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LIFESTYLE
EXPERIENCE

Jouw leven

Iedereen benadert het leven op 
zijn manier.

Jouw verwachtingen

Een individuele levenswijze uit 
zich op verschillende manieren.

Jouw stijl

De keuken is dé plek bij uitstek 
om je persoonlijke stijl in uit te 
drukken.

Jouw keuze

Franke geeft je de unieke 
mogelijkheid de keuken in te 
richten tot een volwaardige 
leefruimte. 
Ons ruime productaanbod voldoet 
aan ieders verwachtingen. 
Uiteindelijk is het slechts een 
kwestie van keuze. Jouw keuze.

Franke – Your choice

NIEUWIGHEDEN 2014
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PRODUCT EXPERIENCE

VOOR DE ELEMENTAIRE KEUKENFUNCTIES:
WATER, LUCHT EN AFVALVERWERKING

Onze strategie is gebaseerd op de drie pijlers die bijdragen tot een vlotte workflow en een optimaal klimaat in de keuken.

NIEUWIGHEDEN 2014

AIR MANAGEMENT
Dampkappen

WATER MANAGEMENT
Spoeltafels & Kranen

WASTE MANAGEMENT
Afvalsorteersystemen
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Your choice

SPOELTAFELS
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– uitgekiend voedselbereidingscentrum

– keuze uit bak 360 x 390 mm en 445 x 390 mm

– 2 geïntegreerde boxen: 1 afvalemmer en 1 opbergruimte voor 

keukengerei

– beide boxen verbonden met afloopset voor afzonderlijke 

afwatering en eenvoudige reiniging 

– ultravlakke rand

Spoeltafels roestvrij staal
LARGO WORK-CENTER

LAX 211-W-36 LAX 211-W-45

NIEUWIGHEDEN 2014

Functie en design in harmonie

VLAKBOUW SLIMTOP
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Spoeltafels roestvrij staal
LARGO WORK-CENTER

NIEUWIGHEDEN 2014

Snijplank Afdruipbakje

Glijdt over de volledige lengte 
van de spoeltafel

Afgieten van pasta of groenten, 
spoelen van bestek, ...

Praktisch duo voor het snijden en spoelen van groenten

Integraalventiel

� geperst in bakbodem
� geen naden of randen
� hygiënisch

Geïntegreerde overloop

� strak design
� optimale hygiëne
� verdoken opening en schroef

Hoekradius

� 50 mm
� geperst

Afvalemmer

5,5 liter

Opbergbox

151 x 122 x 224 mm

Ruimte voor 
integratie van
zeepverdeler
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Spoeltafels roestvrij staal
LARGO WORK-CENTER

NIEUWIGHEDEN 2014

Semiprofessionele 
Flexus-S kraan vormt 

optimale match

� Nieuw drukknopventiel
� Werkt volgens principe balpen
� Vlak geïntegreerd op spoeltafelrand
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– uitermate geschikt voor mindervaliden

– universeel design

– geringe bakdiepte : 10 cm (maakt integratie in een in de 

hoogte verstelbaar werkblad mogelijk)

– functioneel in gebruik : overloop in verdiept geperste zone 

en praktische toebehoren 

– ultravlakke rand

Spoeltafels roestvrij staal
ARGOS CARE-CENTER

AGX 210 C

NIEUWIGHEDEN 2014

Optimale ergonomie

VLAKBOUW SLIMTOP
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Spoeltafels roestvrij staal
ARGOS CARE-CENTER

NIEUWIGHEDEN 2014

Afdruipbakje

Afgieten van pasta of 
groenten, spoelen van 
bestek, ...

Geïntegreerde overloop

� strak design
� optimale hygiëne
� verdoken opening en schroef

Integraalventiel

� geperst in bakbodem
� geen naden of randen
� hygiënisch

Uitlekken van vaatwas of ontdooien 
van voedingswaren
Creatie van extra werkruimte op bak
Onderlegger voor potten en pannen
Oprolbaar voor plaatsbesparing bij 
opbergen

Afdruipmatje
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Spoeltafels roestvrij staal
ARGOS CARE-CENTER

NIEUWIGHEDEN 2014

Argos Eco Care kraan 
met verlengde 

bedieningshendel 
vormt optimale match

� Nieuw drukknopventiel
� Werkt volgens principe balpen
� Vlak geïntegreerd op spoeltafelrand
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– nieuwe gelaste spoeltafelreeks in middensegment

– fris en modern design : elegant druipbladpatroon en bakken 

met R 40 mm 

– functioneel in gebruik : overloop in druipblad en praktische 

toebehoren

– platte oplegrand

Spoeltafels roestvrij staal
HYDROS

HDX 614 HDX 654 HDX 624

NIEUWIGHEDEN 2014

Verfrissend heldere lijnen

INBOUW
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Spoeltafels roestvrij staal
HYDROS

NIEUWIGHEDEN 2014

Snijplank Afdruipbakje

Passend op druipblad
(uitsparing voor overloop)

Praktisch duo voor het snijden en spoelen van groenten

Afgieten van pasta of groenten, 
spoelen van bestek, ...

In combinatie eveneens bruikbaar op grote bak

Geïntegreerde overloop

� strak design
� optimale hygiëne
� verdoken opening en schroef

Hoekradius

� 40 mm
� geperst

Openen en sluiten van 
het ventiel via 

draaiknopbediening

Integraalventiel

� geperst in bakbodem
� geen naden of randen
� hygiënisch
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– nieuwe geperste spoeltafelreeks in standaardklasse
– universeel, tijdloos design
– vervanger van Galileo (overgeheveld naar Eco Gamma)

Modellen

Spoeltafels roestvrij staal
SPARK

SKX 611

NIEUWIGHEDEN 2014

Toebehoren

afdruipbakje snijplank afdruipbakje 
(met houder)

vaatwerkkorf

SKX 621SKX 651
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Your choice

KRANEN
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Kranen
ARGOS ECO

30 % energiebesparing

Energiebesparend mengmechanisme

Pas wanneer hendel meer dan 45°naar links 
gedraaid wordt, genereert kraan warm water.

30 % waterbesparing

Waterbesparende modus

Standaard bedraagt waterstroom 6l/min.
Pas bij druk op de knop verhoogt deze naar 9l/min.

� met sproeier

� zwaaihoek 120°

� chroom
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Kranen
ARGOS ECO CARE

Verlengde bedieningshendel voor ergonomisch gebruik.

� met sproeier

� zwaaihoek 120°

� chroom
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Semi-professioneel

� met beweegbare, metalen uitloop

� zwaaihoek 360°

� chroom / RVS-look

NIEUWIGHEDEN 2014

Kranen Kranen
BABIL FLEXUS-S

� met kunststof sproeier

� zwaaihoek 360°

� chroom

magneetsluiting

houder met zelfde 
vorm als uitloop

lager gepositioneerde 
stang bevordert 
flexibiliteit slang
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Tijdloos

� met zwenkbare uitloop

� zwaaihoek 360°

� chroom / RVS-look

NIEUWIGHEDEN 2014

Kranen Kranen
LOUNGE PLANARIO

Minimalistisch

� met zwenkbare uitloop

� zwaaihoek 360°

� chroom / RVS-look

vervangmodel voor Hoop kraan

perfect combineerbaar met 
PPX, CMX en MMX spoeltafels
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Your choice

DAMPKAPPEN
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Dampkappen
Silent Comfort Filter System - technologie

Exclusief Franke filtersysteem voor werking in gesloten kring

– lucht wordt gezuiverd d.m.v. actieve koolstoffilters 
van topkwaliteit (95% efficiëntie)

– +/- 3 dB(A) stiller in vgl. met traditionele 
actieve koolstoffilters

– regenereerbaar in vaatwasser

Cartouche voor filter met 
2 actieve koolstoflagen

Bevestigd onder de motor, 
rechtstreeks in de luchtstroom

Cilindervorm vergroot 
filteroppervlak en daardoor 
verlaagt de stroomsnelheid van 
de actieve koolstof

Geurdeeltjes blijven langer in contact 
met actieve koolstof

Eenvoudig te verwijderen
Eenvoudig te reinigen
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Dampkappen
Brushless motor

Hoge afzuigcapaciteit in combinatie met energiebesparing

Lager  stroomverbruik t.o.v. standaardmotor

CO2-reductie vergelijkbaar met koolstofdioxide uitstoot van een auto waarmee 1.150 km gereden wordt

35 %
energiebesparing
bij hoge snelheden

85 %
energiebesparing
bij meest gebruikte snelheden
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Specificaties

� wanddampkap 900 mm

� energiezuinige Brushless motor

� 4 vermogenstanden, intensief en nalooptijd

� elektronische sturing met touch control

� randafzuiging

� LED’s 2 x 5 W (dimbaar)

� mogelijkheid tot plaatsing in recirculatie 

NIEUWIGHEDEN 2014

Dampkappen
SINOS

FSN 908 BK FSN 908 WH                 

supplementaire filter langs onderkant 
voor efficiënte werking
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Dampkappen
SINOS

NIEUWIGHEDEN 2014

Perfecte match met 
organische vormgeving van 

Sinos spoeltafel, kraan en 
zeepverdeler
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Specificaties

� wanddampkap 900 mm

� energiezuinige Brushless motor

� 8 vermogenstanden, intensief en nalooptijd

� elektronische sturing met touch control

� randafzuiging

� LED’s 2 x 7 W

� mogelijkheid tot plaatsing in recirculatie 
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Dampkappen
IMAGINE

FIM 918 XG                 

Glazen frontpaneel 
in RVS-look

Silent Comfort-technologie 
voor geluiddemping
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Specificaties

� wanddampkap 900 mm

� Energy 1000 motor

� 3 vermogenstanden, intensief en nalooptijd

� elektronische sturing met touch control

� randafzuiging

� LED’s 2 x 5 W (dimbaar)

� mogelijkheid tot plaatsing in recirculatie 

NIEUWIGHEDEN 2014

Dampkappen
ROLLER

FRO 918 BK
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Specificaties

� recyclage dampkappen 900 mm

� Energy 800 motor

� 3 vermogenstanden, intensief en nalooptijd

� geïntegreerde soft touch toetsen

� roestvrijstalen filters

� LED’s 2 x 5 W (wand) of 4 x 5 W (eiland)

� enkel geschikt voor werking in gesloten kring

NIEUWIGHEDEN 2014

Dampkappen
FORMAT SCFS

Wanddampkap Eilanddampkap                 

Uitgerust met 
SCFS-technologie
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AFVALSORTEERSYSTEMEN

Your choice
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Afvalsorteersystemen
SORTER Garbo

NIEUWIGHEDEN 2014

Specificaties

� hangsystemen voor kasten met frontbediening

� gedempte, zelfterugtrekkende glijders voor montage tegen zijwand

� verwijderbaar systeemdeksel met anti-roest afwerking

� emmers 8, 12 en 18 l afzonderlijk verkrijgbaar

� emmerdeksels met geïntegreerde actieve koolstoffilter in optie

Kast 450 mm Kast 600 mm Kast 600 mm
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DANK U 
VOOR UW AANDACHT

Franke NV
Ring 10
9400 Ninove


