
se sprchou

baterie: 
tlaková 

chromová 
se sprchou

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

baterie: 
tlaková 

chromová 
s vytah. koncovkou

baterie: 
tlaková 

chromová 
s vytah. koncovkou

baterie: 
tlaková 

chromová

baterie: 
tlaková 

chromová

**  v objednávce upřesněte model s odkapávací plochou vlevo (7) nebo vpravo (2)
Všechny dřezy jsou dodávány s kompletním příslušenstvím včetně sifonu pro úsporu místa s odbočkou na myčku nádobí. 

cena setu
4 140 Kč

cena setu
5 940 Kč

cena setu
4 770 Kč

cena setu
6 300 Kč

cena setu
3 210 Kč

cena setu
5 220 Kč

cena setu
3 960 Kč

cena setu
5 580 Kč

katalogová cena setu
5 280 Kč

katalogová cena setu
7 920 Kč

katalogová cena setu
6 360 Kč

katalogová cena setu
8 400 Kč

katalogová cena setu
4 200 Kč

katalogová cena setu
6 960 Kč

katalogová cena setu
5 280 Kč

katalogová cena setu
7 440 Kč
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+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           +                                           

+                                           

+                                           

set N23 (eFN 614-78 + FG 1839 + FtC 6032)

set N19 (MON 651 e + FG 1839)

set N21 (MON 681 e + FG 1839 + Fd 300)

set N20 (MON 651 e + FG 9547.031)

set N22 (MON 681 e + FG 9547.031 

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm
rozměry: 780 × 475 mm
dřez: 355 × 395 × 150 mm
sítkový ventil
možnost objednat otvor pro baterii

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm
rozměry: 780 × 475 mm
dřez: 355 × 395 × 150 mm
sítkový ventil
možnost objednat otvor pro baterii

odsavač par vestavný výsuvný: 
montážní šířka 60 cm
nerezový přední panel, posuvné přepínače
3 stupně výkonu
výkon: 295 m3/h (dle normy EN 61591)
hlučnost: 63 dB(A)re1pW (dle normy EN 60704-3)

odsavač par komínový: 
montážní šířka 60 cm
nerezový povrch, tlačítkové ovládání
3 stupně výkonu
výkon: 430 m3/h (dle normy EN 61591)
hlučnost: 67 dB(A)re1pW (dle normy EN 60704-3)

baterie: 
tlaková 

chromová 

baterie: 
tlaková 

chromová 

dávkovač saponátu:
chrom, objem 300 ml 

dávkovač saponátu:
chrom, objem 300 ml 

baterie: 
tlaková 

chromová 
se sprchou

baterie: 
tlaková 

chromová 
se sprchou

baterie: 
tlaková 
chromová

baterie: 
tlaková 
chromová
se sprchou 

dřez: 
spodní rohová skříňka od
rozměry: 960 × 500 mm
dřezy: 

sítkový ventil
otvor pro baterii ∅ 35 mm

dřez: 
spodní rohová skříňka od
rozměry: 960 × 500 mm
dřezy: 

sítkový ventil
otvor pro baterii a dávkovač (∅ 35 mm)

dřez: 
spodní rohová skříňka od
rozměry: 960 × 500 mm
dřezy: 

sítkový ventil
otvor pro baterii a dávkovač (∅ 35 mm)

dřez: 
spodní rohová skříňka od
rozměry: 960 × 500 mm
dřezy: 

sítkový ventil
otvor pro baterii ∅ 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
nebo

1 050 × 1 050 mm

900 × 900 mm
nebo

1 050 × 1 050 mm

900 × 900 mm
nebo

1 050 × 1 050 mm

900 × 900 mm
nebo

1 050 × 1 050 mm

 + Fd 300)

set N24 (eFN 614-78 + FG 9547.031 + FjO 604 Xs)

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

cena setu
6 450 Kč

cena setu
5 580 Kč

cena setu
5 820 Kč

cena setu
6 930 Kč

cena setu
5 670 Kč

cena setu
4 740 Kč

katalogová cena setu
7 740 Kč

katalogová cena setu
7 038 Kč

katalogová cena setu
7 440 Kč

katalogová cena setu
9 240 Kč

katalogová cena setu
6 660 Kč

katalogová cena setu
5 958 Kč
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set N20 (MON 651 e + FG 9547.031)

set N22 (MON 681 e + FG 9547.031 

s3 (trolley vario 50 - 134.0066.055) s4 (trolley vario 60 - 134.0066.057)
montáž do zásuvky s relingem
spodní skříňka 500 mm
minimální montážní prostor:
460 × 483 × 390 mm
objem: 1 × 18 l, 2 × 8 l
barva: šedá
třídění odpadků: třídruhové 

(ilustr. foto)

(bez zeleného víka - není součástí dodávky)

(bez zeleného víka - není součástí dodávky)(bez zeleného víka - není součástí dodávky)

montáž do zásuvky s relingem
spodní skříňka 600 mm
minimální montážní prostor:
560 × 483 × 390 mm
objem: 1 × 18 l, 2 × 8 l
barva: šedá
třídění odpadků: třídruhové 

SoRTERY 

Sortery, nebo-li systémy třídění odpadu, se v posledních letech staly hitem domácností, stejně jako ochrana životního prostředí, sledování 
ekologických trendů a právě třídění odpadu.

Franke nabízí sortery s funkčními detaily pro komfortní ovládání, dokonalé využití prostoru a optimální hygienu.

V nabídce jsou modely pro zabudování do skříňky v několika velikostech do různých typů skříněk.

s1 (pivot - 121.0054.475) s2 (trolley vario 45 - 134.0065.963)
montáž do zásuvky s relingem
spodní skříňka 450 mm
minimální montážní prostor:
410 × 483 × 390 mm
objem: 1 × 18 l, 2 × 8 l
barva: šedá
třídění odpadků: třídruhové 

spodní skříňka od 400 mm
objem: 30 l
barva: černá

Do obJEDNávEK UváDěJTE vŽDY oZNAČENí SETU DLE TohoTo LETáKU. 
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 PRoSím UvEĎTE, PoKUD máTE ZáJEm o vYvRTáNí oTvoRU PRo bATERII (ZDARmA). 

příklady objednávek:
mám zájem o dřez moN 651 E s baterií FG 1839. v tomto případě posílám objednávku ve tvaru: set N19.
Jestliže mám zájem o dřez LLL 611 odkap vlevo s baterií FG 2003, posílám objednávku ve tvaru: set N18, odkap vlevo. 
Požaduji dřez ETN 614 6/4“ s bat. FG 1839 a otvorem pro baterii, odkap vpravo, pošlu objednávku ve tvaru: set N7, otvor pro baterii, odkap vpravo.
Objednávám dřez COG 651 E onyx a baterii FG 9547 onyx (FG 9547.071), posílám objednávku ve tvaru: set G24 onyx.

*** tatO CeNa platí pOuze při ObjedNÁNí s jaKýMKOliv seteM z tOhOtO letÁKu (1 set + 1 sORteR)

iNFORMaCe O ObjedNÁNí

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. 

speciální cena***
2 322 Kč

speciální cena***
2 880 Kč

speciální cena***
2 700 Kč

speciální cena***
2 880 Kč

katalogová cena
2 640 Kč

katalogová cena
3 840 Kč

katalogová cena
3 840 Kč

katalogová cena
3 600 Kč



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 


