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Domowe życie toczy się w kuchni.

Miejsce spełnienia

Domowe życie dzieje się w kuchni. To tutaj odbywają 

się kulinarne spektakle i kreatywne popisy, tu

pobudzamy nasze zmysły. Kuchnia to miejsce

spotkań domowników, gdzie dzielimy się miłością

i odkrywamy wspólnie nowe smaki, z których każdy

zabiera nas w inną podróż.

Koncertowy system kuchenny
Rola kuchni w wymiarze socjologicznym i w sferze emocjo-

nalnej była inspiracją do stworzenia rewolucyjnego systemu: 

Frames by Franke. Modułowy system, składający się z 44 

elementów, został zaprojektowany z myślą o swobodnym 

łączeniu urządzeń, w rozmaitych konfiguracjach. Im lepiej je 

poznasz, tym bardziej rozwiniesz swoją kreatywność - najpierw 

w aranżacji wnętrza, a następnie w kulinarnych kreacjach.

W swojej kuchni Ty jesteś dyrygentem.

1.

KonCEPCja
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Tryb dzienny i nocny

Kuchnia Frames by Franke daje unikalne funkcje 
dzienne i nocne. W trakcie dnia oferuje wiele
wygodnych rozwiązań a po skończonej pracy
staje się integralną częścią salonu. 

Praca ze smakiem

Poświęciliśmy dużo czasu na badanie i usprawnienie 
organizacji pracy w kuchni. W rezultacie powstał system 
kuchenny, w którym różne urządzenia, w dowolnej kon-
figuracji tworzą zawsze harmonijną całość. Integralną
i spójną przestrzeń kuchenną, bliską Twojemu sercu.
Unikalne wzornictwo podobnie, jak smaczna kuchnia, 
powstaje dzięki kreatywności, a inspiracją jest codzien-
ność.

Zaprojektowane dla zmysłów

Każdy element kuchni Frames by Franke został pięknie i funkcjonalnie zapro-
jektowany, dostępny jest w wersji czarnej lub szampan. To koncepcja kuchni 
kompletnej, idealnie dopasowanej do oczekiwań użytkownika. Niezależnie, 
na jaką konfigurację urządzeń się zdecydujesz, efekt z pewnością będzie 
zachwycający. W kuchni zawsze podążaj za swoją pasją i intuicją.

System składa się z 44 elementów, które idealnie ze sobą współpracują i mogą być 
swobodnie łączone. Te wyjątkowe urządzenia kuchenne stworzono z zastosowaniem 
innowacyjnej technologii, aby zapewnić ich wysoką efektywność.

FRamES by FRanKE
KomPlEtny SyStEm KuCHEnny
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2.

KomPlEtny 
SyStEm
Wolność tworzenia

PIEKaRnIKI
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Piekarniki lubią dominować we współczesnych kuchniach. 
Nic dziwnego – to najbardziej technologicznie zaawansowane 
urządzenia kuchenne. Poznaj doskonałość, ukrytą w licznych 
funkcjach i potęgę intuicyjnej obsługi. Jedno z Twoich marzeń 
może spełnić się jeszcze dziś.

dCt - dynamic Cooking technology
Technologia opatentowana przez Franke.
Dzięki technologii DCT piekarnik rozgrzewa się 
bardzo szybko do temperatury 200OC przy
jednoczesnej oszczędności energii elektrycznej.

Kompletne menu i funkcja multi-cooking
Kompletne menu umożliwia jednoczesne przygo-
towywanie w piekarniku potraw z różnymi czasami
gotowania na maksymalnie czterech różnych pozio-
mach. Zapachy i smaki potraw nie przenikają się.

wyświetlacz dotykowy
Sterowanie piekarnika jest proste i intuicyjne dzięki 
innowacyjnemu, w pełni kolorowemu ekranowi 
dotykowemu.

Pyroliza
Funkcja pyrolizy rozgrzewa piekarnik do bardzo 
wysokiej temperatury, przez co resztki jedzenia 
zamieniane są w popiół. Wtedy możemy je szybko
i łatwo usunąć. Drzwi piekarnika – dzięki poczwórnej 
szybie – nie nagrzeją się do temperatury wyższej 
niż 55OC.

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem
Wygodne prowadnice teleskopowe sprawiają,
że praca jest bardziej ergonomiczna – każdą blachę 
do pieczenia można wyciągnąć i wsunąć jak
szufladę, dobrze zamocowaną po każdej stronie,
co ogranicza ryzyko poparzenia. 
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bbQ
Funkcja  BBQ – doskonała do przy-
gotowania małych kawałków mięsa. 
Funkcja ta umożliwia szybkie
i intensywne pieczenie.

grill
Funkcja grillowania jest idealna
do zapiekania chleba lub pieczenia 
mięsa.

termoobieg
Dzięki gorącemu powietrzu, które 
krąży w piekarniku, pieczenie staje 
się proste i szybkie. 

Pieczenie na parze
Równomierne podgrzewanie przy 
pomocy pary umożliwia zachowanie 
wartości odżywczych, zapachów 
i struktury. Program polecany jest do 
przygotowywania delikatnych warzyw, 
ryb i ryżu.

grill z obiegiem powietrza
Konwekcja oznacza, że gorące
powietrze jest w ciągłym ruchu 
wywoływanym przez wentylator
z tyłu piekarnika, co jest niezwykle 
pomocne w przypadku pieczenia 
drobiu i dużych kawałków mięsa. 

Łatwe pieczenie
Doskonale nadaje się dla nowych 
adeptów gotowania. Dzięki połącze-
niu technologii DCT i tradycyjnych 
grzałek komora piekarnika nagrzewa 
się równomiernie. Rozprowadzone 
powietrze utrzymuje się nawet przy 
chwilowym braku dostaw energii.

Rozmrażanie
Ta funkcja umożliwia  stopniowe 
i dokładne rozmrażanie produktów. 

Pieczenie tradycyjne z obiegiem
powietrza
Tradycyjne pieczenie potraw przy 
pomocy połączonego grzania z góry 
i z dołu oraz obiegu powietrza. 

Pizza 
Równomierny rozkład ciepła z do-
datkowym podgrzewaniem od dołu 
sprawia, że pizza czy tarta będzie 
miała idealnie kruchy spód.  Przy 
pomocy tej funkcji można także
przygotować idealnie chrupiące
pieczone ziemniaki.

wyrastanie ciasta
Temperatura wynosi 30°C, zaś we-
wnętrzny wentylator jest wyłączony. 
Dzięki temu w piekarniku panują 
idealne warunki do wyrastania 
ciasta.

Pieczenie energooszczędne
Pieczenie przy zredukowanym poborze 
mocy, umożliwiające wykorzystywnie 
źródła zasilania w  ekologiczny sposób.  

delikatne pieczenie
Ta funkcja jest szczególnie przydatna 
do gotowania warzyw,  ryb, a także 
do utrzymywania temperatury potraw. 
Funkcja delikatnego pieczenia wiąże 
się ze znacznie mniejszym zużyciem 
energii. 

niska temperatura
Podczas pieczenia w niskiej tempe-
raturze posiłek jest przygotowywany 
powoli i starannie, zachowując 
naturalny smak a także wartości 
odżywcze. 

Podgrzewanie
Dzięki tej funkcji w piekarniku można 
podgrzać talerze lub utrzymać idealną 
temperaturę dań dla spóźnionych 
gości. Temperatura wynosi od 55°C 
do 80°C.

Pieczenie konwekcyjno - parowe
Dzięki unikalnemu połączeniu pary 
i gorącego powietrza dania są
soczyste i delikatne w środku
a zarazem chrupiące na zewnątrz. 
Funkcja pieczenia konwekcyjno-
parowego sprawi, że wszelkie
potrawy – od kruchych warzyw,
po delikatne desery – zachowają 
wartości odżywcze.

Pieczenie tradycyjne góra - dół.
Gorące powietrze przemieszcza się 
wewnątrz komory dzięki naturalnemu 
obiegowi. Doskonałe do pieczenia 
chleba, ciast a także mięs. 

Szybkie pieczenie
Funkcja szybkiego grzania umożliwia 
uzyskanie wysokiej temperatury 
w krótkim czasie.

FunKCjE PIECzEnIa
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116.0373.684 /     Czarny 

116.0373.686 /     Szampan

 

597 × 595 × (547+20) mm

2,8 kW / 230 V

A+ 

16 A

6 999,00 zł 

5 690,24 zł

PIEKaRnIK z PyRolIzą do zabudowy
FS 913 P

Niezależnie czy planujesz przygotowanie wyszukanego, kilkudaniowego 

posiłku czy tylko podgrzewasz gotowe danie, innowacyjne funkcje tego 

piekarnika zmienią rutynę w przyjemność. A niezwykle praktyczna funkcja 

pyrolizy pomoże oczyścić piekarnik po zakończonym cyklu pieczenia.

 ■ Opatentowane przez Franke grzałki DCT (Dynamic Cooking Technology)

 ■ Wyjątkowo szybkie nagrzewanie (100°C w 2.5 min, 200°C w 7 min)

 ■ Komora pieczenia o dużej pojemności 74 litry

 ■ W pełni kolorowy i dotykowy wyświetlacz (TFT)

 ■ Delikatne domykanie i otwieranie drzwi

 ■ Automatyczne włączanie oświetlenia po otwarciu drzwi

 ■ Zimny front drzwi (max. 55°C)

 ■ Blokada przed dziećmi

 ■ Zakres temperatur 30-270°C

 ■ 2 halogeny oświetlające wnętrze

 ■ 64 predefiniowane przepisy

 ■ 18 programów automatycznych

 ■ Czyszczenie pyrolityczne z automatyczną blokadą drzwi

akcesoria w komplecie  

 ■ 1 płytka blacha do pieczenia i 1 głęboka blacha do pieczenia

 ■ 2 poziomy prowadnic teleskopowych z pełnym wysuwem

 ■ 2 ruszty

 ■ 1 termosonda

KoloR

Czarny 

Szampan

KoloR

Czarny 

Szampan

116.0373.683 /    Czarny    

116.0373.685 /    Szampan 

597 × 595 × (547+20) mm

2,8 kW / 230 V

A++

16 A

5 999,00 zł 

4 877,24 zł

PIEKaRnIK do zabudowy
FS 913 m

Pieczenie, gotowanie lub grillowanie w niskiej temperaturze. Teraz możesz 

wybrać dowolną metodę przygotowania posiłków. Piekarnik dzięki swoim 

innowacyjnym funkcjom pomoże osiągnąć najlepsze efekty. Wyobraź sobie 

przyrządzanie w piekarniku czterech różnych potraw jednocześnie bez 

przenikania się zapachów i smaków. 

 ■ Opatentowane przez Franke grzałki DCT (Dynamic Cooking Technology)

 ■ Wyjątkowo szybkie nagrzewanie (100°C w 2.5 min, 200°C w 7 min)

 ■ Oszczędność energii (klasa A++)

 ■ Komora pieczenia o dużej pojemności 74 litry

 ■ W pełni kolorowy i dotykowy wyświetlacz (TFT)

 ■ Delikatne domykanie i otwieranie drzwi

 ■ Automatyczne włączanie oświetlenia po otwarciu drzwi

 ■ Zimny front drzwi (max. 55°C)

 ■ Blokada przed dziećmi

 ■ Zakres temperatur 30-270°C

 ■ 2 halogeny oświetlające wnętrze

 ■ 64 predefiniowane przepisy

 ■ 17 programów automatycznych

akcesoria w komplecie  

 ■ 1 płytka blacha do pieczenia i 1 głęboka blacha do pieczenia

 ■ 2 poziomy prowadnic teleskopowych z pełnym wysuwem

 ■ 2 ruszty

 ■ 1 termosonda

FRamES by FRanKE   I  PIEKARNIKI

nr katalogowy / Kolor

wymiary: 
Szer. x wys. x gł.
moc
Klasa energetyczna
obciążenie sieci
Cena brutto
Cena netto

nr katalogowy / Kolor

wymiary: 
Szer. x wys. x gł.
moc
Klasa energetyczna
obciążenie sieci
Cena brutto
Cena netto

FRamES by FRanKE   I  PIEKARNIKI
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116.0373.687    Czarny 

 

597 × 595 × (547+20) mm

2,8 kW / 230 V

A++

16 A

4 999,00 zł 

4 064,23 zł

PIEKaRnIK do zabudowy
FS 982 m

Ten wielofunkcyjny piekarnik z powodzeniem wyręcza użytkowników z rutynowych 

czynności. Intuicyjny panel sterowania pozwala na elastyczne programowanie czasu, 

temperatury oraz trybu pieczenia. Gotowanie nabiera zupełnie innego wymiaru, 

gdy masz takiego sprzymierzeńca.

 ■ Opatentowane przez Franke grzałki DCT (Dynamic Cooking Technology)

 ■ Wyjątkowo szybkie nagrzewanie (100°C w 2.5 min, 200°C w 7 min)

 ■ Komora pieczenia o dużej pojemności 74 litry

 ■ Kompletne Menu (pieczenie na 4 poziomach)

 ■ W pełni kolorowy wyświetlacz (TFT) sterowany pokrętłami

 ■ Delikatne domykanie i otwieranie drzwi

 ■ Automatyczne włączanie oświetlenia po otwarciu drzwi

 ■ Zimny front drzwi (max. 55°C)

 ■ Blokada przed dziećmi

 ■ Zakres temperatur 30-270°C

 ■ 2 halogeny oświetlające wnętrze

 ■ 64 predefiniowane przepisy

 ■ 17 programów automatycznych

akcesoria w komplecie  

 ■ 1 płytka blacha do pieczenia i 1 głęboka blacha do pieczenia

 ■ 2 poziomy prowadnic teleskopowych z pełnym wysuwem

 ■ 1 ruszt

116.0371.355 /    Czarny

116.0371.357 /    Szampan 

597 × 455 × (547+20) mm

2,8 kW / 230 V

A

16 A

6 999,00 zł 

5 690,24 zł

PIEKaRnIK KomPaKtowy KonwEKCyjno-PaRowy 
do zabudowy  FSo 45 FS

Najsmaczniejsze potrawy powstają z miłości...

Ten elegancki piekarnik parowy jednocześnie zachwyca pięknym 

wzornictwem i innowacyjną technologią, ukrytą w jego wnętrzu. 

Pozwala na perfekcyjne przygotowanie całego spektrum  potraw,

które w pełni kuszą aromatycznymi zapachami, przy zachowaniu 

wszystkich wartości odżywczych.

 ■ W pełni kolorowy i dotykowy wyświetlacz (TFT)

 ■ Komora pieczenia o pojemności 51 litrów

 ■ Gotowe przepisy

 ■ 17 programów automatycznych

 ■ Pojemnik na wodę o pojemności 1.2 litra

 ■ Blokada przed dziećmi

 ■ Zakres temperatur 40-275°C

akcesoria w komplecie  

 ■ 1 płytka blacha do pieczenia

 ■ 1 ruszt

 ■ 2 stalowe wkładki do gotowania na parze (perforowana/nieperforowana)

 ■ 1 poziom prowadnic teleskopowych z pełnym wysuwem

 ■ 1 termosonda

597

547

58
5

45
5

59
5

10

20

KoloR

Czarny 

Szampan

KoloR

Czarny

nr katalogowy / Kolor
wymiary: 
Szer. x wys. x gł.
moc
Klasa energetyczna
obciążenie sieci
Cena brutto
Cena netto

nr katalogowy / Kolor

wymiary: 
Szer. x wys. x gł.
moc
Klasa energetyczna
obciążenie sieci
Cena brutto
Cena netto

FRamES by FRanKE   I  PIEKARNIKI FRamES by FRanKE   I  PIEKARNIKI

* Rysunek montażowy z szufladą do podgrzewania
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131.0371.340 /    Czarny

131.0371.351 /    Szampan 

597 × 455 × (547+20) mm

2,8 kW / 230 V

1.000 W

A

16 A

6 499,00 zł 

5 283,74 zł

PIEKaRnIK KomPaKtowy z mIKRoFalówKą
do zabudowy Fmw 45 FS

Jeśli żyjesz zbyt intensywnie, by przygotowywać codziennie inny posiłek, ten 

kompaktowy piekarnik z wbudowaną mikrofalówką, został zaprojektowany 

właśnie z myślą o Tobie. Urządzenie jest zawsze w gotowości, by szybko upiec 

lub podgrzać ulubione dania. Doskonale sprawdzi się także w sytuacji, kiedy 

odkryjesz w sobie kulinarną pasję. 

 ■ W pełni kolorowy i dotykowy wyświetlacz (TFT)

 ■ Gotowe przepisy

 ■ Komora pieczenia o pojemności 51 litrów

 ■ 19 programów automatycznych

 ■ Blokada przed dziećmi

 ■ Zakres temperatur 40-275°C

 ■ 2 halogeny oświetlające wnętrze

 ■ Drzwi potrójnie przeszklone

 ■ Wyłącznik czasowy

 ■ Opóźnienie startu

akcesoria w komplecie  

 ■ 1 płytka blacha do pieczenia

 ■ 1 ruszt

 ■ 1 szklana brytfanna do pieczenia

PIEKaRnIK KomPaKtowy z PyRolIzą
do zabudowy Fmo 45 FS

116.0371.368 /    Czarny 

116.0371.369 /    Szampan      
 

597 × 455 × (547+20) mm

2,8 kW / 230 V

A

16 A

5 999,00 zł 

4 877,24 zł 

Ten piekarnik doskonale poradzi sobie z każdym kulinarnym wyzwaniem, 

a to dopiero początek jego zaskakującej funkcjonalności. Po skończonym 

cyklu pieczenia lub grillowania, piekarnik uruchamia funkcję auto-czyszczenia. 

Bardzo wysoka temperatura zmienia tłuste plamy i zacieki w popiół, który 

łatwo można usunąć. Nigdy więcej uciążliwe szorowanie i czyszczenie 

wnętrza piekarnika nie popsuje Twojej radości ze świetnie przygotowanego 

dania.

 ■ W pełni kolorowy i dotykowy wyświetlacz (TFT)

 ■ Czyszczenie pyrolityczne z automatyczną blokadą drzwi

 ■ Komora pieczenia o pojemności 50 litrów

 ■ 16 programów automatycznych

 ■ Gotowe przepisy

 ■ Delikatne domykanie i otwieranie drzwi

 ■ Zimne drzwi (max. 55°C)

 ■ Zakres temperatur 40-275°C

akcesoria w komplecie  

 ■ 1 płytka blacha do pieczenia (odporna na pyrolizę)

 ■ 1 ruszt

 ■ 1 termosonda

KoloR

Czarny 

Szampan

KoloR

Czarny 

Szampan

nr katalogowy / Kolor

wymiary: 
Szer. x wys. x gł.
moc
Klasa energetyczna
obciążenie sieci
Cena brutto
Cena netto

nr katalogowy / Kolor

wymiary: 
Szer. x wys. x gł.
moc
moc mikrofali
Klasa energetyczna
obciążenie sieci
Cena brutto
Cena netto

FRamES by FRanKE   I  PIEKARNIKI FRamES by FRanKE   I  PIEKARNIKI

* Rysunek montażowy z szufladą do podgrzewania* Rysunek montażowy z szufladą do podgrzewania

597

547

58
5

45
5
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5

10

20

597

547
58

5

45
5

59
5

10

20
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112.0373.688 /    Czarny 

112.0373.689 /    Szampan 

597 × 140 × 517 mm

2,8 kW / 230 V

16 A

2 499,00 zł 

2 031,71 zł

SzuFlada do PodgRzEwanIa 
FS dRw 14

Niezwykle przydatny i uniwersalny pomocnik w każdej kuchni.

Utrzymuje temperaturę gotowych potraw oraz rozmraża je,

gotuje w niskiej temperaturze i podgrzewa talerze. Zawsze

w kierunku perfekcji. 

 ■ Front bez uchwytu

 ■ Mechanizm otwierania push/pull

 ■ Łatwe czyszczenie

 ■ Równomierna dystrybucja ciepła dzięki obiegowi powietrza

 ■ Konsumpcja 0 W w trybie czuwania

 ■ Temperatura max. 80°C

PŁyty gRzEwCzE

KoloR

Czarny 

Szampan

nr katalogowy / Kolor

wymiary: 
Szer. x wys. x gł.
moc
obciążenie sieci
Cena brutto
Cena netto

FRamES by FRanKE   I  PIEKARNIKI

597
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Niezależnie czy przygotowujesz przekąskę
czy świąteczny obiad, płyty grzewcze
Frames by Franke sprawdzą się doskonale.

ośmiokątne strefy indukcyjne octa
Ośmiokątne strefy indukcyjne Octa zapewniają 
efektywniejsze przekazywanie energii, dzięki temu 
patelnie i garnki nagrzewają się szybciej i bardziej 
równomiernie. 

Pionowy płomień
Pionowe płomienie umożliwiają szybsze gotowanie 
przy jednoczesnym mniejszym zużyciu gazu. 

Szklana powierzchnia 
Szklana płyta podpalnikowa jest niezwykle estety-
czna i łatwa do utrzymania w czystości. 

Palnik do gotowania w woK 
Regulowana moc płomienia w środku palnika jest 
niezwykle pomocna podczas gotowania w WOK.   

automatyczne uruchomienie okapu
Włączenie płyty automatycznie uruchamia okap, 
który reguluje wymianę powietrza, w zależności
od intensywności gotowania. 

Ergonomiczne ruszty żeliwne
Dzięki ergonomicznemu rozłożeniu rusztów na 
całej powierzchni płyty, garnki i patelnie pozostają 
stabilne i można je bezpiecznie przesuwać po całej 
płycie. 

Elastyczne pola grzewcze / Flexi
Dwa palniki obok siebie można połączyć tak, że 
obie strefy kontroluje się jednym dotknięciem. 
Dzięki temu duże garnki mogą być równo pod-
grzewane na całej powierzchni podstawy. 

Sterowanie Slider
Temperaturę grzania ustawia się szybko i pre-
cyzyjnie, za pomocą jednego palca.

Pola indukcyjne najnowszej generacji   
Nowoczesne pola grzewcze sprawiają, że gotowanie 
jest szybkie i łatwe. W płytach grzewczych Franke 
zastosowano wysokie standardy techniczne dot. 
wydajności i funkcjonalności urządzeń.
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nr katalogowy / Kolor

wymiary: Szer. x gł.
wymiary wycięcia

wymiary / moc

moc
obciążenie sieci
Cena brutto
Cena netto

nr katalogowy / Kolor

wymiary: Szer. x gł.
wymiary wycięcia

wymiar / moc
 

 

moc
obciążenie sieci
Cena brutto
Cena netto

108.0373.666 /    Czarny 

108.0373.669 /    Szampan

860 × 520 mm

845 × 505 mm

Pola indukcyjne 1-5: Octa (230x210 mm) / 2.1 (3.7) kW 

11,1 kW

3 × 16 A

6 999,00 zł

5 690,24 zł

PŁyta InduKCyjna 2 FlEx
FH FS 865

To urządzenie spełnia najśmielsze kulinarne marzenia. Duże pola induk-

cyjne i elastyczne strefy grzania są niezastąpione, gdy jednocześnie

gotujemy kilka potraw dla swoich gości. Intuicyjne ustawienia przydają się, 

gdy rozmrażamy, podgrzewamy czy gotujemy w niskich temperaturach. 

Kameralne posiłki lub przyjęcia z rozmachem możemy przygotować

sprawnie i przyjemnie, gdy polegamy na sprawdzonych rozwiązaniach. 

 ■ 5 pół-profesjonalnych pól indukcyjnych (Octa)

 ■ 2 strefy łączone (Flexi)

 ■ 9 poziomów mocy + Booster dla wszystkich pól

 ■ Sterowanie Slider z białym podświetleniem LED 

oraz bezpośrednim wyborem

 ■ Automatyczne sterowanie okapem

 ■ Programy automatyczne: rozmrażanie (42°C),  

utrzymywanie ciepła (74°C), smażenie/gotowanie (94°C)

 ■ Minutnik

 ■ Blokada przed dziećmi

 ■ Możliwość montażu na równi z blatem

FRamES by FRanKE   I  PŁYTY GRZEWCZE

108.0373.665 /    Czarny 

108.0373.668 /    Szampan

860 × 458 mm

845 × 443 mm

Pole indukcyjne 1: ø 210 mm / 1.4 (3.7) kW

Pola indukcyjne 2+3: Octa (230x210 mm) / 2.1 (3.7) kW

Pole indukcyjne 4: ø 145 mm / 1.4 (2.2) kW

7,4 kW

2 × 16 A

5 999,00 zł 

4 877,24 zł

PŁyta InduKCyjna 1 FlEx
FH FS 864

Poczwórna elastyczność! Cztery elastyczne strefy grzejne

automatycznie rozpoznają średnicę oraz pozycję naczyń,

ogrzewając je w mgnieniu oka.

 ■ 4 pola indukcyjne

 ■ 1 strefa łączona (Flexi) z dwoma pół-profesjonalnymi 

polami indukcyjnymi (Octa)

 ■ 9 poziomów mocy + Booster dla wszystkich pól

 ■ Sterowanie Slider z białym podświetleniem LED 

oraz bezpośrednim wyborem

 ■ Automatyczne sterowanie okapem

 ■ Programy automatyczne: rozmrażanie (42°C),  

utrzymywanie ciepła (74°C), smażenie/gotowanie (94°C)

 ■ Minutnik

 ■ Blokada przed dziećmi

 ■ Możliwość montażu na równi z blatem

KoloR

Czarny 

Szampan

KoloR

Czarny 

Szampan

FRamES by FRanKE   I  PŁYTY GRZEWCZE
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PŁyta InduKCyjna
FH FS 784

Cztery pola indukcyjne o dużej średnicy zapewniają większy komfort 

gotowania. Garnki oraz patelnie rozpoznawane są automatycznie

i podgrzewane do właściwej temperatury. Intuicja i niezawodność

to najważniejsze kuchenne atrybuty.

 ■ 4 pola indukcyjne

 ■ Rozpoznawanie obecności i wielkości naczynia

 ■ 9 poziomów mocy + Booster dla wszystkich pól

 ■ Sterowanie Slider z czerwonym podświetleniem LED

 ■ Blokada przed dziećmi

 ■ Możliwość montażu na równi z blatem

108.0373.670 /    Czarny 

780 × 520 mm

765 × 505 mm

Pola indukcyjne 1+2: ø 180 mm / 1.85 (3) kW

Pole indukcyjne 3: Owalne (294,5x200 mm) / 2.3 (3.7) kW

Pole indukcyjne 4: ø 145 mm / 1.4 (2.2) kW

7,4 kW

2 × 16 A

4 299,00 zł

3 495,12 zł 

R11

PŁyta InduKCyjna
FH FS 584

108.0373.671 /    Czarny     

580 × 520 mm

560 × 505 mm

Pola indukcyjne 1+3: ø 160mm / 1.4 (1.85)kW 

Pola indukcyjne 2+4: ø 200mm / 1.85 (2.1)kW

7,0 kW 

2 × 16 A

2 999,00 zł 

2 438,21 zł

R11

Podstawowy model łączy w sobie wszystkie korzyści płynące

z technologii indukcyjnej i zapewnia doskonałą jakość:

szybkie grzanie, precyzyjne gotowanie oraz niskie zużycie energii.

 ■ 4 pola indukcyjne

 ■ Sterowanie Slider z czerwonym podświetleniem LED

 ■ 9 poziomów mocy + Booster dla wszystkich pól

 ■ Blokada przed dziećmi

 ■ Możliwość montażu na równi z blatem

KoloR

Czarny 

KoloR

Czarny 

nr katalogowy / Kolor
wymiary: Szer. x gł.
wymiary wycięcia

wymiary / moc

moc
obciążenie sieci
Cena brutto
Cena netto

nr katalogowy / Kolor
wymiar: Szer. x gł.
wymiary wycięcia

wymiary / moc

moc
obciążenie sieci
Cena brutto
Cena netto

FRamES by FRanKE   I  PŁYTY GRZEWCZE FRamES by FRanKE   I  PŁYTY GRZEWCZE



28 29 

106.0373.673 /    Czarny 

106.0373.674 /    Szampan

780 × 520 mm

765 × 505 mm

3 999,00 zł 

3 251,22 zł

PŁyta gazowa
FH FS 785 4g

Gotowanie jest prawdziwą przyjemnością, gdy można korzystać

z tak ergonomicznie rozplanowanej płyty gazowej. Precyzyjna, szybka,

mocna i duża – niezastąpiona dla wymagających, domowych szefów 

kuchni.

 ■ 5 precyzyjnie regulowanych palników, w tym palnik WOK

 ■ Gładka, łatwa w czyszczeniu powierzchnia szklana

 ■ Wysokowydajne, płaskie palniki

 ■ Ruszty żeliwne (3 elementy)

 ■ Przystosowana do zasilania gazem ziemnym

 ■ Możliwość montażu na równi z blatem

akcesoria w zestawie  

 ■ Dysze na gaz propan-butan

 ■ Samoprzylepna uszczelka piankowa

 ■ Śrubokręt do precyzyjnej regulacji płomienia

 ■ Zaczepy

 ■ Zdejmowana, magnetyczna osłona termiczna pokręteł

106.0373.675 /    Czarny 

580 × 520 mm

562 × 502 mm

2 799,00 zł 

2 275,61 zł

PŁyta gazowa
FH FS 584 4g

Symetrycznie zaprojektowana, kompaktowa płyta gazowa, każdego dnia 

na nowo będzie inspirować Cię do kulinarnych kreacji. Dopracowana 

stylistyka i najwyższa jakość są gwarancją bezpiecznego i komforto-

wego użytkowania.

 ■ Wysokowydajne, płaskie palniki

 ■ Gładka, łatwa w czyszczeniu powierzchnia szklana

 ■ Ruszty żeliwne (2 elementy)

 ■ Przystosowana do zasilania gazem ziemnym

 ■ Możliwość montażu na równi z blatem

akcesoria w zestawie  

 ■ Dysze na gaz propan-butan

 ■ Samoprzylepna uszczelka piankowa

 ■ Śrubokręt do precyzyjnej regulacji płomienia

 ■ Zaczepy

 ■ Zdejmowana, magnetyczna osłona termiczna pokręteł

KoloR

Czarny 

KoloR

Czarny 

Szampan

nr katalogowy / Kolor

wymiary: Szer. x gł.
wymiary wycięcia

Cena brutto
Cena netto

nr katalogowy / Kolor

wymiary: Szer. x gł.
wymiary wycięcia

Cena brutto
Cena netto

FRamES by FRanKE   I  PŁYTY GRZEWCZE FRamES by FRanKE   I  PŁYTY GRZEWCZE
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oKaPy KuCHEnnE

Doskonała kombinacja wydajnego pochłaniania
kuchennych zapachów z zaskakująco piękną formą – 
poznaj kolekcję okapów kuchennych Frames by Franke. 
Mistrzostwo nigdy nie jest dziełem przypadku,
to synergia doświadczeń i kreatywności, jak cały
system Frames by Franke.

automatyczne uruchomienie
Inteligentne i przewidujące: natychmiast po włączeniu 
palnika okap uruchamia się automatycznie i dosto-
sowuje moc pochłaniania do mocy grzania płyty. 

Panel lEd
Optymalne ustawienie oświetlenia w dowolnym 
momencie z dwoma poziomami - trybu pracy
i relaksu.

tryb uśpienia
Panel sterowania jest widoczny tylko, gdy okap jest 
włączony.  

automatyczny wyłącznik czasowy
Okap wyłącza się automatycznie po 15 minutach od 
zakończenia gotowania, co pozwala odprowadzić 
nadal unoszące się opary.  

Sterowanie sensorowe z białym
podświetleniem lEd
Białe podświetlenie ikon panelu sterowania nadaje 
kuchni nowoczesny styl  zgodny z najnowszymi 
trendami w projektowaniu.



32 33 

110.0377.354 /     Czarny 

110.0377.355 /     Szampan  

Ramka ze stali szlachetnej: 860 x 119mm

Szkło: 835 x 94mm

7 W

B / B / B / C

63 kWh

6 999,00 zł

5 690,24 zł

oKaP KuCHEnny nablatowy 
FS dw 866

Dopóki nie jest potrzebny, pozostaje dyskretnie ukryty w kuchennym 

blacie. Efektowny i niezwykle wydajny, gdy pracuje. Tryb pochłaniania 

zapachów synchronizuje się z mocą grzewczą płyty, tak aby maksy-

malnie skutecznie oczyścić powietrze w kuchni. Subtelne wzornictwo 

kryje w sobie wyrafinowaną technologię. 

 ■ Automatyczna aktywacja po włączeniu płyty

 ■ Oświetlenie LED z dwoma trybami: pracy i relaksu 

(1 panel LED, 7 W, 3000 K, ciepłe światło)

 ■ Panel sterowania z białym podświetleniem LED i trybem uśpienia

 ■ Tryb wentylacji 24h

 ■ Wyłącznik czasowy

 ■ 3 poziomy pracy + intensywny

 ■ Możliwość montażu na równi z blatem

akcesoria dodatkowe

 ■ Filtr węglowy wielokrotnego użytku – 112.0289.753

 ■ Wysokowydajny filtr węglowy wielokrotnego użytku – 112.0262.703

nr katalogowy / Kolor

wymiary: Szer. x gł.

moc oświetlenia
Klasy: energetyczna/silnika
/oświetlenia/filtrowania

Roczne zużycie energii
Cena brutto
Cena netto

nr katalogowy / Kolor

wymiary: Szer. x gł.
moc oświetlenia
Klasy: energetyczna/silnika
/oświetlenia/filtrowania

Roczne zużycie energii
Cena brutto
Cena netto

moc silnika/
wydajność w obiegu otwartym/
głośność w obiegu otwartym:

Na biegu 1: 65W / 160m3/h / 38dB(A)

Na biegu 2: 115W / 280m3/h / 49dB(A)

Na biegu 3: 190W / 340m3/h / 52dB(A)

Na biegu int.: 270W / 670m3/h / 69dB(A)

FRamES by FRanKE   I  OKAPYFRamES by FRanKE   I  OKAPY

110.0377.373 /    Czarny 

110.0377.523 /    Szampan

898 × 550 mm

8 W

B / B / A / D

77 kWh

4 999,00 zł 

4 064,23 zł

oKaP KuCHEnny wySPowy t-SHaPE
FS tS 906 I

Charakterystyczny nie tylko z uwagi na oryginalne wzornictwo

czy dopracowane technologie. Ten okap definiuje na nowo

standard ergonomii, głównie za sprawą panelu sterowania,

który dzięki swojej lokalizacji ułatwia sterowanie urządzeniem.

 ■ Automatyczna aktywacja po włączeniu płyty

 ■ Oświetlenie LED z dwoma trybami: pracy i relaksu

(1 panel LED, 8 W, 3000 K, ciepłe światło)

 ■ Panel sterowania z białym podświetleniem LED i trybem uśpienia

 ■ Wykończony wysokogatunkową stalą szlachetną oraz szkłem

 ■ Tryb wentylacji 24h

 ■ Wyłącznik czasowy

 ■ 3 poziomy pracy + intensywny

akcesoria dodatkowe

 ■ Filtr węglowy – 112.0016.756

 ■ Filtr węglowy wielokrotnego użytku – 112.0174.992

moc silnika/
wydajność w obiegu otwartym/
głośność w obiegu otwartym:

Na biegu 1:   175 W / 270 m³/h / 52 dB(A)

Na biegu 2: 220 W / 380 m³/h / 59 dB(A)

Na biegu 3: 255 W / 540 m³/h / 66 dB(A)

Na biegu int.: 270 W / 650 m³/h / 69 dB(A)

Minimalna wysokość nad płytą: elektryczną - 50cm, gazową 65cm

KoloR

Czarny

Szampan

KoloR

Czarny

Szampan
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110.0377.358 /    Czarny 

898 × 441 mm

1 W

A / A / A / B

60 kWh

3 999,00 zł 

3 251,22 zł

oKaP KuCHEnny wERtyKalny
FS Vt 906 w

Szersza wersja tego wysokiej jakości okapu jest przeznaczona

do montażu na ścianie. To eleganckie urządzenie wykonanie

jest z niebywałą dbałością o szczegóły.

 ■ Sterowanie sensorowe z białym podświetleniem LED

 ■ Opcja recyrkulacji w standardzie

 ■ Oświetlenie LED z dwoma trybami: pracy i relaksu

(2 diody LED, 1 W, 3000 K, ciepłe światło)

 ■ Panel sterowania z trybem uśpienia

 ■ Tryb wentylacji 24h

 ■ Wyłącznik czasowy

 ■ 3 poziomy pracy + intensywny

akcesoria dodatkowe

 ■ Osłona komina, stal szlachetna - 112.0197.447

 ■ Filtr węglowy – 112.0016.755

 ■ Filtr węglowy wysokowydajny – 112.0174.995

 ■ Filtr węglowy wielokrotnego użytku – 112.0174.994

nr katalogowy / Kolor
wymiary: Szer. x wys.
moc oświetlenia
Klasy: energetyczna/silnika
/oświetlenia/filtrowania

Roczne zużycie energii
Cena brutto
Cena netto

nr katalogowy / Kolor
wymiary: Szer. x wys.
moc oświetlenia
Klasy: energetyczna/silnika
/oświetlenia/filtrowania

Roczne zużycie energii
Cena brutto
Cena netto

moc silnika/
wydajność w obiegu otwartym/
głośność w obiegu otwartym:

Na biegu 1: 190 W / 300 m³/h / 50 dB(A)

Na biegu 2: 230 W / 415 m³/h / 57 dB(A)

Na biegu 3: 255 W / 575 m³/h / 64 dB(A)

Na biegu int.: 270 W / 700 m³/h / 68 dB(A)

Minimalna wysokość nad płytą: elektryczną – 45 cm, gazową 55 cm

Rzut z góry Rzut z tyłu

110.0377.356 /    Czarny

598 × 441 mm

1 W

A / A / A / B

60 kWh

3 699,00 zł

3 007,32 zł

oKaP KuCHEnny wERtyKalny
FS Vt 606 w

To eleganckie i kompaktowe urządzenie nie zajmuje zbyt dużo 

miejsca, a jednocześnie gwarantuje efektywność, funkcjonalność 

i trwałość.

 ■ Sterowanie sensorowe z białym podświetleniem LED

 ■ Opcja recyrkulacji w standardzie

 ■ Oświetlenie LED z dwoma trybami: pracy i relaksu 

(2 diody LED, 1 W, 3000 K, ciepłe światło)

 ■ Panel sterowania z trybem uśpienia

 ■ Tryb wentylacji 24h

 ■ Wyłącznik czasowy

 ■ 3 poziomy pracy + intensywny

akcesoria dodatkowe

 ■ Osłona komina, stal szlachetna - 112.0197.447

 ■ Filtr węglowy – 112.0016.755

 ■ Filtr węglowy wysokowydajny – 112.0174.995

 ■ Filtr węglowy wielokrotnego użytku – 112.0174.994 

Rzut z góry Rzut z tyłu

moc silnika/
wydajność w obiegu otwartym/
głośność w obiegu otwartym:

Na biegu 1:  190 W / 300 m³/h / 50 dB(A)

Na biegu 2: 230 W /  415 m³/h / 57 dB(A)

Na biegu 3: 255 W / 575 m³/h / 64 dB(A)

Na biegu int.: 270 W / 700 m³/h / 68 dB(A)

Minimalna wysokość nad płytą: elektryczną – 45 cm, gazową 55 cm

KoloR

Czarny

KoloR

Czarny

FRamES by FRanKE   I  OKAPYFRamES by FRanKE   I  OKAPY
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110.0377.372 /     Czarny 

110.0377.522 /     Szampan

898 × 475 mm

8 W

B / B / A / C

71 kWh

3 599,00 zł 

2 926,02 zł

oKaP KuCHEnny ŚCIEnny t-SHaPE
FS tS 906 w

Perfekcyjne połączenie wzornictwa i funkcjonalności. Prosta 

i estetyczna forma zamknięta w okapie ściennym pozwala na 

bardzo skuteczną eliminację kuchennych zapachów.  

 ■ Sterowanie sensorowe z białym podświetleniem LED

 ■ Możliwość pracy w obiegu zamkniętym

 ■ Oświetlenie LED z dwoma trybami: pracy i relaksu

(1 panel LED, 8 W, 3000 K, ciepłe światło)

 ■ Panel sterowania z trybem uśpienia

 ■ Tryb wentylacji 24h

 ■ Wyłącznik czasowy

 ■ 3 poziomy pracy + intensywny

akcesoria dodatkowe

 ■ Filtr węglowy – 112.0016.756

 ■ Filtr węglowy wielokrotnego użytku – 112.0174.992

moc silnika/
wydajność w obiegu otwartym/
głośność w obiegu otwartym:

Na biegu 1:  175 W / 270 m³/h / 52 dB(A)

Na biegu 2: 220 W / 380 m³/h / 59 dB(A)

Na biegu 3: 255 W / 540 m³/h / 66 dB(A)

Na biegu int.: 270 W / 650 m³/h / 69 dB(A)

Minimalna wysokość nad płytą: elektryczną – 50 cm, gazową 65 cm

nr katalogowy / Kolor

wymiary: Szer. x gł.
moc oświetlenia
Klasy: energetyczna/silnika
/oświetlenia/filtrowania

Roczne zużycie energii
Cena brutto
Cena netto

KoloR

Czarny

Szampan

FRamES by FRanKE   I  OKAPY

zlEwozmywaKI
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Pierwszorzędne wzornictwo, dbałość o detale 
oraz wysokiej jakości materiały to najważniejsze 
cechy zlewozmywaków Franke. Czy klasyka 
może być awangardowa?
Kolekcja Frames by Franke udowadnia, że tak.

najwyższa szwajcarska jakość
Szwajcarska jakość materiałów i wykonania gwa-
rantują wieloletnie użytkowanie w idealnym stanie. 

Przycisk stalowy korka automatycznego
Easy Click
Nowy przycisk pneumatyczny umożliwia otwieranie
i zamykanie odpływu poprzez lekkie naciśnięcie.
Easy Click działa mechanicznie i nie wymaga
dodatkowego zasilania. 

System montażu Fast Fix
Zastosowanie innowacyjnych zaczepów pozwala na 
łatwy i szybki montaż zlewozmywaka.

ukryty przelew
Ułatwia utrzymanie czystości a jednocześnie 
idealnie komponuje się z prostą linią nowoczesnego 
zlewozmywaka.

nr katalogowy

wykończenie
wymiary zew.:
Cena brutto
Cena netto

127.0439.655 komora z prawej

127.0439.654 komora z lewej

Stal szlachetna

860 × 520 mm

3 499,00 zł 

2 844,72 zł

zlEwozmywaK Stalowy
FSx 251 tPl

Jest to zlewozmywak, który poprawia komfort pracy w kuchni.

Ułożenie komór, ociekacz i przemyślane detale urzekają

ascetycznym wzornictwem, którego perfekcję podkreśla

najwyższej jakości wykonanie zlewozmywaka.

 ■ 1,5 komory z ociekaczem

 ■ Kompatybilny z systemem akcesoriów FbF

 ■ Wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej

 ■ Zintegrowany odpływ

 ■ Liczba otworów: 2x35 mm

akcesoria w zestawie

 ■ System do szybkiego montażu Fast Fix

 ■ Przycisk stalowy Easy Click

* Uwaga: nie ma możliwości montażu młynka do odpadów ze względu
na zintegrowany odpływ.

* Szablony wycięcia otworów znajdują się na stronie 43.

FRamES by FRanKE   I  ZLEWOZMYWAKI
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nr katalogowy

wykończenie
wymiary zew.:
Cena brutto
Cena netto

127.0439.653 komora z prawej

127.0439.652 komora z lewej

Stal szlachetna

860 × 520 mm

2 499,00 zł

2 031,71 zł

zlEwozmywaK Stalowy
FSx 211 tPl

Trwały i praktyczny zlewozmywak stalowy, którego zadaniem 

jest dopasowanie się do potrzeb użytkownika. 

 ■ 1 komora z ociekaczem

 ■ Kompatybilny z systemem akcesoriów FbF

 ■ Wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej

 ■ Zintegrowany odpływ

 ■ Liczba otworów: 2x35 mm

akcesoria w zestawie

 ■ System do szybkiego montażu Fast Fix

 ■ Przycisk stalowy Easy Click

nr katalogowy
wykończenie
wymiary zew.:
Cena brutto
Cena netto

127.0439.588

Stal szlachetna

580 × 520 mm

1 799,00 zł 

1 462,60 zł

zlEwozmywaK Stalowy
FSx 210 tPl

Harmonijnie zaprojektowany, jednokomorowy zlewozmywak,

który zachwyca minimalistycznym wzornictwem i ergonomią.

 ■ 1 komora

 ■ Kompatybilny z systemem akcesoriów FbF

 ■ Wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej

 ■ Zintegrowany odpływ

 ■ Liczba otworów: 2x35 mm

akcesoria w zestawie 

 ■ System do szybkiego montażu Fast Fix

 ■ Przycisk stalowy Easy Click

FRamES by FRanKE   I  ZLEWOZMYWAKI

* Uwaga: nie ma możliwości montażu młynka do odpadów ze względu
na zintegrowany odpływ.

* Szablony wycięcia otworów znajdują się na stronie 43.

* Uwaga: nie ma możliwości montażu młynka do odpadów ze względu
na zintegrowany odpływ.

* Szablony wycięcia otworów znajdują się na stronie 43.
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nr katalogowy
wykończenie
wymiary zew.:
Cena brutto
Cena netto

127.0439.651

Stal szlachetna

580 × 458 mm

1 799,00 zł 

1 462,60 zł

zlEwozmywaK Stalowy
FSx 210

Doskonała forma do kształtowania przestrzeni kuchennej.

Baterię, dozownik jak również wszystkie akcesoria można 

dowolnie komponować na blacie. 

 ■ 1 komora

 ■ Kompatybilny z systemem akcesoriów FbF

 ■ Wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej

 ■ Zintegrowany odpływ

akcesoria w zestawie

 ■ System do szybkiego montażu Fast Fix

 ■ Przycisk stalowy Easy Click

Szablony wycięcia otworów w blacie

FRamES by FRanKE   I  ZLEWOZMYWAKIFRamES by FRanKE   I  ZLEWOZMYWAKI

zlEwozmywaK Stalowy 
FSx 251 tPl

nr katalogowy

127.0439.655 - komora z prawej

127.0439.654 - komora z lewej

zlEwozmywaK Stalowy 
FSx 211 tPl

nr katalogowy

127.0439.653 - komora z prawej

127.0439.652 - komora z lewej

* Uwaga: nie ma możliwości montażu młynka do odpadów ze względu
na zintegrowany odpływ.

* Szablony wycięcia otworów znajdują się na stronie 43.

zlEwozmywaK Stalowy 
FSx 210

nr katalogowy

127.0439.588

zlEwozmywaK Stalowy
FSx 210 tPl

nr katalogowy

127.0439.651
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batERIE

W kuchni, podobnie jak i w życiu, woda
odgrywa kluczową rolę. Kolekcja baterii
kuchennych Frames by Franke zadba,
by w Twojej kuchni wszystko przebiegało
płynnie. 

najwyższa szwajcarska jakość
Dzięki wykonaniu ze szwajcarską 
starannością, bateria pozostnie
w niezmiennym stanie przez 
wiele długich lat. 

jEtClEan®
Elastyczne sitko z funkcją prysznica 
zostało zaprojektowane w taki 
sposób, aby drobinki wapnia
osadzające się na sitku były
wypychane przez wodę. Dzięki 
temu sitko jest zawsze czyste. 

neoperl® 
Strumień wody wypływający
z dyszy może być ustawiony 
zgodnie z potrzebami.

Highflex®
Niezwykle giętki wąż, który łatwo 
daje się wyginać dopasowując do 
potrzeb użytkownika.  W stanie 
spoczynku pozostaje stabilny
i powraca do oryginalnego kształtu.

tuRn and ClEan®
Praktyczna i inteligentna funkcja 
w przypadku twardej wody.
System regulacji przepływu
można łatwo zdjąć, oczyścić
i ponownie zamontować. 



46 47 

nr katalogowy 
wykończenie
Cena brutto
Cena netto

115.0370.601

Chrom

2 199,00 zł 

1 787,80 zł

batERIa KuCHEnna z RuCHomą wylEwKą 
FS SEmI-PRo

Zachwycająco elastyczna bateria. Obsługę ruchomej wylewki 

wspiera magnetyczny uchwyt. Idealnie stabilny przewód pozostaje 

zawsze na swoim miejscu i nigdy nie wpada do zlewozmywaka. 

Proste rozwiązanie, które wymaga perfekcji detali, by codzienność 

była ciekawsza.

 ■ Opatentowana elastyczna wylewka prysznica Highflex® 

 ■ Magnetyczny uchwyt wylewki

 ■ Wysoka jakość wykończenia

 ■ Innowacyjny aerator Neoperl®

 ■ Obrót wylewki 360°

 ■ Wężyki podłączeniowe o długości 450mm 

 ■ Innowacyjna głowica ceramiczna 35mm

 ■ Zawór zwrotny (odcinający powrót wody z wylewki)

 ■ Grupa akustyczna I     

FRamES by FRanKE   I  BATERIE

nr katalogowy
wykończenie
Cena brutto
Cena netto

115.0370.589

Stal szlachetna

2 199,00 zł 

1 787,80 zł

batERIa KuCHEnna z wyCIąganą wylEwKą
FS Sl Pull-out SPRay

Elegancka i uniwersalna bateria, zwraca uwagę minimalistycznym 

wzornictwem oraz praktycznymi funkcjami: strumień wody można 

ustawić jednym naciśnięciem przycisku, a wylewkę przesuwa się 

jednym ruchem ręki.

 ■ Wyciągana wylewka z funkcją prysznica

 ■ Aerator z elastycznym sitkiem JETCLEAN®

 ■ Łatwe czyszczenie aerator TURN and CLEAN®

 ■ Wysoka jakość wykończenia

 ■ Obrót wylewki 360°

 ■ Wężyki podłączeniowe o długości 450mm 

 ■ Innowacyjna głowica ceramiczna 35mm

 ■ Zawór zwrotny (odcinający powrót wody z wylewki)

 ■ Metalowy wąż do natrysku o długości 140cm

 ■ Grupa akustyczna I

FRamES by FRanKE   I  BATERIE
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batERIa KuCHEnna z wyCIąganą wylEwKą
FS tl Pull-out SPRay

Ta prosta bateria ze stali nierdzewnej udowadnia, że jakość

jest wynikiem dbałości o detale. Zaprojektowana, by pracować 

niezawodnie, dzień po dniu,  przez całe lata.

 ■ Wyciągana wylewka z funkcją prysznica

 ■ Aerator z elastycznym sitkiem JETCLEAN®

 ■ Łatwe czyszczenie aerator TURN and CLEAN®

 ■ Wysoka jakość wykończenia

 ■ Obrót wylewki 360°

 ■ Wężyki podłączeniowe o długości 450mm 

 ■ Innowacyjna głowica ceramiczna 35mm

 ■ Zawór zwrotny (odcinający powrót wody z wylewki)

 ■ Metalowy wąż do natrysku o długości 140cm

 ■ Grupa akustyczna I

nr katalogowy 
wykończenie
Cena brutto
Cena netto

115.0370.502

Chrom 

1 299,00 zł 

1 056,10 zł

batERIa KuCHEnna z wyCIąganą wylEwKą
FS tl Pull-out

nr katalogowy
wykończenie
Cena brutto
Cena netto

115.0370.472 

Chrom

1 199,00 zł 

974,80 zł

Możesz wybrać delikatny strumień wody, gdy myjesz liście sałaty, 

napełniasz garnek, zmywasz małe naczynia lub nalewasz wody 

do szklanki. Ta stylowa bateria doprowadza każdą czynność do 

perfekcji.

 ■ Wyciągana wylewka 

 ■ Innowacyjny aerator Neoperl®

 ■ Wysoka jakość wykończenia

 ■ Obrót wylewki 130°

 ■ Wężyki podłączeniowe o długości 350mm 

 ■ Innowacyjna głowica ceramiczna 35mm

 ■ Zawór zwrotny (odcinający powrót wody z wylewki)

 ■ Metalowy wąż do natrysku o długości 150cm

 ■ Grupa akustyczna I
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lIgHtboaRd

nr katalogowy
wykończenie 
Szer. x wys.
Cena brutto
Cena netto

nr katalogowy
wykończenie 
Szer. x wys.
Cena brutto
Cena netto

119.0375.115 

Chrom

75 × 104 mm

699,00 zł

568,29 zł

119.0375.116

Stal szlachetna

75 × 104 mm

999,00 zł 

812,20 zł

dozownIK do mydŁa
FS

Wybierz wersję chromowaną lub ze stali szlachetnej. Płyn można 

wygodnie uzupełnić od góry.

 ■ Estetyka dopasowana do linii produktów FbF

 ■ Minimalistyczne wzornictwo
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Innowacja w kuchni

waga
Pieczenie i gotowanie wymaga precyzyjnego waże-
nia. Dzięki innowacyjnemu LIGHTBOARD można 
dokładnie odmierzyć wagę składników  do 10 kg.

Soft Pad
Za pomocą miękkiej silikonowej nakładki
LIGHTBOARD staje się wygodną i uniwersalną
deską do krojenia

To niezwykłe rozwiązanie odmieni każdą kuchnię. Płyta oświetle-

niowa jest precyzyjnie dopasowana do komory zlewozmywaka

i pełni funkcję eleganckiej, nastrojowej pokrywy w nocy,

a w dzień doskonale służy jako waga lub deska do krojenia. 

 ■ Różne warianty oświetlenia

 ■ Zasilanie bateryjne

 ■ Kompatybilne z Soft Pad

 ■ Wodoodporne

nr katalogowy

wymiary zew.: 
Cena brutto
Cena netto

112.0386.578 /    Czarny

112.0387.117 /     Szampan

278 × 434 × 12 mm

1 499,00 zł 

1 218,70 zł

lIgHtboaRd
FS

zmieniające się kolory oświetlenia
Zmiana kolorów wyświetlacza zależy od nastroju 
oraz przygotowywanych posiłków.

KoloR

Czarny 

Szampan
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aKCESoRIa

nr katalogowy

wymiary zew.: 
Cena brutto
Cena netto

112.0355.965 /    Czarny 

112.0355.966 /    Szampan

278 × 434 mm

249,00 zł 

202,44 zł

SzKlana dESKa
KuCHEnna FS

Naturalna stylistyka szklanej deski do krojenia idealnie pasuje do 

stalowego zlewozmywaka. Jest niezwykle trwała, higieniczna i co 

najważniejsze, błyskawicznie zamienia zlewozmywak a wraz z nim 

całą kuchnię, w tryb nocny, gdy tylko przykryjesz nią całkowicie 

komorę zmywania.

 ■ Wykonana z hartowanego szkła

 ■ Odporna na wysokie temperatury

 ■ Nie absorbująca cieczy i zapachów 

 ■ Higieniczna, gładka powierzchnia

SoFt Pad
FS 

Idealnie przylega do szklanej powierzchni deski, zapobiega tępieniu 

się noży.

 ■ Mata silikonowa

 ■ Prosta i łatwa w użyciu nakładka na szklane deski kuchenne i Lightboard 

 ■ Zapobiega tępieniu się noży

 ■ Antypoślizgowa powierzchnia

nr katalogowy
wymiary zew.: 
Cena brutto
Cena netto

112.0342.598

250 × 367 × 3 mm

149,00 zł 

121,14 zł

KoloR

Czarny 

Szampan

FRamES by FRanKE   I  AKCESORIA
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nr katalogowy
wymiary zew.: 
Cena brutto
Cena netto

112.0357.742

267 × 433 mm

299,00 zł

243,09 zł

Rollmata
FS

Rozwijana mata ze stali nierdzewnej pasuje do każdego

zlewozmywaka kolekcji Frames by Franke i służy jako

doskonały ociekacz. 

 ■ Wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej

 ■ Łatwa w użyciu - szybkie zwijanie i rozwijanie

 ■ Uniwersalne zastosowanie

nr katalogowy
wymiary zew.:
Cena brutto
Cena netto

112.0057.850

172 × 412 mm

299,00 zł 

243,09 zł

wKŁadKa oCIEKowa
FS

Niezbędny pomocnik w każdej kuchni, pomoże w odsączaniu 

nie tylko opłukanych warzyw i owoców, ale także gorących 

makaronów czy ziemniaków.

 ■ Wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej

 ■ Idealne uzupełnienie zlewozmywaka

 ■ Uniwersalne zastosowanie

FRamES by FRanKE   I  AKCESORIA

nr katalogowy
wymiary zew.:
Cena brutto
Cena netto

112.0357.743

423 × 346 mm

199,00 zł 

161,79 zł

adaPtER
gaStRonoRm FS

Dzięki adapterowi w zlewozmywaku można umieszczać tace

i wkładki Gastronorm.

 ■ Praktyczny w użyciu

 ■ Adapter do tacy i wkładki Gastronorm

 ■ Dopasowany do komory zlewozmywaka

wKŁadKa
gaStRonoRm FS 1/3

Wkładka Gastronorm służy do przygotowywania warzyw, owoców 

lub mięsa a także do odsączania szklanek lub porcelany.

 ■ Wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej

 ■ Elegancki wygląd

 ■ Uniwersalne zastosowanie

 ■ Wytrzymała

nr katalogowy
wymiary zew.:
Cena brutto
Cena netto

112.0384.902

325 × 175 mm

99,00 zł 

80,49 zł
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nr katalogowy
wymiary zew.:
Cena brutto
Cena netto

nr katalogowy
wymiary zew.:
Cena brutto
Cena netto

112.0393.431

354 × 324

149,00 zł 

121,14 zł

wKŁadKa gaStRonoRm
FS 2/3

Wielofunkcyjna wkładka Gastronorm doskonała do pieczenia

konwekcyjnego, która idealnie komponuje się ze

zlewozmywakiem. 

 ■ Łatwość w utrzymaniu czystości

 ■ Wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej

 ■ Elegancki wygląd

 ■ Uniwersalne zastosowanie

nr katalogowy
wymiary zew.:
Cena brutto
Cena netto

112.0393.400

325 × 175

99,00 zł 

80,49 zł

taCa gaStRonoRm
FS 1/3

Wielofunkcyjna taca Gastronorm doskonała do pieczenia

konwekcyjnego, dopasowana wielkością do zlewozmywaka.

 ■ Wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej

 ■ Elegancki wygląd

 ■ Uniwersalne zastosowanie

 ■ Wytrzymała

taCa gaStRonoRm
FS 2/3

Dzięki tacy Gastronorm Frames by Franke przygotowanie

i przechowywanie dań jest bardziej komfortowe.

 ■ Łatwość w utrzymaniu czystości

 ■ Wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej

 ■ Elegancki wygląd

 ■ Uniwersalne zastosowanie

112.0384.903

354 × 324 mm

149,00 zł 

121,14 zł
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3.

KolEKCjE
Trzy style, tysiące możliwości.

1

4

3
2

KolEKCja
ESSEnCE

Dobrze zorganizowana kuchnia jest wizytówką osób, które lubią

i często gotują w domu. To kuchnia uporządkowana i praktyczna,

w której wszystko jest przemyślane. Twoje kulinarne i życiowe 

wybory są lepsze, gdy wiesz, co jest dla Ciebie ważne. 

Kolekcja Essence przygotuje Cię na wyzwania, jakie stawia przed 

Tobą codzienność.

1. Zlewozmywak stalowy FSX 251 TPL

2. Piekarnik do zabudowy FS 982 M

3. Płyta indukcyjna FH FS 784

4. Okap kuchenny wertykalny FS VT 906 W

Linia Frames by Franke to źródło inspirujących propozycji pozwalających 

stworzyć komfortową i piękną przestrzeń.

Przygotowaliśmy dla Ciebie i Twoich Klientów trzy niezwykłe kuchenne 

kolekcje: Essence, Passion oraz Style. To niepowtarzalne zestawienia 

nawiązujące do najnowszych trendów w aranżacjach wnętrz i jednocześnie 

wykorzystujące wyrafinowaną technologię, by sprostać codziennym 

kulinarnym wyzwaniom.
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1

4

3
3

2

1

4

2

KolEKCja
StylE

KolEKCja
PaSSIon

Klasyczne przepisy i sprawdzone kuchenne wzornictwo mają wspól-

ną cechę – są ponadczasowe. Odkryj satysfakcję z kulinarnych 

osiągnięć dzięki urządzeniom z kolekcji Style. Idealnie zaprojekto-

wane detale, świetna synchronizacja wszystkich elementów oraz 

funkcjonalność to kwintesencja każdego z urządzeń, jak i całej 

kolekcji.

1. Zlewozmywak stalowy FSX 210  

2. Piekarnik kompaktowy konwekcyjno-parowy do zabudowy 

FSO 45 FS

3. Płyta indukcyjna 1-FLEX FH FS 864 

4. Okap kuchenny FS DW 866 

Kucharze pasjonaci przywiązują olbrzymie znaczenie do wyboru 

składników a ich kuchnie wyposażone są w najlepsze, przemyślane 

rozwiązania. Passion to kolekcja pełna spontanicznej energii, płynącej 

z najwyższej jakości urządzeń, które przystosowane są do intensywnej 

pracy.

1. Zlewozmywak stalowy FSX 211 TPL

2. Piekarnik z pyrolizą do zabudowy FS 913 P

3. Płyta indukcyjna 2 - Flex FH FS 865

4. Okap kuchenny wyspowy T-Shape FS TS 906 I
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PRzEgląd
PRoduKtów
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StwóRz Swoją wŁaSną KolEKCję
FRamES by FRanKE

Piekarnik kompaktowy konwekcyjno - 
parowy do zabudowy FSo 45 FS 
Dzięki funkcji pary perfekcyjnie przygotujesz 

mięsa, ryby czy warzywa.

nr kat. / Kolor

Szer. x wys. x gł.
Klasa energetyczna

Piekarnik kompaktowy z pyrolizą do 
zabudowy Fmo 45 FS
Kompaktowa forma piekarnika z wygodną 

funkcją pyrolizy. 

nr kat. / Kolor

Szer. x wys. x gł.
Klasa energetyczna

Piekarnik do zabudowy
FS 982 m
Zaskakująco łatwy w obsłudze, choć oferuje 

dużą liczbę funkcji.

nr kat. / Kolor
Szer. x wys. x gł.
Klasa energetyczna

PI
EK

a
Rn

IK
I

Piekarnik z pyrolizą do zabudowy
FS 913 P 
Multifunkcyjny, samoczyszczący się piekarnik 

z w pełni dotykowym ekranem sterującym.

nr kat. / Kolor

Szer. x wys. x gł.
Klasa energetyczna

Szuflada do podgrzewania
FS dRw 14
Rozmrażanie, podgrzewanie lub utrzymywa-

nie w cieple.

nr kat. / Kolor

Szer. x wys. x gł.

116.0373.684 /
116.0373.686 /
597 × 595 × 567 mm

A+

116.0371.355 /
116.0371.357 /
597 × 455 × 567 mm

A

116.0371.368 /
116.0371.369 /
597 × 455 × 567 mm

A

112.0373.688 /
112.0373.689 /
597 × 140 × 517 mm

116.0373.687 /
597 × 595 × 567 mm

A++

zl
Ew

o
zm

yw
a

K
I

zlewozmywak stalowy FSx 210
Komora z możliwością wbudowania,

montażu na równi z blatem i do podbudowy.

nr kat.
wymiary zew.:

zlewozmywak stalowy FSx 251 tPl
Komfortowe rozwiązanie z pojemną komorą 

główną i funkcjonalną komorą dodatkową.

nr kat.

wymiary zew.: 

127.0439.655 prawa komora  

127.0439.654 lewa komora

860 × 520 mm

zlewozmywak stalowy FSx 211 tPl
Nowoczesny wygląd, praktyczna powierzch-

nia robocza ociekacza.

nr kat.

wymiary zew.: 

127.0439.653 prawa komora  

127.0439.652 lewa komora

860 × 520 mm

127.0439.651

580 × 458 mm

Piekarnik do zabudowy
FS 913 m
Pieczenie, smażenie, grillowanie w tym samym 

czasie, bez mieszania się zapachów potraw.

nr kat. / Kolor

Szer. x wys. x gł.
Klasa energetyczna

116.0373.683 /
116.0373.685 /
597 × 595 × 567 mm

A++

Piekarnik kompaktowy z mikrofalówką 
do zabudowy Fmw 45 FS
Oferuje wszystkie funkcje piekarnika

i zalety mikrofalówki.

nr kat. / Kolor

Szer. x wys. x gł.
Klasa energetyczna

131.0371.340 /
131.0371. 351 /
597 × 455 × 567 mm

A

nr kat. / Kolor
Szer. x gł.

Płyta indukcyjna 2 FlEx 
FH FS 865
Pięć pól indukcyjnych, sterowanie okapem.

Płyta indukcyjna
FH FS 784 
Cztery pola indukcyjne, powiększana strefa 

do grillowania.

Płyta indukcyjna 1 FlEx
FH FS 864
Cztery pola indukcyjne, sterowanie okapem.

nr kat. / Kolor

Szer. x gł.

Płyta indukcyjna
FH FS 584
Cztery pola indukcyjne do szybkiego, precy-

zyjnego i energooszczędnego gotowania.

nr kat. / Kolor
Szer. x gł.

108.0373.670 /
780 × 520 mm

PŁ
yt

y 
g

R
zE

w
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nr kat. / Kolor

Szer. x gł.

Płyta gazowa
FH FS 785 4g
Pięć palników, włączając palnik WOK, ele-

ganckie wykończenie szklane, żeliwne ruszty.

nr kat. / Kolor

Szer. x gł.

Płyta gazowa
FH FS 584 4g
Precyzyjnie regulowana temperatura

czterech palników.

nr kat. / Kolor
Szer. x gł.

108.0373.666 /
108.0373.669 /
860 × 520 mm

108.0373.665 /
108.0373.668 /
860 × 458 mm

106.0373.675 /
580 × 520 mm

108.0373.671 /
580 × 520 mm

106.0373.673 /
106.0373.674 /
780 × 520 mm

110.0377.356 /
598 × 441 mm

A

o
K

a
Py

110.0377.354 /
110.0377.355 /
835 × 94 mm

B

110.0377.373 /
110.0377.523 /
898 × 550 mm

B

110.0377.372 /
110.0377.522 /
898 × 475 mm

B

okap kuchenny wyspowy t-Shape
FS tS 906 I
Klasyczne wzornictwo, prosta obsługa, możli-

wość pracy w obiegu zamkniętym.

nr kat. / Kolor

Szer. x gł.
Klasa energetyczna

nr kat. / Kolor

Szer. x gł.
Klasa energetyczna

okap kuchenny ścienny t-Shape
FS tS 906 w 
Wyznacza nowe standardy techniczne

i estetyczne.

okap kuchenny wertykalny
FS Vt 606 w 
Mały lecz piękny: przyciągające wzrok, 

kompaktowe, nowoczesne urządzenie.

nr kat. / Kolor
Szer. x wys.
Klasa energetyczna

okap kuchenny nablatowy
FS dw 866  
Niewidoczny w trybie spoczynku. Po roz-

poczęciu gotowania na płycie, automatycznie 

rozpoczyna pochłanianie oparów.

nr kat. / Kolor

Szer. x gł.
Klasa energetyczna

zlewozmywak stalowy FSx 210 tPl
Ponadczasowy i elegancki kształt

przestronnej komory.

nr kat.
wymiary zew.:

127.0439.588

580 × 520 mm

110.0377.358 /
898 × 441 mm

A

okap kuchenny wertykalny
FS Vt 906 w
Innowacyjna technologia, wysokiej jakości 

filtr oraz elegancki design.

nr kat. / Kolor
Szer. x wys.
Klasa energetyczna
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Szklana deska kuchenna FS 
Wytrzymała i łatwa w utrzymaniu higieny 

deska kuchenna, idealnie dopasowana do 

zlewozmywaków.

nr kat. / Kolor

wymiary zew.:

112.0355.965 / 
112.0355.966 / 
278 × 434 mm

wkładka ociekowa
FS
Praktyczny pomocnik, niezbędny

w każdej kuchni. 

wkładka gastronorm
FS 2/3
Wielofunkcyjna wkładka Gastronorm

ze stali szlachetnej.

taca gastronorm 
FS 1/3
Wielofunkcyjna taca Gastronorm ze stali 

szlachetnej.

taca gastronorm
FS 2/3
Wielofunkcyjna blacha Gastronorm

ze stali szlachetnej.

nr kat.
wymiary zew.:

nr kat.
wymiary zew.:

nr kat.
wymiary zew.:

nr kat.
wymiary zew.:

112.0057.850

172 × 412 mm

112.0393.431

354 × 324

112.0393.400

325 × 175 mm

112.0384.903

354 × 324 mm

bateria kuchenna z wyciąganą wylewką 
FS tl Pull-out Spray
Klasyczna estetyka w nowoczesnej

odsłonie.

nr kat.
wykończenie
wysokość

115.0370.502

Chrom

240 mm

Rollmata
FS
Tak działa doskonałe wzornictwo – rozwiń 

gdy potrzebujesz, zwiń oszczędzając 

miejsce.

nr kat.
wymiary zew.:

112.0357.742

267 × 433 mm

bateria kuchenna z wyciąganą wylewką 
FS tl Pull-out
Harmonijne połączenie geometrycznych 

form.

nr kat.
wykończenie
wysokość

115.0370.472

Chrom

240 mm

adapter gastronorm
FS
Ramka umożliwiająca wykorzystanie blachy 

i wkładki do pieczenia Gastronorm jako 

akcesoriów zlewozmywaka.

nr kat.
wymiary zew.:

112.0357.743

423 × 346 mm

lightboard
FS
Nowatorskie rozwiązanie wzbogacające wy-

strój kuchni. Może służyć jako waga, deska 

kuchenna, a nawet efektowne oświetlenie.

nr kat. / Kolor

wymiary zew.:

112.0386.578 /
112.0387.117 /
278 × 434 × 12 mm

bateria kuchenna z ruchomą wylewką
FS Semi-pro
Eleganckie rozwiązanie z elastyczną wylewką 

i magnetycznym uchwytem.

nr kat. 
wykończenie
wysokość

115.0370.601

Chrom

503 mm

Soft pad 
FS 
Stabilność krojenia dzięki antypoślizgowej 

powierzchni.

nr kat.
wymiary zew.:

112.0342.598

250 × 367 × 3 mm

dozownik do mydła
FS
Dyskretne i bardzo pomocne uzupełnienie 

wyposażenia zlewozmywaka.

nr kat.
wykończenie
wymiary zew.:

119.0375.115/116 

Chrom/stal szlachetna

75 × 104 mm

bateria kuchenna z wyciąganą wylewką 
FS Sl Pull-out Spray
Subtelna forma, minimalistyczny design.

nr kat. 
wykończenie
wysokość

115.0370.589

Stal szlachetna

314 mm

wkładka gastronorm
FS 1/3
Wielofunkcyjna wkładka Gastronorm

ze stali szlachetnej.

nr kat.
wymiary zew.:

112.0384.902

325 × 175 mm
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InFoRmaCjE
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gotowanie na parze

mikrofale

gotowe przepisy

multi Cooking  

Kompletne menu 

Pizza

bbQ

delikatne pieczenie 

obieg powietrza

Łatwe pieczenie

Szybkie pieczenie

grill

grill z obiegiem powietrza 

Pieczenie tradycyjne 

Pieczenie z obiegiem powietrza

Pieczenie energooszczędne 

automatyczne czyszczenie

Rozmrażanie

wyrastanie ciasta

niska temperatura

Podgrzewanie

termoobieg / mikrofale

mikrofale / duży grill / termoobieg

termoobieg

duży grill / obieg powietrza

aqua Clean

termoobieg ECo

grzanie górne

grzanie dolne 

utrzymywanie w cieple 

Pieczenie konwekcyjno-parowe 

Produkty przygotowywane są w niskich temperaturach z użyciem pary.

Doskonałe do szybkiego odgrzewania posiłków.

Praktyczne, zaprogramowane, różnorodne przepisy kulinarne.

Umożliwia jednoczesne pieczenie potraw na maksymalnie czterech poziomach.

Funkcja doskonała do przygotowania kompletnego posiłku.

Idealnie nadaje się do pieczenia pizzy, tart, quicke i ciast drożdżowych z owocami.

Szybkie i dokładne grillowanie: doskonałe w przypadku niewielkich, delikatnych kawałków mięsa.

Metoda delikatnego pieczenia odpowiednia dla różnych produktów.

Powietrze jest rozprowadzane wewnątrz nagrzanego piekarnika.

Nieskomplikowane przygotowywanie wielu różnych potraw .

Szybkie nagrzewanie oszczędzające czas.

Funkcja doskonała do grillowania mięsa i drobiu na jednym poziomie.

Funkcja idealna do grillowania mięsa lub przygotowania zapiekanek.

Tradycyjne pieczenie na jednym poziomie.

Tradycyjne pieczenie na jednym poziomie z wymuszoną konwekcją.

Optymalizuje zużycie energii przez piekarnik.

Pyroliza - pozostałości jedzenia w piekarniku, w wysokich temperaturach są przekształcane w popiół.

Funkcja doskonała do rozmrażania zamrożonych produktów.

Ustawienie ułatwiające przygotowanie ciasta.

Delikatne przygotowanie w niskich temperaturach; funkcja doskonała do przygotowywania mięsa i warzyw.

Funkcja idealna do podgrzewania talerzy.

Połączenie termoobiegu i mikrofal pozwala przygotować chrupiące potrawy w bardzo krótkim czasie.

Połączenie trzech programów pozwala na przygotowanie dań w mgnieniu oka.

Gorące powietrze jest rozprowadzane wewnątrz komory, dzięki czemu nie jest wymagane wcześniejsze 

nagrzewanie piekarnika.

Specjalny program z wymuszonym obiegiem powietrza do grillowania dużych ilości potraw.

Para, powstająca podczas podgrzewania wody, ułatwia czyszczenie komory piekarnika.

Optymalna moc termoobiegu z mniejszym zużyciem energii.

Temperatura oddziałowuje na potrawę od góry.

Temperatura oddziałowuje na potrawę od dołu.

Idealna funkcja do utrzymania temperatury potraw przygotowanych wcześniej.

Potrawy są przygotowywane z wykorzystaniem pary oraz termoobiegu.

PRzEgląd PRogRamów
I FunKCjI PIEKaRnIKów

PIEKaRnIKI

PŁyty gRzEwCzE

batERIE

oKaPy

zlEwozmywaKI

Dynamic Cooking 
Technology

BBQ

Pieczenie tradycyjne

Grzanie górne Grzanie dolne / Obieg 
powietrza

Mikrofale / Duży grill 
/ Termoobieg

Blokada przed dziećmi

Wyciągana wylewka

Pochłanianie             
szczelinowe

Płaskie krawędzie 
SlimTop

Multi Cooking

Szybkie pieczenie

Rozmrażanie

Termoobieg ECO

Zapalarka elektryczna Strefa łączona Flexi

Sterowanie Slider

Pizza

Obieg powietrza

Pieczenie               
energooszczędne

Termoobieg / 
Mikrofale

Zabezpieczenie przeci-
wwypływowe gazu

TURN and CLEAN®

Wskaźnik nasycenia 
filtra

Zintegrowany
odpływ

Grill z obiegiem 
powietrza

Duży grill

Niska temperatura

Podgrzewanie

Kompletne Menu

Delikatne pieczenie

Pieczenie tradycyjne
z obiegiem powietrza

Grzanie dolne Utrzymywanie            
w cieple

Pieczenie                
konwekcyjno-parowe

Termoobieg

Indukcja

JETCLEAN®

Przyciemniane 
oświetlenie

Zlewozmywak 
montowany na równi 

z blatem

Grill

Wyrastanie ciasta

Aqua Clean

Ruszty żeliwne

Automatyczne stero-
wanie okapem

Minutnik

Gotowe przepisy

Łatwe pieczenie

Automatyczne        
czyszczenie – Pyroliza

Duży grill / Obieg 
powietrza

Palnik Trzy Korony

Highflex®

Praca w obiegu 
zamkniętym

Ukryty przelew

MikrofaleGotowanie na parze
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