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Життя відбувається на кухні.

1.

КОНЦЕПЦІЯ
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БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ 
МІСЦЕ

Реальне життя відбувається на кухні. Саме тут  
ми переживаємо драматичні події в нашому житті, 
творимо, розділяємо свої почуття з близькими людьми 
та складаємо плани на майбутнє. Кухня – це місце, де 
люди збираються разом, відкривають для себе нові  
речі та збираються в подорожі.

МОДУЛЬНА СИСТЕМА  
ЯК У КАЗЦІ

Емоційна та соціальна значущість кухні у нашому 
житті надихнула компанію Franke на створення 
нової революційної системи: Frames by Franke. 
Модульна система створює ідеальне середовище 
для індивідуальної творчості.
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КУХНІ 24/7

Кухонні системи Frames by Franke пропонують 
унікальні функції доступні користувачам цілодобово. 
Незалежно від того, чи готуєте Ви святковий обід чи 
звичайний перекус, кухні із Frames by Franke ніколи 
Вас не підведуть.

РОБОТА ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ

Ми присвятили багато часу дослідженню та 
удосконаленню робочих процесів на кухні. В результаті 
ми створили кухонні системи, кожен елемент яких, кожен 
прилад і кожен аксесуар ідеально доповнюють один 
одного та створюють гармонійне ціле.

СМАК ПОЧИНАЄТЬСЯ З ДИЗАЙНУ

З кухонними рішеннями від Franke Ваша кухня стане справжньою 
принадою для очей. Кожна деталь кухні спроектована надзвичайно 
привабливою і функціональною та доступна в двох кольорах: чорному та 
кольорі шампань. Кухня адаптується до потреб користувача. Незалежно 
від комбінації та поєднання елементів кухні, результат, безумовно, буде 
тішити погляд та зігрівати душу довгі роки.



Frames by Franke являє собою модульну систему. Вона складається 
з 57 елементів, які легко комбінуються один з одним та створюють 
ідеальні умови для приготування їжі. Frames by Franke - це неймовірне 
кухонне обладнання, в якому застосовуються найкращі інноваційні 
технології та яке вирізняється високою ефективністю.

FRAMES BY FRANKE
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Легко комбінуються між собою.

2.

ЕЛЕМЕНТИ



ДУХОВІ ШАФИ
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Духова шафа займає центральне місце 
на кухні. Дізнайтеся більше про основні 
переваги та функції наших печей.

Технологія динамічного приготування
Ця інноваційна технологія дозволяє дуже точно 
регулювати температуру в духовій шафі та 
нагрівати її за короткий період часу до більш ніж 
200° C та заощаджувати при цьому споживання 
енергії. Доведено: технологія динамічного 
приготування допомагає досягти кращих 
результатів приготування.

Повний кольоровий TFT сенсорний екран
Керування духовою шафою як смартфоном: 
просте, зручне та дотиком пальця. Завдяки 
повному кольоровому TFT сенсорному екрану 
все це можливо.

Піроліз (самоочищення)
Готуйте більше – прибирайте менше. Залишки 
їжі в духовій шафі перетворюються при 
високих температурах у попіл, який дуже легко 
видаляється. Завдяки чотиришаровому склінню 
дверцята духової шафи не нагріються вище 60°C.

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   ДУХОВІ ШАФИ
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Повне меню та режим мульти-готування
Завдяки режиму мульти-готування продукти з 
різним часом приготування можуть готуватися 
в духовій шафі одночасно на чотирьох різних 
рівнях. Аромат і смак при цьому не змішуються.

Система ковзання /  
телескопічні направляючі
Завдяки телескопічним направляючим робота 
духової шафи більш ергономічна – деко для 
випікання можна дуже просто вставляти та 
витягати з духової шафи як шухляду, а його краї не 
випадатимуть з направляючих. Це значно знижує 
ризик опіків і підвищує зручність користування.

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   ДУХОВІ ШАФИ
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Режим Барбекю
За допомогою цієї функції 
швидкого, але інтенсивного нагріву 
можна ідеально приготувати 
маленькі тонкі шматки м’яса.

Режим Гаряче повітря 
Цей режим роботи забезпечує 
циркуляцію гарячого повітря в 
духовій шафі та гарантує просте та 
швидке випікання.

Приготування на парі 
Поживні речовини, аромати і 
текстуру продуктів можна зберегти 
за допомогою режиму ніжного 
приготування на парі. Приготування 
на парі є особливо ніжним 
способом приготування їжі та 
саме тому ідеально підходить для 
приготування овочів, риби і гарнірів, 
таких як рис або вареники.

Верхній / нижній нагрів /  
з вентилятором  
В цьому режимі можна 
комбінувати верхній і нижній 
нагрів з конвекцією.

Режим Піца 
Режим Піца передбачає рівномірний 
розподіл тепла та нижній підігрів, 
завдяки чому можна приготувати 
ідеально хрустку піцу або тарт 
фламбе. Картоплю фрі, крокети 
та смажену картоплю також 
можна приготувати за допомогою 
програми приготування піци.

Режим повільного приготування 
Цей режим найкраще підходить для 
приготування овочів, гарнірів або 
риби та підтримування температури 
їжі. В цьому режимі роботи 
споживається значно менше енергії.

Комбіноване  
приготування на парі  
Завдяки унікальному поєднанню 
пари та гарячого повітря в режимі 
комбінованого приготування їжі на 
парі страви залишаються соковитими і 
ніжними всередині та хрусткими зовні. 
Незалежно від того, що Ви готуєте – 
хрусткі овочі, вишукані десерти чи
крихкий тарт фламбе – з режимом 
комбінованого приготування на парі 
все приготується та смакуватиме 
ідеально. А все це завдяки тому, що 
продукти не готуються у воді і тому не 
втрачають аромат і смакові якості.

ПРОГРАМИ ВИПІКАННЯ

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   ДУХОВІ ШАФИ
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Режим Гриль   
Режим гриль ідеально підходить  
для підсмажування хліба або 
смаження м‘яса.

Режим Турбо гриль  
(гриль з вентилятором)   
В цьому режимі за допомогою 
вентилятора відбувається 
безперервна циркуляція гарячого 
повітря в духовій шафі: ідеально 
підходить для приготування птиці і 
великих шматків м‘яса.

Режим Універсальний  
Універсальний режим приготування 
ідеально підійде новачкам на кухні 
та допоможе приготувати безліч 
різноманітних страв.

Режим Розморожування   
За допомогою режиму 
розморожування можна повільно 
та акуратно розморозити 
заморожені продукти.

Режим Тісто    
Практична функція, яке 
використовується для бродіння 
тіста в контрольованому 
середовищі в духовій шафі.

Режим Економія енергії  
Режим економії енергії також може 
використовуватися для випікання. 
Деякі страви можна готувати в 
режимі енергозбереження. 

Низькотемпературне 
приготування     
В низькотемпературному режимі 
приготування м‘ясо повільно і 
дбайливо готується при низькій 
температурі до повної готовності.

Режим Підігрів      
Ідеально підійде для прийому 
гостей: тарілки можна підігріти в 
духовій шафі перед викладенням 
на них страв.

Верхній / нижній нагрів 
Багато традиційних страв 
можна обсмажити або запекти 
за допомогою комбінованого 
верхнього і нижнього нагріву.

Режим Швидкий нагрів  
За допомогою режиму швидкого 
нагріву за короткий період можна 
досягти високої температури.

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   ДУХОВІ ШАФИ
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Арт. № / Колір

Розмір ШхВxГ 
Потужність підключення  
Клас енергоефективності  
Запобіжник

Рекомендована 
роздрібна ціна з ПДВ 

116.0373.684 /     Чорний 
116.0373.686 /     Шампань
597×595×547 мм
2,8 кВт/ 230 В пряме підключення
A+ 
16 A

EUR 1.999,–

ПІРОЛІТИЧНА МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНА ДУХОВА ШАФА 
ІЗ СЕНСОРНИМ ДИСПЛЕЄМ FS 913 P

Вам потрібно приготувати комплексний обід з кількох страв або легкий перекус 
нашвидкоруч? Завдяки інноваційним технічним характеристикам духових шаф 
Franke випікати та обсмажувати страви – одне задоволення. Крім того, завдяки 
надзвичайно ефективній функції піролітичного самоочищення Вам не потрібно 
більше чистити духову шафу після кожного приготування та витрачати свій 
дорогоцінний час, вона все зробить за Вас.

КОЛІР

Чорний 

Шампань

 ■ Технологія динамічного приготування
 ■ Функція швидкого нагрівання
 ■ Велика внутрішня камера (74 літри)
 ■ Кольоровий сенсорний TFT дисплей
 ■ М‘яке відкриття та закриття дверей 
 ■ Дверний контактний вимикач світла
 ■ Охолодження дверей
 ■ Функція блокування замка від дітей
 ■ Діапазон температур: 30-270 °C
 ■ Галогенні лампи (2×40 В)
 ■ Містить до 64 рецептів
 ■ 17 автоматичних програм приготування
 ■ Функція піролітичного самоочищення, що 

включає автоматичне замикання дверей

Комплектація
 ■ 1 емальоване деко для випікання та 1 

емальоване деко для гриля
 ■ 2 ергономічні телескопічні направляючі
 ■ 1 решітка
 ■ 1 температурний датчик

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   ДУХОВІ ШАФИ
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Незалежно від того, яку програму програму приготування Ви оберете – 
випікання, приготування на низьких температурах чи гриль – ця ефективна  
та інноваційна духова шафа виконає все на найвищому рівні. Ви також можете 
одночасно готувати декілька страв, при цьому запахи не будуть змішуватися.

 ■ Технологія динамічного приготування
 ■ Функція швидкого нагрівання
 ■ Економія енергії
 ■ Велика внутрішня камера (74 літри)
 ■ Кольоровий сенсорний TFT дисплей
 ■ М‘яке відкриття та закриття дверей 
 ■ Дверний контактний вимикач світла
 ■ Охолодження дверей
 ■ Функція блокування замка від дітей
 ■ Діапазон температур: 30-270 °C
 ■ Галогенні лампи (2×40 В)
 ■ Містить до 64 рецептів
 ■ 17 автоматичних програм приготування

Комплектація
 ■ 1 емальоване деко для випікання та 1 емальоване деко для гриля
 ■ 2 ергономічні телескопічні направляючі
 ■ 1 решітка
 ■ 1 температурний датчик

Арт. № / Колір

Розмір ШхВxГ 
Потужність підключення  
Клас енергоефективності  
Запобіжник

Рекомендована  
роздрібна ціна з ПДВ

116.0373.683 /     Чорний    
116.0373.685 /     Шампань
597×595×547 мм
2,8 кВт/ 230 В пряме підключення
A++
16 A

EUR 1.899,–

МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНА ДУХОВА ШАФА  
ІЗ СЕНСОРНИМ ДИСПЛЕЄМ FS 913 M

КОЛІР

Чорний 

Шампань

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   ДУХОВІ ШАФИ

iнновацiйна Технологiя  
Динамiчного Приготування DCT  
зробить кухарем будь  кого
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116.0373.687/    Чорний
597×595×547 мм
2,8 кВт/ 230 V В пряме підключення
A++
16 A

EUR 1.699,–

МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНА ДУХОВА ШАФА
FS 982 M

Цей багатофункційний прилад позбавить Вас від великої кількості роботи 
та полегшить Ваше життя. Мультифункціональна духова шафа дуже легко 
вмикається: одним лише натиском руки. Втомилися весь час думати 
про температуру, час та режим роботи? Різні програми з попереднім 
налаштуваням подумають про це за Вас.

 ■ Технологія динамічного приготування
 ■ Функція швидкого нагрівання
 ■ Велика внутрішня камера (74 літри)
 ■ Повне меню
 ■ Управління за допомогою кнопки і дисплея
 ■ М‘яке відкриття та закриття дверей 
 ■ Дверний контактний вимикач світла
 ■ Охолодження дверей
 ■ Функція блокування замка від дітей
 ■ Діапазон температур: 30-270 °C
 ■ Галогенні лампи (2×40 В)
 ■ Містить до 64 рецептів
 ■ 17 автоматичних програм приготування

Комплектація
 ■ 1 емальоване деко для випікання та 1 емальоване деко для гриля
 ■ 1 решітка

 ■ 2 ергономічні телескопічні направляючі

Арт. № / Колір
Розмір ШхВxГ
Потужність підключення
Клас енергоефективності  
Запобіжник

Рекомендована 
роздрібна ціна з ПДВ 

КОЛІР

Чорний

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   ДУХОВІ ШАФИ
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116.0371.355 /     Чорний 
116.0371.357 /     Шампань
597×455×565 мм
2,8 кВт/ 230 В пряме підключення
A
16 A

EUR 1.999,–

Креслення монтажу із шафою для підігріву посуду

КОМПАКТНА ДУХОВКА-ПАРОВАРКА
FSO 45 FS

Ця елегантна пароварка не тільки виглядає привабливо ззовні, але 
й є надзвичайно функціональною та оснащеною інноваційними 
технологіями. Вона дозволяє ідеально приготувати різноманітні страви, 
зберігаючи при цьому важливі поживні речовини.

 ■ Кольоровий сенсорний TFT дисплей
 ■ Корисний об‘єм – 51 літри
 ■ Функція пропонування рецептів
 ■ 17 автоматичних програм приготування
 ■ Резервуар для води (1,2 л)
 ■ Функція блокування замка від дітей
 ■ Діапазон температур: 40-275 °C

Комплектація  
 ■ 1 емальоване деко для випікання 
 ■ 1 решітка
 ■ 2 парові вставки з нержавіючої сталі (перфоровані / неперфоровані)
 ■ 1 ергономічна телескопічна направляюча

 ■ 1 температурний датчик

Арт. № / Колір

Розмір ШхВxГ 
Потужність підключення 
Клас енергоефективності  
Запобіжник

Рекомендована 
роздрібна ціна з ПДВ

597

547

58
5

45
5

59
5

10

20

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   ДУХОВІ ШАФИ

КОЛІР

Чорний 

Шампань
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КОМПАКТНА МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНА ДУХОВА ШАФА  
З МІКРОХВИЛЬОВИМ РЕЖИМОМ FMW 45 FS

КОЛІР

Чорний 

Шампань

Якщо Ви занадто зайняті для того, щоб готувати їжу щодня, то ця духова шафа 
саме для Вас. Ця компактна духова шафа лінійки продукції Frames by Franke 
містить інтегрований мікрохвильовий режим та ідеально підходить для тих, 
хто має мало часу. Крім того, ця духова шафа готова й до Ваших кулінарних 
викликів. Якщо хочете потішити своїх рідних чимось смачненьким на вихідні, 
компактна мультифункціональна духова шафа з мікрохвильовим режимом Вам 
допоможе.

 ■ Кольоровий сенсорний TFT дисплей
 ■ Функція пропонування рецептів
 ■ Корисний об‘єм – 51 літри
 ■ 16 автоматичних програм приготування
 ■ Функція блокування замка від дітей
 ■ Діапазон температур: 30-250 °C
 ■ 2 галогенні лампи
 ■ Функція Демо
 ■ 3-шарові скляні двері
 ■ Таймер
 ■ Затримка пуску

Комплектація
 ■ 1 емальоване деко для випікання 
 ■ 1 решітка
 ■ 1 скляне деко для випікання

Арт. № / Колір

Розмір ШхВxГ 
Потужність підключення 
Потужність мікрохвильового режиму
Клас енергоефективності  
Запобіжник

Рекомендована роздрібна ціна з ПДВ

131.0371.340 /     Чорний 
131.0371.351 /     Шампань
597×455×565 мм
2,8 кВт/ 230 В пряме підключення
1.000 Вт
A
16 A

EUR 1.999,–

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   ДУХОВІ ШАФИ

597

547

58
5

45
5

59
5

10

20

Креслення монтажу із шафою для підігріву посуду
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КОМПАКТНА ПІРОЛІТИЧНА МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНА 
ДУХОВА ШАФА FMO 45 FS

116.0371.368 /     Чорний
116.0371.369 /     Шампань   
597×455×565 мм
2,8 кВт/ 230 В пряме підключення
A
16 A

EUR 1.899,–

Арт. № / Колір

Розмір ШхВxГ 
Потужність підключення 
Клас енергоефективності  
Запобіжник

Рекомендована роздрібна ціна з ПДВ

Ця духова шафа ідеально впорається з будь-якими завданнями, навіть з 
тими завданнями, що виникають після випікання та смаження. Завдяки 
функції самоочищення духових шаф від Franke такі нудні заняття як 
очищення та прибирання залишаться в минулому. Функція піролітичного 
самоочищення перетворює весь бруд у попіл, який потім можна видалити 
за лічені хвилини.

 ■ Кольоровий повний сенсорний TFT дисплей
 ■ Функція піролітичного самоочищення
 ■ Корисний об‘єм – 50 літрів
 ■ 16 автоматичних програм приготування
 ■ Функція пропонування рецептів
 ■ М‘яке відкриття та закриття дверей 
 ■ Охолодження дверей
 ■ Діапазон температур: 40-275 °C

Комплектація  
 ■ 1 емальоване деко для випікання (підходить для піролізу)
 ■ 1 решітка
 ■ 1 температурний датчик

КОЛІР

Чорний 

Шампань

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   ДУХОВІ ШАФИ

597

547

58
5

45
5

59
5

10

20

Креслення монтажу із шафою для підігріву посуду
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ВИСУВНА ТЕРМОСТАТИЧНА ШУХЛЯДА
ДЛЯ ПІДІГРІВУ ПОСУДУ FS DRW 14

Багато зусиль було витрачено на створення інноваційного приладу. 
Надзвичайно корисний та універсальний помічник: висувна 
термостатична шухляда. З ї ї допомогою можна якомога довше зберегти 
їжу теплою, розморожувати продукти, готувати ідеально ніжні страви, а 
також підігрівати тарілки.

 ■ Висувна шухляда без ручки
 ■ Система відкривання «push/pull»
 ■ Проста в очищенні
 ■ Рівномірний розподіл тепла за допомогою вентилятора
 ■ 0 Вт в режимі очікування
 ■ Температура: макс. 80 °C

Арт. № / Колір

Розмір ШхВxГ 
Потужність підключення 
Запобіжник

Рекомендована 
роздрібна ціна з ПДВ

112.0373.688 /    Чорний 
112.0373.689 /    Шампань
597×140×517 мм
2,8 кВт/ 230 В пряме підключення
16 A

EUR 599,–

597

КОЛІР

Чорний 

Шампань
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КАВОМАШИНА
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ВБУДОВАНА КАВОМАШИНА
CM FS 45

Запашний еспресо чи смачне капучіно, незрівняне мак‘ято чи ніжне 
латте. Все це не проблема для кавомашини Franke. Багаторічний досвід 
створення кавових апаратів помножений на елегантність серії Frames by 
Franke дають неперевершений результат - сучасну кавомашину. 

 ■ Термоблок із трубками із нержавіючої сталі
 ■ Максимальний тиск - 15 бар
 ■ Електронне сенсорне управління
 ■ Висувна трубка для пару чи гарячої води
 ■ Вмонтована кавомолка із 13 позиціями помолу
 ■ Об‘єм водяного резервуару - 1,8 л
 ■ Місткість ємності для кавових зерен - 250 г
 ■ Функція самоочистки
 ■ LCD дисплей з можливістю вибору української мови

Комплектація
 ■  Телескопічні  направляючі для монтажу
 ■ Молочник
 ■ Ложка для кави
 ■ Засіб для видалення накипу

Арт. № / Колір

Розмір ШхВxГ 
Потужність підключення 

Рекомендована 
роздрібна ціна з ПДВ

131.0506.841 /    Чорний 
131.0527.461/    Шампань*
597x455x411 мм
1,35 кВт/ 230 В пряме підключення

EUR 1.999,–

КОЛІР

Чорний

85
0 

m
m

m
in

.

8+560 mm 545 mm

min. 45 mm

min.

45 mm

min.

45
0 

m
m

200cm 2

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   КАВОМАШИНИ

Шампань

*Доступніть після квітня 2018
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ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ
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Варильні поверхні лінійки Frames by Franke 

 пропонують широкий спектр функцій, з якими 

приготування їжі стане ще простішим, незалежно від того, 

що Ви готуєте –  звичайну закуску чи святковий обід.

Flexi зони приготування /  
Функція Bridge
Дві конфорки, що знаходяться поруч одна біля 
одної, можна включити одночасно і, таким чином, 
обидві зони можна керувати за допомогою одного 
лише бігунка. Дана функція дозволяє рівномірно 
нагрівати великі каструлі по всій поверхні.

Повзунковий контроль
Швидко та точно встановлюйте потрібну Вам 
температуру одним лише дотиком руки.

Індукційні варильні поверхні  
останнього покоління
Нові високоякісні конфорки роблять приготування 
їжі ще простішим. Вони надзвичайно продуктивні, 
функціональні та зручні у використанні.

Восьмикутні індукційні зони SemiPro
Восьмикутні індукційні зони SemiPro пропонують 
більше простору для передачі енергії – посуд та 
каструлі нагріваються швидше і більш рівномірно.

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ



Конфорка з вертикальним полум’ям
Надзвичайно ефективне вертикальне полум‘я 
газових пальників дозволяє швидше готувати їжу та 
споживати при цьому менше газу. Крім того, вони 
тішать око гарним дизайном.

Скляна поверхня
Термостійка скляна газова варильна поверхня 
надзвичайно приваблива на вигляд та проста в 
очищенні та обслуговуванні.

Конфорка з потрійною короною (WOK)
Конфорки з регульованим і потужним  
полум‘ям дозволяють ідеально готувати їжу  
на сковороді wok.

Автоматичне ввімкнення витяжки
Як тільки вмикаються конфорки, автоматично 
вмикається витяжка та забезпечує необхідну 
продуктивність.

Решітка під каструлі
Для ідеального та швидкого приготування  
великі каструлі і важкий посуд в разі необхідності 
можна дуже легко пересувати по всіх напрямах  
на варильній поверхні.

25КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ
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Арт. / Колір

Розмір ШxГ
Монтажний виріз

Діаметр / потужність

Номінальна потужність
Потужність підключення

Рекомендована роздрібна 
ціна з ПДВ

108.0373.666 /     Чорний 
108.0373.669 /     Шампань
860×520 мм
845×505 мм

Індукційні зони 1–5: окта / 2,1 (3,7) кВт 

11,1 кВт
16 A / 380/230 В пряме підключення

EUR 1.849,–

ІНДУКЦІЙНА ВАРИЛЬНА ПОВЕРХНЯ 2-FLEX
FH FS 865

Цей продукт допоможе амбітним кухарям-аматорам реалізувати їхні 
кулінарні мрії. З просторою індукційною варильною поверхнею та Flexi 
зоною приготування Ви можете одночасно приготувати своїм гостям  
кілька страв на обід. Спеціальні програми допоможуть Вам у всьому:  
від розморожування продуктів та підтримування температури страв  
до лагідного приготування страв.

 ■ 5 індукційних зон (восьмикутні)
 ■ 2 зони із функцією Bridge
 ■ 9 рівнів потужності плюс підсилювач для всіх зон приготування їжі
 ■ Бігунковий контроль з білими світлодіодами та частковим виділенням
 ■ Автоматичне ввімкнення витяжки
 ■ Програми: розморожування /  

приготування шоколаду (42 °C), тепло (74 °С), кипіння (94 °С)
 ■ Таймер

 ■ Функція блокування від дітей

КОЛІР

Чорний 

Шампань

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ
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Арт. № / Колір

Розмір ШxГ
Монтажний виріз

Діаметр / потужність

Номінальна потужність
Потужність підключення

Рекомендована роздрібна 
ціна з ПДВ

108.0373.665 /     Чорний 
108.0373.668 /     Шампань
860×458 мм
845×443 мм

Індукційні зони 1: Ø 210 мм / 1,4 (3,7) кВт 
Індукційні зони 2+3: 230 мм / 2,1 (3,7) кВт 
Індукційні зони 4: Ø 160 мм / 1,4 (2,2) кВт 

11,1 кВт
16 A / 380/230 В пряме підключення

EUR 1.449,–

ІНДУКЦІЙНА ВАРИЛЬНА ПОВЕРХНЯ 1-FLEX
FH FS 864

Flexi зона автоматично розпізнає розмір і розташування посуду на 
варильній поверхні та нагріває її за лічені секунди.

 ■ 4 індукційні зони

 ■ 1 зона із функцією Bridge з індукційними поверхнями SemiPro

 ■ 9 рівнів потужності плюс підсилювач для всіх зон приготування їжі

 ■ Повзунковий контроль з білими світлодіодами та частковим виділенням

 ■ Автоматичне ввімкнення витяжки

 ■ Програми: розморожування /  

приготування шоколаду (42 °C), тепло (74 °С), кипіння (94 °С)

 ■ Таймер

 ■ Функція блокування від дітей

КОЛІР

Чорний 

Шампань

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ
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ІНДУКЦІЙНА ВАРИЛЬНА ПОВЕРХНЯ 3-FLEX
FH FS 786

Завдяки шістьом восьмикутним індукційним зонам нагріву з функцією 
об‘єднання двох суміжних зон в одну, ця поверхня перетворюється в плиту 
професійного рівня, де практично вся  поверхня нагріває посуд.
 ■ 6 індукційних зон (восьмикутні)
 ■ 3 зони із функцією Bridge
 ■ 9 рівнів потужності плюс підсилювач для всіх зон приготування їжі
 ■ Бігунковий контроль з білими світлодіодами та частковим виділенням
 ■ Автоматичне ввімкнення витяжки
 ■ Таймер
 ■ Функція блокування від дітей

Арт. № / Колір

Розмір ШxГ
Монтажний виріз

Діаметр / потужність

Номінальна потужність
Потужність підключення

Рекомендована роздрібна 
ціна з ПДВ

108.0516.320 /    Чорний
108.0516.351 
780×520 мм
765×505 мм

Індукційні зони 1–6: Ø / 2,1 (3,7) кВт

11,1 кВт
16 A / 380/230 В пряме підключення

Доступніть після квітня 2018

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ

/    Шампань

КОЛІР

Чорний 

Шампань
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ІНДУКЦІЙНА ВАРИЛЬНА ПОВЕРХНЯ 2-FLEX
FH FS 584

Арт. № / Колір

Розмір ШxГ
Монтажний виріз

Діаметр / потужність

Номінальна потужність
Потужність підключення

Рекомендована роздрібна 
ціна з ПДВ

108.0516.315 /    Чорний  
108.0516.318   /    Шампань   
580×520 мм
560×505 мм

Індукційні зони 1–4: Ø / 2,1 (3,7) кВт

7,4 кВт
16 A / 380/230 В пряме підключення

Доступніть після квітня 2018

Ми подумали, що люди часто забувають вмикати витяжку. Тому відтепер ця 
поверхня буде вмикати витяжку автоматично, як тільки увімкнеться плита.

 ■ 4 індукційні зони (восьмикутні)
 ■ 2 зони із функцією Bridge
 ■ 9 рівнів потужності плюс підсилювач для всіх зон приготування їжі
 ■ Бігунковий контроль з білими світлодіодами та частковим виділенням
 ■ Автоматичне ввімкнення витяжки
 ■ Таймер
 ■ Функція блокування від дітей

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ

КОЛІР

Чорний 

Шампань
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Арт. № / Колір

Розмір ШxГ
Монтажний виріз

Рекомендована роздрібна 
ціна з ПДВ

106.0373.673 /     Чо рний 
106.0373.674 /     Шампань
780×520 мм
765×505 мм

EUR 929,– 

ГАЗОВА ВАРИЛЬНА ПОВЕРХНЯ
FH FS 785 4G

Готуйте ідеальні страви з газовими варильними поверхнями Franke. 
Якщо Ви серйозно ставитеся до приготування їжі, то ця модель саме 
для Вас. Вона забезпечить ідеальний робочий процес та допоможе Вам 
приготувати навіть найскладніші страви.

 ■ 5 конфорок з точним регулюванням, в тому числі конфорка  
з потрійною короною (WOK)

 ■ Гладка та проста в очищенні скляна поверхня
 ■ Високоефективні газові конфорки
 ■ Чавунні підставки під каструлі
 ■ Заводська установка: природний газ

Комплектація 
 ■ Сопла скрапленого газу
 ■ Поролонова клейка стрічка
 ■ Викрутка для регулювання точності газових пальників
 ■ Монтажні кронштейни
 ■ Тепловий захист

КОЛІР

Чорний 

Шампань

Пласкi та високоефективнi газовi  
пальники    основою неперевершених 
результатiв приготування

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ
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Арт. № / Колір
Розмір ШxГ
Монтажний виріз

Рекомендована роздрібна 
ціна з ПДВ

106.0373.675 /    Чорний 
580×520 мм
562×502 мм

EUR 799,– 

ГАЗОВА ВАРИЛЬНА ПОВЕРХНЯ
FH FS 584 4G

Ця газова варильна поверхня нового покоління не лише надихне Вас 
приготувати приголомшливі страви, а й приготує їх ідеально. Дизайнери 
Franke продумали кожну найменшу деталь, використали лише матеріали 
найвищого класу та створили ідеальні варильні поверхні.

 ■ Високоефективні газові конфорки
 ■ Гладка та проста в очищенні скляна поверхня
 ■ Чавунні підставки під каструлі
 ■ Заводська установка: природний газ

Комплектація 
 ■ Сопла скрапленого газу
 ■ Поролонова клейка стрічка
 ■ Викрутка для регулювання точності газових пальників
 ■ Монтажні кронштейни
 ■ Тепловий захист

КОЛІР

Чорний 

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ
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ВИТЯЖКИ
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Автоматичне ввімкнення
Розумна та далекоглядна система: як тільки 
запалюються конфорки, автоматично вмикається 
витяжка та забезпечує необхідну продуктивність.

Світлодіодний лінійний індикатор
Встановіть оптимальне освітлення за допомогою
двох режимів: Робочий та Загальний.

Режим сну
Панель управління є видимою лише, коли витяжка 
активована.

Затримка вимкнення  
Витяжка автоматично вимкнеться після того, як 
повністю видалить всю пару.

Сенсорне управління з білими світлодіодами
Завдяки білим світлодіодам на панелі управління 
кухня виглядає сучасною, а високоякісний сенсорний
екран – стильним. 

Витяжка для варильної поверхні як кришка для 

сковорідки. Основні технічні характеристики 

витяжок лінійки продукції Frames by Franke.
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КУХОННА ВИТЯЖКА
FS DW 866

Даний тип витяжок є непомітним, поки не стає в пригоді. Просто 
натисніть кнопку, щоб підняти витяжку на поверхню та встановіть ї ї на 
потрібній Вам висоті. Темп витягування пари автоматично регулюється 
відповідно до інтенсивності роботи варильної поверхні, що дозволяє 
ефективно усунути кухонну пару та очистити повітря.

 ■ Автоматично вмикається при використанні варильної поверхні
 ■ Світлодіодна стрічка з 2-ма рівнями потужності (Робоче та Загальне освітлення: 

1 світлодіодний лінійний індикатор, 8 Вт, 3000 K, теплий білий)
 ■ Панель управління з режимом сну і білими світлодіодами
 ■ Автоматичне встановлення інтервалу вентиляції
 ■ Автоматичний таймер вимкнення
 ■ 3 рівні потужності плюс рівень інтенсивної роботи

Аксесуари (під замовлення)
 ■ Фільтр з активованим вугіллям, Арт. № 112.0289.753
 ■ Багаторазовий високопродуктивний фільтр з активованим вугіллям,  

Арт. № 112.0262.703

110.0377.354 /     Чорний 
110.0377.355 /     Шампань  
Нержавіюча сталь: 860×119 мм
Скло: 835×94 мм
7 Вт

B / B / B / C

EUR 1.699,– 

Арт. № / Колір

Розмір Ш x Г

Номінальна потужність лампи
Потужність / Вентилятор / Освітлення / 
Ефективність жирового фільтра 

Рекомендована роздрібна ціна з ПДВ

Номінальна потужність двигуна /
Темп витягування пари /
Рівень шуму в режимі витягування пари:

Рівень потужності 1:   65 Вт/ 160 м³/год / 38 дБ(A)
Рівень потужності 2: 115 Вт/  280 м³/год / 49 дБ(A)
Рівень потужності 3: 190 Вт/ 340 м³/год / 52 дБ(A)
Рівень потужності 4: 270 Вт/ 670 м³/год / 69 дБ(A)

КОЛІР

Чорний 

Шампань

Витяжка пiдiйма ться вiд дотику пальця i 
регулю ться в залежностi вiд потужностi 
конфорок iндукцiйноi варильноi поверхнi.

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   ВИТЯЖКИ



36

Т-ПОДІБНА ОСТРІВНА ВИТЯЖКА
FS TS 906 I

Ця кухонна витяжка має не лише привабливий дизайн і виконана з 
використанням сучасних технологій, вона також встановлює нові 
стандарти ергономіки: завдяки кутовій панелі управління користуватися 
цією витяжкою справжнє задоволення.

 ■ Автоматично вмикається при використанні варильної поверхні
 ■ Світлодіодна стрічка з 2-ма рівнями потужності (Робоче та Загальне 

освітлення: 2 світлодіодних лінійних індикатори, 8 Вт, 3000 K, теплий білий)
 ■ Панель управління з режимом сну і білими світлодіодами
 ■ Покриття з високоякісної нержавіючої сталі та скла
 ■ Автоматичне встановлення інтервалу вентиляції
 ■ Автоматичний таймер вимкнення
 ■ 3 рівні потужності плюс рівень інтенсивної роботи

Аксесуари (під замовлення)
 ■ Фільтр з активованим вугіллям, Арт. № 112.0289.753
 ■ Багаторазовий високопродуктивний фільтр з активованим вугіллям,  

Арт. № 112.0262.703

КОЛІР

Чорний 

Шампань

Арт. № / Колір

Розмір Ш x Г
Номінальна потужність лампи

Потужність / Вентилятор / Освітлення / 
Ефективність масляного фільтра 

Рекомендована роздрібна ціна з ПДВ

110.0377.373 /     Чорний 
110.0377.523 /     Шампань
898×550 мм
8 Вт

B / B / A / D

EUR 1.399,– 

Номінальна потужність двигуна /
Продуктивність /
Рівень шуму в режимі витягування пари:

Рівень потужності 1:   175 Вт/ 270 м³/год / 52 дБ(A)
Рівень потужності 2: 220 Вт/ 380 м³/год / 59 дБ(A)
Рівень потужності 3: 255 Вт/ 540 м³/год / 66 дБ(A)
Рівень потужності 4: 270 Вт/ 650 м³/год / 69 дБ(A)

Безпечна відстань між варильною поверхнею та витяжкою: 65см (газ 75см)

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   ВИТЯЖКИ
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ПРИСТІННА ВИТЯЖКА
FS VT 906 W

Висококласна настінна витяжка шириною 90 см. Ця надзвичайно
приваблива на вигляд витяжка виконана із досконалою майстерністю 
та з використанням сучасних технологій та має фільтри високої якості. 

 ■ Сенсорне управління з білими світлодіодами
 ■ Функція рециркуляції (заводський стандарт)
 ■ Автоматичний таймер вимкнення
 ■ Світлодіодна стрічка з 2-ма рівнями потужності (Робоче та Загальне 

освітлення: 2 світлодіодних індикатори, 1 Вт, 3000 K, теплий білий)
 ■ Панель управління з режимом сну 
 ■ Автоматичне встановлення інтервалу вентиляції
 ■ 3 рівні потужності плюс рівень інтенсивної роботи

Аксесуари (під замовлення)
 ■ Телескопічний короб для режиму витягування пари,  

Арт. № 112.0197.447
 ■ Фільтр з активованим вугіллям, Арт. № 112.0016.755
 ■ Високопродуктивний фільтр з активованим вугіллям,  

Арт. №112.0174.995
 ■ Багаторазовий фільтр з активованим вугіллям,  

Арт. № 112112.0174.994

Номінальна потужність двигуна /
Темп витягування пари /
Рівень шуму в режимі витягування пари:

Рівень потужності 1: 190 Вт/ 300 м³/год / 50 дБ(A)
Рівень потужності 2: 230 Вт/ 415 м³/год / 57 дБ(A)
Рівень потужності 3: 255 Вт/ 575 м³/год/ 64 дБ(A)
Рівень потужності 4: 270 Вт/ 700 м³/год / 68 дБ(A)

Безпечна відстань між варильною поверхнею та витяжкою: 45см (газ 55см)

Вид зверху Вид ззаду

КОЛІР

Чорний 

Шампань

110.0377.358 /     Чорний 
110.0463.802 /     Шампань  
898×441 мм
1 Вт

A / A / A / B

EUR 929,–  

Арт. № / Колір

Розмір Ш x Г
Номінальна потужність лампи
Потужність / Вентилятор / Освітлення / 
Ефективність жирового фільтра 

Рекомендована роздрібна ціна з ПДВ

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   ВИТЯЖКИ
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Арт. № / Колір
Розмір Ш x Г
Номінальна потужність лампи
Потужність / Вентилятор / Освітлення / 
Ефективність жирового фільтра 

Рекомендована роздрібна ціна з ПДВ

110.0377.356 /    Чорний
598×441 мм
1 Вт

A / A / A / B

EUR 859,– 

ПРИСТІННА ВИТЯЖКА
FS VT 606 W

Висококласна настінна витяжка шириною 60 см. Цей елегантний 
і компактний прилад займає дуже мало місця, але як і раніше 
забезпечує високу продуктивність, функціональність та довговічність.

 ■ Сенсорне управління з білими світлодіодами
 ■ Функція рециркуляції (заводський стандарт)
 ■ Автоматичний таймер вимкнення
 ■ Світлодіодна стрічка з 2-ма рівнями потужності (Робоче та Загальне 

освітлення: 2 світлодіодних індикатори, 1 Вт, 3000 K, теплий білий)
 ■ Панель управління з режимом сну 
 ■ Автоматичне встановлення інтервалу вентиляції
 ■ 3 рівні потужності плюс рівень інтенсивної роботи

Аксесуари (під замовлення)
 ■ Телескопічний короб для режиму витягування пари, Арт. № 112.0197.447
 ■ Фільтр з активованим вугіллям, Арт. № 112.0016.755
 ■ Високопродуктивний фільтр з активованим вугіллям, Арт. №112.0174.995
 ■ Багаторазовий фільтр з активованим вугіллям, Арт. № 112112.0174.994 

Вид зверху Вид ззаду

Номінальна потужність двигуна /
Темп витягування пари /
Рівень шуму в режимі витягування пари:

Рівень потужності 1:  190 Вт/ 300 м³/год/ 50 дБ(A)
Рівень потужності 2: 230 Вт/  415 м³/год/ 57 дБ(A)
Рівень потужності 3: 255 Вт/ 575 м³/год/ 64 дБ(A)
Рівень потужності 4: 270 Вт/ 700 м³/год/ 68 дБ(A)

Безпечна відстань між варильною поверхнею та витяжкою: 45см (газ 55см)

КОЛІР

Чорний 

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   ВИТЯЖКИ
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110.0377.372 /     Чорний 
110.0377.522 /     Шампань
898×475 мм
8 Вт

B / B / A / C

EUR 959,– 

Т-ПОДІБНА ПРИСТІННА ВИТЯЖКА
FS TS 906 W

Ця настінна витяжка уособлює собою винятковий дизайн та 
високу функціональність: під ї ї надзвичайно привабливими 
формами приховуються передові технології, які допомагають 
ефективно усувати пару та неприємні запахи з кухні.

 ■ Сенсорне управління з білими світлодіодами
 ■ Функція рециркуляції 
 ■ Автоматичний таймер вимкнення
 ■ Світлодіодна стрічка з 2-ма рівнями потужності  

(Робоче та Загальне освітлення: 1 світлодіодний лінійний індикатор,  
8 Вт, 3000 K, теплий білий)

 ■ Панель управління з режимом сну 
 ■ Автоматичне встановлення інтервалу вентиляції
 ■ 3 рівні потужності плюс рівень інтенсивної роботи

Аксесуари (під замовлення)
 ■ Фільтр з активованим вугіллям, Арт. № 112.0016.756
 ■ Багаторазовий фільтр з активованим вугіллям, Арт. № 112.0174.992

Номінальна потужність двигуна /
Темп витягування пари /
Рівень шуму в режимі витягування пари:

Рівень потужності 1:  175 Вт/ 270 м³/год / 52 дБ(A)
Рівень потужності 2: 220 Вт/ 380 м³/год / 59 дБ(A)
Рівень потужності 3: 255 Вт/ 540 м³/год / 66 дБ(A)
Рівень потужності 4: 270 Вт/ 650 м³/год / 69 дБ(A)

Безпечна відстань між варильною поверхнею та витяжкою: 65см (газ 75см)

КОЛІР

Чорний 

Шампань

Арт. № / Колір

Розмір Ш x Г
Номінальна потужність лампи
Потужність / Вентилятор / Освітлення / 
Ефективність масляного фільтра 

Рекомендована роздрібна ціна з ПДВ

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   ВИТЯЖКИ
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Новий мідно-сірий колір
Новий теплий колір покриття відповідає 
всім сучасним кольоровим тенденціям 
та ідеально виглядає в поєднанні з 
класичними чорними рішеннями. 
Універсальний дизайн повністю відповідає 
загальній концепції лінійки продукції 
Frames by Franke.

Просторість
Великий отвір під змішувач дозволяє легко 
розміщувати в ньому змішувач та кнопку. 
Крім того, в досить великій чаші Ви з 
легкістю зможете мити великі каструлі та 
сковорідки.

Універсальна мийка, яка допоможе Вам з легкістю 
виконувати декілька завдань одночасно. Вона 
залишається надзвичайно багатофункціональною 
навіть після використання, а все завдяки 
унікальному режиму «день/ніч»

 ■ 1 чаша з отвором під змішувач
 ■ 1 сушарка
 ■ Змінні кришки (сумісні з моделлю)
 ■ Режим «день/ніч»

МИЙКА З ФРАГРАНІТУ FSG 211

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма одна, варіантів – кілька
Пропонуємо Вашій увазі ще одне 
прекрасне рішення для Вашої кухні – 
мийка із Фраграніту. Така мийка ідеально 
підійде сміливим людям, які шукають щось 
особливе для своєї кухні. Мийка доступна 
у кількох варіантах монтажу: монтаж 
SlimTop, монтаж в рівень зі стільницею та 
монтаж під стільницю.*

Змінні аксесуари
Нова мийка від Franke, до якої підходять 
практично всі аксесуари лінії продукції 
Frames by Franke.

Унiкальний колiр, що пасу  
до обох рiшень в кольорах шампань та чорний

Арт. № 
Матеріал
Розмір Ш х Г 

Рекомендована 
роздрібна ціна з ПДВ  

135.0508.042
Фраграніт
860×458 мм

EUR 599,–

* - щоб отримати креслення вирізу для монтажу під 
стільницю та точних інструкцій, будь ласка зверніться 
до дилера.



42

КУХОННІ МИЙКИ
З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
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Еталон швейцарської якості
Завдяки високій якості виготовлення функціональність 
мийки забезпечується протягом багатьох років.

Хромована кнопка
Відтепер закрити чи відкрити зливний клапан можна 
легким натисканням механічної кнопки, яка не 
вимагає зайвих зусиль в обслуговуванні. 

Швидка система встановлення
Принцип „підключай і працюй“ дозволяє швидко і 
легко встановити мийку. 

Подвійна чаша з сушаркою
Блиск та непідвладний часу дизайн надає кухонній 
мийці з подвійною чашею розкішного вигляду.

Інтегрований зливний отвір
Зливний отвір з’єднується з мийкою плавно, без 
швів. Бруд не накопичуватиметься у швах та вузьких 
отворах, як у напівінтегрованих зливах, що в
свою чергу значно зменшує утворення бактерій.

У кухні все має сяяти чистотою:  

відкрийте для себе унікальні властивості  

продукції Franke, які тішитимуть Вас.

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   КУХОННІ МИЙКИ
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Арт. № 

Матеріал
Розмір Ш х Г 

Рекомендована 
роздрібна ціна з ПДВ  

127.0439.655, Правостороння чаша
127.0439.654, Лівостороння чаша
Нержавіюча сталь
860×520 мм

EUR 799,–

МИЙКА З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ 
FSX 251 TPL

З різноманітними викликами на кухні боротись легко, що й доводить 
ця багатофункціональна мийка, яку можна використовувати навіть 
після основної роботи.

 ■ 1½ чаші з отвором під змішувач
 ■ 1 велика сушарка
 ■ Змінні кришки (сумісні з моделлю)
 ■ Нержавіюча сталь високої якості
 ■ Інтегрований зливний отвір

Аксесуари  
 ■ Система швидкого монтажу
 ■ Хромована кнопка

Технічні креслення для врізного монтажу див. ст. 46.

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   КУХОННІ МИЙКИ
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Арт. № 

Матеріал
Розмір Ш х Г 

Рекомендована 
роздрібна ціна з ПДВ  

127.0439.653, Правостороння чаша
127.0439.652, Лівостороння чаша
Нержавіюча сталь
860×520 мм

EUR 599,–

МИЙКА З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ 
FSX 211 TPL

Довговічна, практична і багатофункціональна мийка з великою 
сушаркою - ця надзвичайно надійна мийка може запропонувати 
Вам набагато більше, ніж привабливий зовнішній вигляд.

 ■ 1 чаша з отвором під змішувач
 ■ 1 велика сушарка
 ■ Змінні кришки (сумісні з моделлю)
 ■ Нержавіюча сталь високої якості
 ■ Інтегрований зливний отвір

Аксесуари 
 ■ Система швидкого монтажу
 ■ Хромована кнопка

Технічні креслення для врізного монтажу див. ст. 47.

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   КУХОННІ МИЙКИ

ця мийка легко може змiнена 
з денного режиму на нiчний
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Арт. № 
Матеріал
Розмір Ш х Г 

Рекомендована 
роздрібна ціна з ПДВ

127.0439.588
Нержавіюча сталь
580×520 мм

EUR 549,–

МИЙКА З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ 
FSX 210 TPL

Сувора класика в сучасному виконанні: довговічна, практична та 
проста в догляді мийка.

 ■ 1 чаша з отвором під змішувач
 ■ 1 велика сушарка
 ■ Змінні кришки (сумісні з моделлю)
 ■ Нержавіюча сталь високої якості
 ■ Інтегрований зливний отвір

Аксесуари 
 ■ Система швидкого монтажу

 ■ Хромована кнопка

Технічні креслення для врізного монтажу див. ст. 46.

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   КУХОННІ МИЙКИ
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Арт. № 
Матеріал
Розмір Ш х Г 

Рекомендована 
роздрібна ціна з ПДВ

127.0439.651
Нержавіюча сталь
580×458 мм

EUR 529,–

МИЙКА З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ 
FSX 210

Розроблена спеціально для пуристів мийка, що гармонійно 
поєднує прості форми та корисні функції.

 ■ 1 чаша без отвору під змішувач
 ■ Змінні кришки (сумісні з моделлю)
 ■ Нержавіюча сталь високої якості
 ■ Інтегрований зливний отвір

Accessories included  
 ■ Система швидкого монтажу
 ■ Хромована кнопка

Технічні креслення для врізного монтажу див. ст. 47.

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   КУХОННІ МИЙКИ
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МИЙКА З НЕРЖАВІЮЧОЇ 
СТАЛІ FSX 251 TPL

МИЙКА З ФРАГРАНІТУ 
FSG 211

Арт. №

Арт. №

127.0439.655, Правостороння чаша
127.0439.654, Лівостороння чаша

135.0508.042

МИЙКА З НЕРЖАВІЮЧОЇ  
СТАЛІ FSX 210 TPL

Арт. №

127.0439.588

Технічні креслення для врізного монтажу

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   КУХОННІ МИЙКИ
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МИЙКА З НЕРЖАВІЮЧОЇ 
СТАЛІ FSX 211 TPL

Арт. №

127.0439.653, Правостороння чаша
127.0439.652, Лівостороння чаша

МИЙКА З НЕРЖАВІЮЧОЇ 
СТАЛІ FSX 210

Арт. №

127.0439.651

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   КУХОННІ МИЙКИ

Зверніть увагу! В мийки з нержавіючої сталі неможливо 
встановити подрібнювач харчових відходів, оскільки мийки 
обладнано інтегрованим вентилем.
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ЗМІШУВАЧІ
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Швейцарська якість  
преміум-класу
Висока якість виготовлення 
змішувачів забезпечує їх 
абсолютну практичність та довгий 
термін служби.

Технологія JETCLEAN®

Сито з конічними отворами 
зменшує відкладення вапняного 
нальоту та забезпечує 
непереривний потік води. 

Технологія Neoperl®

При потребі режим подачі води з 
лійки можна змінити.

Шланг з технологією Highflex®

Виготовлений з нейлону шланг є 
надзвичайно гнучким, що дозволяє 
спрямовувати лійку та потік води у 
потрібному напрямку.

Технологія TURN and CLEAN®

Практично і розумно: при високій 
жорсткості води клапан подачі 
води можна розібрати, почистити і 
зібрати без зайвих зусиль.

Вода – це незамінний елемент на кухні. Зі змішувачами, 

представленими у цьому розділі, всі процеси на кухні 

пройдуть гладко і без проблем.

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   ЗМІШУВАЧІ
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Арт. № / Матеріал 
Рекомендована роздрібна ціна з ПДВ  

115.0370.601 / Хром
EUR 699,– 

НАПІВПРОФЕСІЙНИЙ ЗМІШУВАЧ  
ІЗ ПОВОРОТНОЮ ЛІЙКОЮ FS HF SWSP

На перший погляд і не скажеш, що цей змішувач має особливу 
гнучкість. Завдяки магнітному тримачу змішувач зручно і швидко 
брати і ставити назад. Шланг тримає форму і не падає в мийку.

 ■ Шланг із технологією Highflex®

 ■ Магнітний тримач
 ■ Технологія Neoperl®

 ■ Висока якість покриття

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   ЗМІШУВАЧІ

Шланг забезпечу 
максимальну гнучкiсть
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Арт. № / Матеріал 
Рекомендована роздрібна ціна з ПДВ  

115.0370.589 / Нержавіюча сталь
EUR 699,– 

ЗМІШУВАЧ З ВИСУВНОЮ ЛІЙКОЮ  
FS TL SP

Цей елегантний та універсальний змішувач із нержавіючої сталі 
надзвичайно привабливий зовні та доволі практичний у використанні. 
Струмінь води можна регулювати одним лише натисканням кнопки, а 
лійку можна вийняти легким рухом без докладання зайвих зусиль.

 ■ Висувна лійка
 ■ Регулювання струменю води
 ■ Технологія JETCLEAN®

 ■ Технологія TURN and CLEAN®

 ■ Висока якість покриття

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   ЗМІШУВАЧІ
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ЗМІШУВАЧ З ВИСУВНОЮ ЛІЙКОЮ 
FS TL SP

На витончений дизайн цього змішувача приємно глянути, а який 
же він практичний у користуванні! Розроблений із акцентом на 
максимальну гнучкість, бо ніколи не знаєш, з якими викликами 
потрібно боротись.

 ■ Висувна лійка
 ■ Регулювання струменю води
 ■ Технологія JETCLEAN®

 ■ Технологія TURN and CLEAN®

 ■ Висока якість покриття

115.0370.502 / Хром
EUR 389,– 

Арт. № / Матеріал 
Рекомендована роздрібна ціна з ПДВ 

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   ЗМІШУВАЧІ



55 

ЗМІШУВАЧ ІЗ ВИСУВНИМ ВИЛИВОМ  
FS TL PO

115.0370.472 / Хром
EUR 369,– 

Цей неймовірний кухонний змішувач міцний, як скеля. Високий вилив 
дозволяє без зусиль наповнювати водою високий посуд та вази.

 ■ Технологія Neoperl®

 ■ Висока якість обробки

Арт. № / Матеріал 
Рекомендована роздрібна ціна з ПДВ 
 

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   ЗМІШУВАЧІ
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LIGHTBOARD
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Кухонна вага
Під час випікання чи приготування страв точне 
зважування є просто необхідним, а тепер воно 
ще й практичне: накладка для мийки може 
використовуватися в якості ваги, розробленої за 
новітніми технологіями, що може зважувати до 10 кг. 

М’яка вставка
Потрібно очистити від шкірки, нарізати чи 
поділити продукти на порції? М’яка вставка 
накладки стане помічницею Вам на всі випадки. 
Ущільнений силіконовий шар на накладці робить її 
багатофункціональною дощечкою для нарізання.

Кольорова підсвітка
Є безліч рецептів, за якими можна готувати під 
настрій, а ще можна під настрій обрати підсвітку для 
накладки одним натисканням кнопки. 

Переваги освітлення

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   НАКЛАДКА З ПІДСВІДВОЮ
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Цей ексклюзивний предмет зчинить переполох на будь-якій кухні. 
Накладка може слугувати  додатковою  підсвіткою мийки, що ставиться 
над чашею, а також вагою чи обробною дошкою.

 ■ Різні режими підсвітки
 ■ Працює від батареї
 ■ Можна поєднувати із м’якою вставкою 

Арт. № / Колір 

Розмір ШхГхВ 

Рекомендована 
роздрібна ціна з ПДВ 

112.0386.578 /     Чорний
112.0387.117  /     Шампань
278×434×12 мм

EUR 399,–

НАКЛАДКА З ПІДСВІТКОЮ 
FS LGT

КОЛЬОРИ

Чорний 

Шампань

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   НАКЛАДКА З ПІДСВІДВОЮ
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АКСЕСУАРИ 
ДЛЯ МИЙКИ
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Арт. № / Колір 

Розмір ШхГ 
Рекомендована 
роздрібна ціна з ПДВ 

112.0355.965 /     Чорний 
112.0355.966 /     Шампань
278×434 мм

EUR 59,– 

СКЛЯНА ОБРОБНА ДОШКА 
FS CHB

Ця скляна обробна дошка ідеально підійде до Вашої мийки. Переваги 
говорять самі за себе: надійність, гігієнічність, а якщо потрібно 
приховати раковину, то не встигнете й оком моргнути, як все 
заховано.

 ■ Надійна
 ■ Термостійка
 ■ Антибактеріальна
 ■ Гігієнічна

КИЛИМОК-НАКЛАДКА 
FS SP

Помістіть цей м‘який та пружний силіконовий килимок на скляну 
обробну дошку, аби запобігти затупленню ножів. Гумові шпильки 
забезпечать надійне зчеплення, навіть коли дошка мокра.

 ■ Силіконовий килимок
 ■ Легко прикріплюється до скляної дошки
 ■ Попереджує затуплення ножів
 ■ Не ковзає

Арт. №
Розмір ШхГхВ 
Рекомендована 
роздрібна ціна з ПДВ 

112.0342.598
250×367×3 мм

EUR 39,– 

КОЛІР

Чорний 

Шампань



61 КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   АКСЕСУАРИ ДЛЯ МИЙКИ

Арт. №
Розмір ШхГ 
Рекомендована 
роздрібна ціна з ПДВ 

112.0357.742
267×433 мм

EUR 69,– 

КИЛИМОК  
ROLLMAT FS RM

Ось як працює відмінний дизайн: цей килимок із нержавіючої сталі 
накладається на мийку та служить в якості сушарки. Займає вкрай 
мало місця, а також його можна скрутити для зручного зберігання.

 ■ Високоякісна нержавіюча сталь
 ■ Легко скручується
 ■ Багатофункціональний

Арт. № / Матеріал 
Розмір ШхГ 
Рекомендована 
роздрібна ціна з ПДВ 

Арт. № / Матеріал 
Розмір ШхГ 
Рекомендована 
роздрібна ціна з ПДВ  

119.0375.115 / Хромована сталь
75×104 мм

EUR 139,– 

119.0375.116 / Нержавіюча сталь
75×104 мм

EUR 239,– 

ДОЗАТОР МИЮЧИХ 
ЗАСОБІВ FS SD

На Ваш вибір представлені дозатори із хрому та нержавіючої сталі. 
Рідина заливається зверху.

 ■ Підходить за дизайном до змішувача 
 ■ Акцент на мінімалізм
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Арт. № 
Розмір ШхГ 
Рекомендована 
роздрібна ціна з ПДВ 

112.0057.850
172×412 мм

EUR 69,– 

КОЛАНДЕР  
FS STBW

Хочете зцідити воду з пасти чи промити сирі овочі? Із цим 
завданням прекрасно впорається коландер із нержавіючої сталі.

 ■ Високоякісна нержавіюча сталь

 ■ Ідеально підходить для мийки

 ■ Багатофункціональний

Арт. № 
Розмір ШхГ 
Рекомендована 
роздрібна ціна з ПДВ 

112.0357.743
423×346 мм

EUR 49,– 

АДАПТЕР GASTRONORM
FS GNA

Адаптер для гастроємностей – це чудовий додаток до стандартних мисок 
та контейнерів.

 ■ Складається

 ■ За розміром підходить під сито чи лоток

 ■ Підходить для обробної дошки

 ■ Кріпиться до нижнього виступу

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   АКСЕСУАРИ ДЛЯ МИЙКИ
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МИСКА ДЛЯ СУШКИ
GASTRONORM
FS GNT 1/3

Обробка овочів, фруктів, м’яса, сушіння склянок та іншого посуду, 
легке ополіскування – із усім цим легко впорається вставка в 
гастроємності, яке є невід’ємним аксесуаром на кухні.

 ■ Високоякісна нержавіюча сталь
 ■ Сяючий  дизайн
 ■ Багатофункціональне використання
 ■ Надійність

Арт. № 
Розмір ШхГ 
Рекомендована 
роздрібна ціна з ПДВ 

112.0384.902
325×175 мм

EUR 24,– 

ЛОТОК GASTRONORM 
FS GNT 1/3

Служить в якості миски для викладання продуктів під час обробки, а 
в поєднанні із вставкою в гастроємності 1/3– під час приготування 
овочів.

 ■ Високоякісна нержавіюча сталь
 ■ Сяючий дизайн
 ■ Багатофункціональне використання
 ■ Надійність

112.0393.400
325×175×65 мм

EUR 24,– 

Арт. № 
Розмір ШхГхВ
Рекомендована роздрібна 
ціна з ПДВ 

КУХОННІ ЕЛЕМЕНТИ   I   АКСЕСУАРИ ДЛЯ МИЙКИ
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ЛОТОК GASTRONORM 
FS GNT 2/3

Ми радимо цей коландер для привабливої презентації страв. Його 
також можна використовувати разом із ситом, підходить для миття в 
посудомийній машині і є стійким до пошкоджень.

 ■ Надзвичайно гладкі краї для кращої гігієни
 ■ Сяючий дизайн
 ■ Багатофункціональне використання
 ■ Надійність

Арт. № 
Розмір ШхГ  
Рекомендована  
роздрібна ціна з ПДВ 

112.0384.903
354×324 мм

EUR 34,– 

112.0393.431
354×324×20 мм

EUR 34,–

ЛОТОК ДЛЯ СУШІННЯ
GASTRONORM 
FS GNT P 2/3

В поєднанні з лотком 2/3, ідеально підійде для обробки овочів, риби 
чи м’яса.

 ■ Надзвичайно гладкі краї для кращої гігієни
 ■ Сяючий дизайн
 ■ Багатофункціональне використання
 ■ Надійність

Арт. № 
Розмір ШхГхВ  
Рекомендована  
роздрібна ціна з ПДВ
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3 рекомендації з 100 000 варіантів.

Frames by Franke пропонують безліч можливостей.  
Аби допомогти надихнути Вас та Ваших клієнтів, ми зібрали 
три колекції: «Essence», «Passion» і «Style». Вони відображають 
найновіші тенденції та відповідають вимогам та очікуванням 
сучасної кухні у власний, неповторний спосіб.
Надихайтесь.

3.

КОЛЕКЦІЇ
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КОЛЕКЦІЯ
«ESSENCE»

Ті з нас, хто готує кілька разів на день, радіють, коли оптимізовані 
робочі процеси забезпчують гарну якість роботи. Увага на 
важливих моментах підвищує якість нашого життя 24/7. Колекція 
«Essence» допоможе вам впоратися зі стресом у повсякденному 
житті та насолоджуватися неквапливими вихідними.

1. Мийка з нержавіючої сталі FSX 251 TPL /  
Змішувач з висувним виливом FS TL PO

2. Мультифункціональна духова шафа FS 982 M
3. Індукційна варильна поверхня FH FS 584
4. Витяжка FS VT 906 W
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КОЛЕКЦІЯ
«PASSION»

Пристрасні кулінари особливу увагу віддають вибору інгредієнтів. І 
коли їм вночі сниться страва, вони неодмінно підіймаються і мчать ї ї 
готувати. Колекція «Passion» гарантує ідеальний робочий процес, а 
ї ї багатофункціональні елементи та прилади відповідають найвищим 
вимогам.

1. Мийка з нержавіючої сталі FSX 221 TPL /  
Напівпрофесійний змішувач із поворотною лійкою FS HF SWSP.

2. Піролітична мультифункціональна духова шафа  
із сенсорним дисплеєм FS 913 P / Компактна піролітична 
мультифункціональна духова шафа FMO 45 FS

3. Індукційна варильна поверхня 1-flex FHFS 864
4. Т-подібна острівна витяжка FS TS 906 I
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4
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КОЛЕКЦІЯ
«STYLE»

Традиційні рецепти і відмінний дизайн кухні мають дещо спільне – 
вони непідвладні часу. Отримайте насолоду від ідеального процесу 
приготування їжі з колекцією «Style». Кожен елемент продумано до 
останньої деталі, вже не кажучи про високу функціональність

1. Мийка з нержавіючої сталі FSX 211 / Напівпрофесійний змішувач 
із поворотною лійкою FS HF SWSP 

2. Піролітична мультифункціональна духова шафа із сенсорним 
дисплеєм FS 913 P / Компактна піролітична мультифункціональна 
духова шафа FMO 45 FS

3. Індукційна варильна поверхня 1-flex FHFS 864
4. Кухонна витяжка FS DW 866
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4.

ОГЛЯД
ПРОДУКЦІЇ
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Арт. № / Колір

Розмір ШxГ

ЛЕГКО КОМБІНОВАНІ:
ЕЛЕМЕНТИ ЛІНІЙКИ FRAMES BY FRANKE

Індукційна варильна поверхня  
2-flex FH FS 865
П‘ять індукційних зон,  
автоматичне ввімкнення.

Індукційна варильна поверхня  
FH FS 786 
Шість індукційних зон, автоматичне 
управління витяжкою

Індукційна варильна поверхня  
1-flex FH FS 864
Чотири індукційні зони, автоматичне 
управління витяжкою.

Арт. № / Колір

Розмір ШxГ

Індукційна варильна поверхня  
FH FS 584
Чотири індукційні зони, автоматичне 
управління витяжкою

Арт. № / Колір

Розмір ШxГ

Компактна мультифункціональна духова 
шафа з мікрохвильовим режимом FMW 45 FS
Має всі необхідні функції та мікрохвильовий 
рнжим.

Арт. № / Колір

Розмір ШхВxГ  
Клас 
енергоефективності  

Мультифункціональна духова шафа  
FS 982 M
Проста у використанні духова шафа з 
широким спектром функцій.

Арт. № / Колір
Розмір ШхВxГ  
Клас 
енергоефективності  

108.0516.320  /
108.0516.351 / 
780×520 мм
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Арт. № / Колір

Розмір ШxГ

Піролітична мультифункціональна духова 
шафа із сенсорним дисплеєм FS 913 P 
Мультифункціональна духова шафа з 
функцією самоочищення та повним 
сенсорним управлінням.

Арт. № / Колір

Розмір ШхВxГ  
Клас 
енергоефективності  

Мультифункціональна духова шафа  
із сенсорним дисплеєм FS 913 M
Дозволяє виконувати декілька процесів 
одночасно: випікання, приготування та гриль, 
не змішуючи запахів.

Арт. № / Колір

Розмір ШхВxГ  
Клас 
енергоефективності  

116.0373.683 /
116.0373.685 /
597×595×547 мм

A++

110.0377.354 /
110.0377.355 /
835×94 мм

B

108.0373.666 /
108.0373.669 /
860×520 мм

116.0373.684 /
116.0373.686 /
597×595×547 мм

A+

110.0377.373 /
110.0377.523 /
898×550 мм

B

108.0373.665 /
108.0373.668 /
860×458 мм

131.0371.340 /
131.0371.351 /
597×455×547 мм

A

108.0516.315 /
108.0516.318/
580×520 мм

110.0377.372 /
110.0377.522 /
898×475 мм

B

116.0373.687 /
597×595×547 мм

A++
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Мийка з нержавіючої сталі FSX 210
Розроблена спеціально для пуристів мийка 
без жодних отворів під змішувач.

Арт. № 
Розмір ШхГ 

127.0379.163
580×458 мм

Т-подібна острівна витяжка  
FS TS 906 I
Вражаючий дизайн, легкість використання та 
циркуляційна вентиляція.

Арт. № / Колір

Розмір ШхВ  
Клас 
енергоефективності  

Арт. № / Колір

Розмір ШхВ  
Клас 
енергоефективності  

Т-подібна настінна витяжка  
FS TS 906 W
Встановлює нові естетичні та технічні 
стандарти.

Кухонна витяжка FS DW 866  
Непомітна доти, поки не стає в пригоді. 
Розпізнає каструлі та сковорідки для 
ефективного витягування пари.

Арт. № / Колір

Розмір ШхВ  
Клас 
енергоефективності  

Мийка з нержавіючої сталі FSX 251 TPL
Дві чаші, одна сушарка,  
функціональний дизайн.

Арт. № 

Розмір ШхГ 

127.0379.148,  
Правостороння чаша  
127.0379.150, 
Лівостороння чаша
860×520 мм

Мийка з нержавіючої сталі FSX 211 TPL
Гнучка та практична мийка  
з великою сушаркою.

Арт. № 

Розмір ШхГ 

127.0379.087,  
Правостороння чаша 
127.0379.143,  
Лівостороння чаша
860×520 мм

Мийка з нержавіючої сталі FSX 210 TPL
Сувора класика в сучасному виконанні: 
практична та проста в догляді мийка.

Арт. № 
Розмір ШхГ 

127.0379.162
580×520 мм

110.0377.358 /
110.0377.522 / 
898×441 мм

A

Пристінна витяжка  
FS VT 906 W
Інноваційні технології, високоякісний  
фільтр і елегантний дизайн.

Арт. № / Колір

Розмір ШхВ  
Клас 
енергоефективності  
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Мийка з Фраграніту FSG 211
Універсальне рішення для обидвох кольорів  
в поєднанні з екстремальною міцністю.

Арт. № 
Розмір ШхГ 

135.0508.042
860×458 мм

Компактний мульти-паровий  
механізм FSO 45 FS 
Режим приготування на парі дозволяє 
ідеально приготувати м‘ясо, рибу та овочі.

Арт. № / Колір

Розмір ШхВxГ  
Клас 
енергоефективності  

Компактна піролітична 
мультифункціональна духова шафа 
FMO 45 FS
Перетворює процес приготування на дитячу 
гру. Велич у компактній формі.

Арт. № / Колір

Розмір ШхВxГ  
Клас 
енергоефективності  

110.0377.356 /
598×441 мм

A

Газова варильна поверхня 
FH FS 785 4G
5 конфорок, в тому числі конфорка з 
потрійною короною (ВОК), підставки під 
каструлі, гладка скляна поверхня.

Арт. № / Колір

Розмір ШxГ

Газова варильна поверхня 
FH FS 584 4G
Дозволяє дуже точно регулювати температуру 
чотирьох газових конфорок.

Арт. № / Колір
Розмір ШxГ

Вбудована кавомашина CM FS 45 BK
Багаторічний досвід створення кавових 
апаратів помножений на елегантність серії 
Frames by Franke дають неперевершений 
результат - сучасну кавомашину. 

Висувна термостатична шухляда  
FS DRW 14
Дозволяє якомога довше зберегти їжу теплою, 
розморожувати продукти та готувати ідеально 
ніжні страви.

Арт. № / Колір

Розмір ШхВxГ  

Арт. № / Колір

Розмір ШхВxГ  

106.0373.675 /
580×520 мм

106.0373.673 /
106.0373.674 /
780×520 мм

116.0371.355 /
116.0371.357 /
597×455×547 мм

A

116.0371.368 /
116.0371.369 /
597×455×547 мм

A

131.0506.841 /
131.0527.461 /
597x455x411 мм

112.0373.688 /
112.0373.689 /
597×140×517 мм

Пристінна витяжка 
FS VT 606 W
Невелика, але дуже приваблива,
компактна, високотехнологічна силова
установка.

Арт. № / Колір
Розмір ШхВ  
Клас 
енергоефективності  
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Скляна обробна дошка  
FS CHB
Надзвичайно міцна та гігієнічна  
обробна дошка, яка ідеально підійде  
до Вашої мийки.

Арт. № 

Розмір ШхГхВ 

112.0355.965 / 
112.0355.966 / 
278×434 мм

Коландер-лоток 
FS GNT 2/3
Мультифункціональний  
коландер-лоток ідеально підійде  
для привабливої презентації страв.

Арт. № 
Розмір ШхГ

112.0384.903
354×324 мм

Змішувач з висувною лійкою  
FS TL SP
Сучасний дизайн та практичність  
за рахунок висувної лійки.

Арт. №  
Матеріал
Висота

115.0370.502
Хром
240 мм

Змішувач із висувним виливом  
FS TL PO
Вражаючий дизайн, високий вилив  
для зручного наповнення посуду.

Арт. №  
Матеріал
Висота

115.0370.472
Хром
240 мм

Накладка з підсвіткою 
FS LGT
Використовується в якості обробної дошки  
над чашею, ваги та обробної дошки та має 
різні режими підсвітки.

Арт. № 

Розмір ШхГхВ 

112.0386.578 /
112.0387.117 /
278×434×12 мм

Напівпрофесійний змішувач  
із поворотною лійкою FS HF SWSP 
Надзвичайно гнучкий,  
проте стійкий магнітний тримач.

Арт. №  
Матеріал
Висота

115.0370.601
Хром 
503 мм

М’яка вставка  
FS SP 
Неслизький силіконовий килимок,  
який запобігає затупленню ножів.

Арт. № 
Розмір ШхГхВ 

112.0342.598
250×367×3 мм

Дозатор миючих засобів  
FS SD 
Представлені в двох варіантах: із хрому  
та нержавіючої сталі. Рідина заливається 
зверху. Підходить за дизайном до змішувача.

Арт. № 
Матеріал
Розмір ШхГ

119.0375.115/116 
Хром / Нержавіюча сталь
75×104 мм

Змішувач з висувною лійкою  
FS SL SP
Елегантна форма, висувна лійка, 
довговічність, функція розпилювання.

Арт. №  
Матеріал
Висота

115.0370.589
Міцна нержавіюча сталь
314 мм

Килимок roll out  
FS RM
Ось як працює відмінний дизайн:  
скручується для економії місця.

Арт. № 
Розмір ШхГ

112.0357.742
267×433 мм

Вставка в гастроємності  
FS GNT P 2/3
Ідеально підійде для обробки овочів, 
риби чи м’яса.

Арт. № 
Розмір ШхГхВ 

112.0393.431
354×324×20 мм

ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ШТРИХ: ЗМІШУВАЧІ ТА АКСЕСУАРИ 
ЛІНІЙКИ ПРОДУКЦІЇ FRAMES BY FRANKE
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Коландер 
FS STBW
Гаряча паста чи свіжі овочі з грядки? 
Цей коландер ідеально справиться 
із будь-якими завданнями у мийці.

Вставка в гастроємності  
FS GNT 1/3
Вставка в гастроємності із нержавіючої  
сталі ідеально підійде для сушіння  
та миття посуду.

Арт. № 
Розмір ШхГ

Арт. № 
Розмір ШхГ

112.0057.850
172×412 мм

112.0384.902
325×175 мм

Адаптер для гастроємностей 
FS GNA
Складається всього за кілька простих 
кроків та служить в якості підставки 
під деко для випічки, сушарки і т.д.

Арт. № 
Розмір ШхГ

112.0357.743
423×346 мм

Ви можете дізнатись більше за адресою

framesbyfranke.com

Коландер-лоток  
FS GNT 1/3
Служить в якості миски для викладання 
продуктів під час приготування їжі.

Арт. № 
Розмір ШхГхВ

112.0393.400
325×175×65 мм
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Приготування на парі

Мікрохвильовий режим

Режим Пропонування рецептів 

Режим Мульти-готування 

Режим Повне меню 

Режим Піца 

Режим Барбекю

Режим повільного приготування 

Режим Вентилятор

Режим Універсальний 

Режим Швидкий нагрів 

Режим Гриль

Режим Турбо гриль 

Верхній / нижній нагрів 

Верхній / нижній нагрів з вентилятором 

Режим Економія енергії 

Режим Самоочищення 

Режим Розморожування

Режим Тісто 

Низькотемпературне приготування 

Режим Підігрів

Режим Гаряче повітря / мікрохвильовий режим 

Мікрохвильовий режим /  

великий гриль / гаряче повітря 

Режим Гаряче повітря 

Великий гриль / вентилятор 

Режим Aqua Clean (очищення парою)

Режим Eco hot air 

Режим Верхній нагрів 

Режим Нижній нагрів 

Режим Keep warm (збереження температури) 

Режим Комбіноване приготування на парі 

Їжа готується при низькій температурі з використанням пари

Ідеально підходить для швидкого підігріву їжі

Практичні запрограмовані пропозиції для різних продуктів

Дозволяє одночасно готувати страви на чотирьох різних рівнях

Ідеально підходить для приготування комплексних обідів

Ідеально підходить для приготування піци, пирогів, запіканок та дріжджових кексів із вологими начинками

Швидкий та інтенсивний нагрів: ідеально підходить для приготування маленьких ніжних шматків м‘яса

Підійде для ніжного приготування багатьох продуктів

Гаряче повітря рівномірно розповсюджується всередині духової шафи

Універсальний режим для приготування багатьох різних продуктів

Економний режим швидкого нагріву

Ідеально підходить для смаження м‘яса і птиці на одному рівні

Ідеально підходить для смаження м‘яса та приготування гратену

Традиційний режим приготування, випікання та обсмажування на одному рівні

Традиційний режим приготування на одному рівні з конвекцією повітря

Оптимізує енергоспоживання духової шафи

Піроліз: залишки їжі в духовій шафі перетворюються при високих температурах в попіл

Ідеально підходить для розморожування продуктів

Режим для приготування дріжджового тіста

Режим ніжного приготування при низьких температурах, ідеально підходить для м‘яса і овочів

Ідеально підходить для підігріву тарілок

Поєднання гарячого повітря та мікрохвиль дозволяє швидко готувати хрусткі страви 

Комбінація трьох режимів гарантує швидке приготування страв.

Гаряче повітря рівномірно розповсюджується всередині духової шафи і таким чином ї ї не потрібно попередньо нагрівати

В поєднанні з функцією конвекції повітря дозволяє готувати на грилі велику кількість продуктів 

Режим Aqua Clean допоможе швидко і легко очистити духову шафу за допомогою пари, що генерується нагріванням води

Оптимальна продуктивність гарячого повітря при низькому рівні споживанням енергії

Гаряче повітря подається зверху

Гаряче повітря подається знизу

Дозволяє якомога довше зберегти приготовані страви теплими

Продукти готуються за допомогою пари та гарячого повітря

ОГЛЯД РЕЖИМІВ НАГРІВУ ДУХОВОЇ ШАФИ  
ТА РЕЖИМІВ ВИПІКАННЯ
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ДУХОВІ ШАФИ

ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ

ЗМІШУВАЧІ

ВИТЯЖКИ

КУХОННІ МИЙКИ

Технологія динамічного 
приготування

Режим Барбекю

Верхній / 
нижній нагрів

Верхній нагрів Нижній нагрів /  
з вентилятором

Мікрохвильовий режим / 
великий гриль / вентилятор

Функція блокування 
замка від дітей

Висувна лійка

Система відведення 
повітря по периметру

Установка зверху  
з плоским бортиком  

(монтаж SlimTop)

Мульти-готування

Швидкий нагрів

Розморожування

Eco hot air

Електронне 
запалювання

Bridge

Бігунковий контроль

Режим Піца

Вентилятор

Економія енергії

Великий гриль / 
мікрохвильовий режим

Запобіжний клапан

Технологія TURN  
and CLEAN®

Індикатор насичення 
фільтра

Інтегрований  
зливний отвір

Турбо гриль 
(гриль з вентилятором)

Великий гриль

Низькотемпературне 
приготування

Підігрів

Повне меню

Режим повільного 
приготування

Верхній / нижній нагрів / 
з вентилятором

Нижній нагрів Keep warm  
(збереження температури)

Комбіноване 
приготування на парі

Режим 
Гаряче повітря

Індукційне нагрівання

Технологія JETCLEAN®

Комфортне світло

Монтаж в рівень  
зі стільницею

Гриль

Режим Тісто

Режим Aqua Clean 
(очищення парою)

Чавунні підставки 
під каструлі

Автоматичне ввімкнення Таймер

Пропонування 
рецептів

Універсальний

Самоочищення

Великий гриль /  
з вентилятором

Потрійна корона

Технологія Highflex®

Режим рециркуляції

Прихований  
зливний отвір

Мікрохвильовий 
режим

Приготування 
на парі

Монтаж під стільницю
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ДЛЯ НОТАТОК







Дана пропозиція діє на території України від 26 вересня 2017 до випуску наступного каталогу чи офіційного повідомлення.

Компанія Франке Україна залишає за собою право змінювати асортимент та ціни в залежності від потреб ринку та можливих змін технічних 
характеристик. Виробник протягом дії даного каталогу може змінювати чи вдосконалювати певні технічні характеристики, що суттєво не впливають 
на дизайн та зовнішній вигляд приладів.

Усі ціни наведено із довідковою метою в європейській валюті євро через нестабільний курс української гривні. Розрахунок проводиться лише у 
національній валюті згідно комерційного курсу ТОВ Франке Україна на момент оплати. 

Компанія Франке Україна не несе відповідальності за друкарські помилки чи елементарні неточності, що могли виникнути в процесі розробки 
даного каталогу.

Даний асортимент доступний для кухонного ринку, дизайнерських чи архітектурних бюро та ексклюзивних дилерів. 

З питань придбання продукції чи співпраці просимо звертатись за телефоном (044) 492 00 15 або за електронною адресою info-fua@franke.com, 
а також в розділі „Служба з обслуговування клієнтів“ інтернет сторінки franke.ua
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Франке Україна ТОВ
вул. Здолбунівська, 7д
02081, м. Київ, Україна

Тел.: (044) 492 00 15
Факс: (044) 492 00 16
info-fua@franke.com
www.franke.ua
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