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Про FRANKE
Якою є компанія FRANKE сьогодні?
Це великий концерн, продукція якого полегшує життя людям. 

FRANKE - це смачна кава під час подорожі на автозаправній станції чи в спокійному та тихому кафе.
FRANKE - це санітарні системи в аеропортах, на стадіонах чи в торгово-розважальних центрах.
FRANKE - це приємна атмосфера в ресторані, адже страви для вас готують професіонали на професійному обладнанні FRANKE.
Сьогодні FRANKE працює по всьому світу та складається з таких дивізіонів:

Напевно кожна домогосподиня мріє мати 
цілу кухню від FRANKE. Franke Home 

Solutions пропонує повну гаму товарів для 
кухні - від мийки зі змішувачем до побутової 

техніки. 

Коли Ви відвідуєте McDonalds, Burger 
King, Vapiano, Lindt & Sprüngli, IKEA та 

багато інших відомих мереж, Вам готують 
на обладнанні, що постачається Franke 

Foodservice Systems.

Ніщо так не заряджає, як чашка міцної та 
запашної кави. А якщо ця кава приготована у 
кавомашині FRANKE - це просто назабутньо! 

Franke Kitchen Systems виготовляє 
автоматичні та напівавтоматичні професійні 

апарати для приготування кави.

COFFEE SYSTEMSHOME SOLUTIONS FOODSERVICE SYSTEMS
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Шоурум FRANKE

Запрошуємо відвідати шоурум 
Franke в Києві. Попередній запис 
за телефоном 0-800-301-801.
Відскануйте QR-код, щоб знайти 
локацію на карті.

В Києві, за адресою бульвар Дружби народів, 15 А, знаходиться шоурум бренду 
FRANKE. Тут представлений широкий асортимент різноманітної техніки для кухні. 
Переконатися в цьому, а також звернутися за порадою щодо того, яке обладнання 
вибрати для кухні, щоб облаштувати її функціонально і красиво, може кожен.  
Дізнатись про рішення, які допомагають захистити навколишнє середовище, про 
матеріали, з яких виготовляються мийки, або просто насолодитись стильними, 
практичними, ергономічними та дизайнерськими рішенням. Ласкаво просимо!
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MYTHOS
КОЛИ ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ СТАЄ МИСТЕЦТВОМ
Порадуйте себе та своїх гостей стильною кухнею. Насолоджуйтесь ідеально 
збалансованим дизайном у поєднанні з темними скляними поверхнями.

Асортимент побутової техніки Mythos вразить вас своєю продуктивністю та 
якістю. Зовнішній вигляд та ефективність колекції Mythos робить його визнаною 
класикою сьогодення.
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КолеКція MYTHOS

Безшовна інсталяція в 
галерею
Опція встановлення техніки Mythos в 
галерею надає вашій кухні не тільки 
вишуканого вигляду, а є ще й 
найзручнішим рішенням для 
повсякденного користування.

ЛЮБОВ ДО ДЕТАЛЕЙ

Mythos надихає проводити більше часу на кухні, особливо завдяки новій 
фантастичній колекції кухонної техніки. Придивіться ближче і ви побачите, що 
Mythos збудить і ваше серце, і ваш розум.

Точність має значення
Усе поєднується між собою. 

Елегантна, тонка, сталева ручка надає 
максимальне відчуття пропорцій.

Так багато місця
Коли сім’я повертається додому, вам 
потрібно завжди мати щось 
напоготові. Ви можете хвилюватись чи 
дійсно вміститься в духовій шафі все, 
що ви запланували приготувати. На 
щастя, ваша нова духова шафа Mythos 
має велику місткість на 73 літри, що 
означає багато додаткового місця.

Чиста, як скельце
Тепер ви можете ще більше 
насолоджуватися вашою духовою 
шафою. Завдяки функції піролітичного 
очищення вона сама очиститься та 
перетворить всі залишки у попіл, який 
легко можна витерти.
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ТАРТ З АПЕЛЬСИНОВИМ КУРДОМ

Здивуйте своїх близьких чудовим апельсиновим тартом

Із соковитими апельсинами та нотками ванілі, цей тарт смакує дивовижно легко. 
Він гарантовано вдасться, а випікати його – суцільне задоволення, як тільки тарт 
буде готовий, вам захочеться приготувати його ще.
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інгредієнти

Тісто для тарта
1¼ склянки борошна
½ склянки цукрової пудри
¼ чайної ложки солі
½ склянки охолодженого вершкового масла,
нарізаного маленькими кубиками
1 велике яйце
½ чайної ложки ванільного екстракту (за бажанням)

Цитрусовий курд
3 великих яйця
½ склянки цукру
¼ склянки цукрової пудри
1 столова ложка апельсинової цедри
½ склянки свіжовичавленого апельсинового соку
½ склянки вершкового масла,
нарізаного маленькими кубиками

Топінг
1 тонко нарізаний апельсин
1 склянка цукру
⅔ склянки води
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Приготуйте тісто  
Всипте муку, цукрову пудру та сіль до миски й 
добре перемішайте. Додайте масло. Потім – 
яйце і ванільний екстракт, замішайте тісто 
руками, допоки воно не буде добре триматися 
разом.

Влийте курд у основу
Заберіть миску з водяної бані та додавайте 
вершкове масло по одній третині за раз до 
повного змішання. Перш ніж переливати курд до 
основи, дайте йому трішки охолонути.

Сформуйте та спечіть основу
Обгорніть тісто поліетиленовою плівкою та 
розкачайте його у формі круга. Покладіть у 
холодильник на 30 хвилин. Розігрійте духову 
шафу до 180°C. Помістіть тісто у форму та 
запікайте протягом 20-25 хвилин. Дістаньте 
готову основу з духової шафи і дайте їй повністю 
охолонути.

Підготуйте топінг
Налийте воду в каструлю, додайте цукор і 
нагрівайте, допоки він розчиниться. Додайте 
апельсинові скибочки до сиропу та готуйте їх 
10-15 хвилин, поки вони не стануть м’якими. 
Помістіть скибочки на тарт як прикрасу.

Зробіть цитрусовий курд
Помістіть жаростійку миску на водяну баню. 
Змішайте цедру, апельсиновий сік, яйця та цукор 
та тримайте на бані близько 10- 20 хвилин, 
постійно перемішуючи, поки суміш не загусне. 
Вона не повинна прилипати до ложки.

Готово
Помістіть готовий тарт у холодильник як мінімум 
на чотири години (а ще краще – на ніч), аби курд 
добре застиг.

Приготування:
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MYTHOS BOWL

FRANKE запускає серію мінімалістичних мийок з нержавіючої сталі Mythos.

Відзначена характерними рисами швейцарського дизайну та виробництва, нова 
серія мийок з нержавіючої сталі Mythos поєднує класику та сучасність із якістю 
майстерної роботи.

Cерія Mythos вже завоювала міжнародне визнання, отримавши у 2020 році дві 
престижні премії за відмінний дизайн – IF Design Award та Red Dot Design Award.
Завдяки тонкому 6 мм краю мийки Mythos поєднуються з будь-яким матеріалом 
стільниці та встановлюються під стільницю, врізним монтажем SlimTop або врівень 
зі стільницею без використання силікону. Мийки Mythos елегантно доповнюють 
робочу поверхню. Крім унікального краю, на них встановлено елегантний та 
гігієнічний прихований перелив з логотипом Franke Swiss, який нагадує про 
країну походження.

Виготовлена в Швейцарії
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Глибина 200 мм, плавно заокруглений радіус кутів та основи чаші, а також кругла 
декоративна кришка зливного отвору підкреслюють витонченість конструкції та 
забезпечують легке очищення.

Мийка доповнюється ергономічними аксесуарами, що допомагають організувати 
робочі процеси на кухні. Аксесуари включають фірмовий килимок Rollmat від 
Franke, мобільну сушарку, миску для сушіння та дошку 
для нарізання з екологічного матеріалу, яку можна 
мити в посудомийній машині.

Відскануйте QR-код, щоб подивитись 
відео про мийки Mythos Bowl.

MYTHOS BOwl

16 | Каталог продукції



Високоточна обробка країв дозволяє ідеально інтегрувати 
мийку в кухонну стільницю так, що шва не буде відчутно. Це 
полегшує догляд за стільницею та прибирання дрібного сміття 
чи крихт. Також такого роду інтеграція робить кухню сучасною та 
високотехнологічною.

Декоративна кришка приховує злив та доповнює ідею ідеальної 
інтеграції та максимальної гігієни. Звісно, кришка легко знімається. 
Особлива увага до найменших деталей говорить про преміальність 
продукту та турботу виробника про своїх клієнтів. Швейцарці говорять, 
що це частина їх ДНК.

Відскануйте QR-код, щоб подивитись 
відео про переваги мийок Mythos Bowl.
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MARIS
МІСЦЕ ДЛЯ ВСІЄЇ РОДИНИ
Разом з Maris Franke створили приголомшливі рішення для довершеної сімейної кухні. 
Багато нових ідей роблять приготування їжі набагато простішим, ніж це було раніше. 
Ви можете насолоджуватися приготуванням їжі та якісно проводити час разом.

Каталог продукції | 19



20 | Каталог продукції



КолеКція MARIS

Смачно для кожного
Коли зустрічаються покоління, не обов’язково всі полюбляють одинакові страви. Завдяки чудовій функції Multicooking 
у вашій духовій шафі Maris ви завжди будете напоготові. Вражайте свою сім’ю, випікаючи тарт, готуючи лазанью і 
запікаючи м’ясо на трьох рівнях одночасно.

Діти на кухні
Індукційна технологія на вашій варильній поверхні Maris турбується про дітей. 

Завдяки новій функції Child Lock, маленьким рученятам не вдасться побавитися 
з функціями поверхні.

Це буде ніжно
На кухні іноді може бути гучно, коли каструлі виймаються з шухляди або тарілки 
складаються до шафи. Однак дверцята вашої духової шафи Maris закриваються 
лагідно, м’яко і безшумно. Функція Smooth2Close вносить відчуття 
безтурботності та чарівності до сімейної кухні та робить всю атмосферу більш 
доброзичливою.
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ANDY CHEF

FRANKE – винахідник новаторської та відзначеної багатьма нагородами системи 
FRANKE Box Center, яка допомагає організувати та спростити роботу на кухні, – 
представляє ще один геніально зручний продукт – Andy Chef.

Завдяки надзвичайно цікавій концепції, зручності використання та високоякісним 
матеріалам, Andy Chef отримав нагороду KitchenInnovation of the Year 2020. 
Подія доповнила успіх FRANKE, компанія отримує таку відзнаку щорічно, тому 
додатково керівництво KitchenInnovation of the Year відзначило це платиновою 
нагородою. Це, безумовно, є доказом не тільки високого дизайну виробів, а й 
турботи про свого клієнта та ретельного вибору матеріалів. За допомогою набору 
аксесуарів від Andy Chef ви збережете свою кухню охайною, впорядкованою та 
готовою до створення кулінарних шедеврів вдень та вночі.

Каталог продукції | 23



Комплект аксесуарів Andy Chef ідеально інтегрується з кухонними мийками 
FRANKE Box®, створюючи бездоганно організований простір.
В інноваційному та стильному наборі постачається високоякісний ніж шеф-кухаря з дерев’яною 
підставкою, яку можна розмістити на мийці і використовувати як обробну дошку та коландер з 
високоякісної нержавіючої сталі. Це приладдя найчастіше використовується та може зберігатись як 
в чаші мийки, так і просто на стільниці. Вишуканий корпус виготовлено з нержавіючої сталі та має 
нанесений стильний малюнок.

Andy Chef зберігає аксесуари в чаші мийки.
У такий спосіб їх можна просушувати після миття. Це економить місце в кухні та значно полегшує 

повсякденні процеси, позбавляючи необхідності зберігати аксесуари в кухонних шафках.

Вдень, коли аксесуари завжди повинні бути під рукою, Andy Chef перетворить мийку
FRANKE Box на справжній кулінарний центр. Це зручно, комфортно та стильно.

Мінімалістичний дизайн та висока практичність – головні переваги Andy Chef.

ANdY CHEF - ваШ ПомічниК на Кухні!

Відскануйте QR-код, щоб подивитись 
відео про Andy Chef.
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Сенсорний змішувач сьогодення

Нині люди почали проводити більше часу вдома та на кухні, ніж раніше. Ми шукаємо 
прості й екологічні рішення для забезпечення кращого рівня гігієни в домашніх 
умовах. Зустрічайте новий кухонний сенсорний змішувач Atlas Neo Sensor, 
розроблений з урахуванням суворих вимог щодо гігієни, надійності та зручності.  

Завдяки своєму позачасовому та ергономічному гібридному дизайну, сенсорний 
змішувач Franke простий у використанні та поєднує в собі подвійні переваги 
незалежної безконтактної функції та ручного керування зі стандартним 
одностороннім важелем. 

ATLAS NEO SENSOR
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ATlAS NEO SENSOR

Можна навіть не торкатися
Atlas Neo Sensor - це гібридний кухонний змішувач. Ви можете користуватися ним без допомоги 
рук завдяки інфрачервоному датчику руху або вручну за допомогою стандартного бічного 
важеля. Безконтактна функція працює навіть у закритому положенні ручного важеля!

Кухня - це місце, де ми проводимо більшу частину свого часу вдома. Тут ми готуємо разом, їмо, 
проводимо час із сім'єю і навіть зустрічаємо гостей. Більшість того, що ми робимо на кухні, так чи 
інакше стосується змішувача. І мати безконтактний змішувач на кухні дуже практично!
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Cенсорний зміШувач

Крок до раціонального 
використання ресурсів
Ви можете попередньо встановити температуру 
для інфрачервоного датчика руху, щоб зменшити
витрати на комунальні послуги. Рекомендуємо 
встановити прохолодний режим. Використовуйте 
стандартний ручний важіль, коли вам потрібно 
зробити воду тепліше чи холодніше.

Мийте руки, заощаджуючи 
воду!
Atlas Neo Sensor робить процес 
миття рук простим - і навіть веселим 
для всіх, при цьому значно зменшує 
обсяг споживання води. Такий 
маленький нюанс, як припинення 
потоку води, щоб як слід намилити і 
витерти руки, допомагає заощадити 
щонайменше 3 літри води під час 
кожного миття, зменшуючи звичайне
споживання води мінімум на 50%.

Нержавіюча сталь – це «вічна» 
сталь
Змішувач Atlas Neo Sensor виготовляється з 
нержавіючої сталі високої якості, що робить його 
надзвичайно стійким до псування, окислення, 
іржавіння та інших ознак корозії та зносу. 
Нержавіюча сталь гладка і непориста, тому 
іржа, вапняний наліт та інші тверді відкладення 
не можуть накопичуватися і бути сховищем для 
мікробів.

Відскануйте QR-код, щоб подивитись 
відео про переваги змішувачів Atlas 
Neo Sensor.
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Колекція змішувачів Icon перемогла в кухонній категорії iF Design Award 
2021

Інноваційний дизайн та надзвичайно вишуканий стиль змішувача FRANKE Icon 
було відзначено журі премії iF Design Award 2021 у категорії «Кухонні змішувачі 
та мийки».

Протягом 68 років премія щорічно вручається міжнародною організацією iF 
International Forum Design.

ЗМІШУВАЧ FRANKE ICON

Відскануйте QR-код, щоб подивитись 
відео про змішувач Icon.
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Змішувач Icon доступний у двох версіях (з поворотним виливом та витяжним виливом з душем) та двох 
ексклюзивних виконаннях у хромі та чорному матовому варіанті, що відповідає всім вимогам сучасного 
стилю.

створений, щоб стати сПравжньою 
іКоною стилю

Тонкий корпус та високий 
вилив
Розроблений, аби зробити ваше 
життя якомога простішим. З ним 
набагато легше вимити посуд 
великого розміру.

Витяжний вилив з двома 
режимами розпилення 
води
Змішувач з витяжним виливом, що 
має два режими розпилення води, 
полегшує виконання більшості 
побутових завдань. Потужний 
струмінь води використовується для 
очищення твердих залишків їжі, 
м'який – для звичайної мийки. Лише 
одне натискання кнопки!
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новий Колір - чорний матовий

Чорний матовий колір - це колір, від якого шаленіє Європа.
Його використовують в інтер'єрах настільки часто, що кухня не може бути осторонь. Він дозволяє 
встановити мийку в кухню, яку дизайнер спроектував з врахуванням всіх сучасних тенденцій. Це один 
з найбільш популярних кольорів в кухонній індустрії на сьогоднішній день.
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Керамічні 
мийки

Mythos 49
Maris 51
Kubus  55
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FRACERAM®

5

2

1

мийка
FRANKE MARIS

3

6

4
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СТIЙКА ДО
ЗАБРУДНЕНЬ
Характеристики Fraceram® 
дозволяють не хвилюватись 
про природні фарбники, що є 
у продуктах. Навіть такі складні 
залишки продуктів, як буряковий сік, 
залишки чаю, сліди від чорниць чи 
гарячого жиру не залишають слідів 
на поверхні мийки.

2

НАДЗВИЧАЙНО МIЦНА 
ПОВЕРХНЯ
Завдяки запатентованій технології 
виробництва матеріалу Fraceram® 
та вибору ідеального співвідношення 
сировини, керамічні кухонні мийки 
Franke витримують значно більші 
механічні навантаження, ніж 
кераміка, яку ми використовуємо у 
ванній кімнаті.

1

ГIГIЄНIЧНИЙ
МАТЕРIАЛ
Fraceram® виготовляється виключно 
з природніх компонентів — кварцу, 
польового шпату та глини. Це 
абсолютно безпечний та гігієнічний 
матеріал, виготовлення якого не 
несе загрози навколишньому 
середовищу.

3

ВЕНТИЛЬ ЕКСЦЕНТРИК 
EASY CLICK
Новітня система керування зливним 
вентилем без занурювання рук у 
воду в преміальних кухонних мийках 
Franke з Fraceram® забезпечує 
максимальний комфорт та 
гігієнічність.

КОЛЬОРОВА ГАМА
Завдяки спеціальному глазурному 
покриттю, керамічні мийки Franke мають 
неперевершений вигляд і кольори 
грають по-новому. На вибір два види 
кольорів — матові та глянцеві. Гланцеві 
– для сучасних кухонь із новітніми 
матеріалами з великою кількістю металу 
чи скла, та матові – для класичних 
кухонь з використанням дерева.

ЛЕГКIСТЬ У ДОГЛЯДI
Керамічні кухонні мийки Franke 
відрізняються особливою легкістю миття 
та догляду. В порівнянні зі звичайною 
керамікою, Fraceram® є вдосконаленим 
для вимог кухні матеріалом. Часто 
забруднення можна змити звичайною 
водою, навіть не використовуючи при 
цьому хімічні засоби чи губку.

5 4 
6 
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Кераміка — елегантність на Вашій 
кухні

Ідеальне поєднання природних матеріалів та дизайну
в керамічних мийках Franke. 

Кераміка Franke виготовляється з рідкої кераміки, яка потім випалюється. Таким 
чином створюється неймовірно гладкий та надзвичайно зносостійкий матеріал. 
Ви поціновувач класичного, а може сучасного дизайну? Ви просто не зможете 
встояти перед делікатними формами та виразними кольорами наших керамічних 
мийок.

Кераміка використовується протягом багатьох століть як натуральний матеріал, 
котрий досконало зарекомендував себе в місцях з інтенсивною експлуатацією, 
вимогливих до виняткової гігієни і чистоти. Природні властивості запатентованої 
керамічної маси Fraceram створюють матеріал найвищої якості, вони дозволяють 
отримати привабливі форми мийки, а також гарантують легкий догляд. Мийки 
з кераміки відмінно виглядають в поєднанні з різноманітними матеріалами, як, 
наприклад, камінь або дерево.

Онікс Чорний матовий Сірий матовий Капучино Кремовий БілийГрафіт
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Розшифровка
основних піктограм

Максимальна ширина шафки
Оскільки чаша, елементи зливної арматури чи 
інші конструктивні елементи мийки повинні 
вміститись між стінками шафки, необхідно 
звертати увагу на максимальну ширину 
шафки, в яку монтується мийка.

Монтаж під стільницю
Велика частина сучасних кухонь 
передбачають, що мийка буде вмонтована 
під спільницею. Це полегшує догляд за 
стільницею та гігієнічність. Наприклад, немає 
перешкод під час змітання крихт зі стільниці 
в мийку.

Монтаж врізним методом
Найбільш розповсюджений метод монтажу. 
Не потребує спеціальних вмінь і може бути 
здійснений самостійно. Мийка вкладається 
у виріз в стільниці та герметизується. Мийка 
виступає над стільницею на товщину свого 
профілю.

Необоротна конструкція мийки
Необоротні мийки переважно встановлюються 
лише в передбаченій заводом-виробником 
орієнтації. Проте, інколи, в залежності від 
потреб клієнта, таку мийку можна повернути, 
попередньо подбавши про конструктивні 
зміни в меблях.

Фіксоване розміщення крила

Такі мийки є необоротними, тому під 
час вибору необхідно звернути увагу на 
орієнтацію мийки в кухні.  Така конструкція 
має певні переваги, наприклад, більше місця 
для аксесуарів.

Оборотна конструкція мийки
В залежності від потреб та специфіки 
конструкції кухні, мийка може мати 
правостороннє або лівостороннє розміщення 
крила. Оборотні моделі можуть монтуватись в 
обидві сторони. Просто необхідно правильно 
розмістити отвір під змішувач.

Вентиль діаметром 3½ дюйма
Зливний отвір 3½ дюйма є практично 
стандартом. Він дозволяє швидко зливати 
воду, а також встановлювати при потребі 
подрібнювачі харчових відходів.
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мийКи з FRACERAM®
Переваги

Створена вогнем
Кераміку від Franke випалюють в тунельній печі при 
температурі 1200°C протягом 20 годин. В результаті 
цього процесу створюється надзвичайно тверда, стійка 
до подряпин, жаростійка та стійка до впливу кислот і 
відбілювачів поверхня.

Довговічність
Кераміка — це абсолютно природний, дуже стильний та 
надзвичайно практичний матеріал. Ми покриваємо його 
брудовідштовхуючим фінішним шаром. Це означає, що він 
не схильний до накопичення забруднень. Плями від чаю, 
червоного вина чи будь-які інші забруднення можна дуже 
легко усунути, промивши поверхню невеликою кількістю 
мильної води. Кераміка — це матеріал, який не втрачатиме 
свої властивості та зовнішній вигляд десятиліттями.

Як виготовляються керамічні мийки
Рідка кераміка – матеріал, який складається з кварцу, 
порцелянової глини і каоліну. Її впорскують в прес-
форму під високим тиском. Перед висиханням нерівності 
поверхні згладжуються за допомогою м’якої губки та 
зливаються водою для створення рівної поверхні. Після 
цього в мийці роблять отвори під змішувач. Велика 
керамічна мийка в середньому висихає за кілька днів при 
кімнатній температурі. Час повного висихання керамічної 
мийки — приблизно 40 годин при температурі 160°С. На 
останньому етапі мийку випалюють в тунельній печі при 
температурі 1200°С протягом 20 годин. На кожному етапі 
кожна мийка проходить суворі перевірки досвідченими 
фахівцями для того, щоб Ваша мийка була просто 
дивовижною.

FRACERAM — НАДМІЦНИЙ МАТЕРІАЛ
Fraceram має дуже високу міцність. У порівнянні з традиційною керамікою, 
що використовується для виробництва умивальників, він перевищує її за 
всіма характеристиками. Забруднення, що виникають під час повсякденного 
використання, не залишають на Fraceram жодних слідів. Це найбільш підходящий 
матеріал для використання на кухні.

PA
TE

NT
ED

 S
HO

CK
-R

ES
IS

TA
NT C

ERAMIC ЗАПАТЕНТОВАНА СТІЙКІСТЬ ДО УДАРІВ

PATENTIERTE SCHLAGFESTKERAMIK

44 | Каталог продукції



 | 45Мийки з Fraceram®



мийКи з КераміКи
Короткий огляд

MTK 610-58 580 × 510 мм

MYTHOS с. 48

MTK 651-100 1000 × 510 мм

MYTHOS с. 49

MTK 611-100 1000 × 510 мм

MYTHOS с. 49

MRK 651-100 1000 × 510 мм

MARIS с. 51

MRK 611-100 1000 × 510 мм

MARIS с. 51

MRK 611-78 780 × 510 мм

MARIS с. 53

KBK 160 545 × 445 мм

KUBUS с. 54

KBK 110-50 545 × 445 мм

KUBUS с. 55

KBK 110-40 445 × 445 мм

KUBUS с. 55

MRK 611-62 620 × 510 мм

MARIS с. 53
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мийКи з FRACERAM®

MTK 610-58
онікс

MTK 610-58
чорний матовий

MTK 610-58
сірий матовий

MTK 610-58
капучино

MTK 610-58
кремовий

MTK 610-58
білий

124.0335.851

124.0380.250

124.0380.249

124.0335.845

124.0335.844

124.0335.706

MTK 610-58
кераміка Fraceram®

Ширина шафи 60 см
Орієнтація мийки Необоротна
Габаритні розміри 580 × 510 мм
Розмір монтажного вирізу 560 × 490 мм
Габарити чаші 490 × 377 × 190 мм
Кількість отворів під змішувач 2 × Ø35 мм
Серія Mythos

Комплектація:
• сітчастий автоматичний вентиль 3½”

• кнопка керування вентилем, нержавіюча сталь

Безпека та комфорт:
• перелив на стінці чаші

• два попередньо просверлені отвори для змішувача 
та кнопки

• місце для встановлення змішувача та додаткових 
аксесуарів’

• відповідність нормі EN 13310:2015

Модель FUN

MTK 610-58
графіт

124.0335.850
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MYTHOS

MTK 651-100
онікс

MTK 611-100
онікс

MTK 651-100
чорний матовий

MTK 611-100
чорний матовий

MTK 651-100
сірий матовий

MTK 611-100
сірий матовий

MTK 651-100
капучино

MTK 611-100
капучино

MTK 651-100
кремовий

MTK 611-100
кремовий

MTK 651-100
білий

MTK 611-100
білий

124.0335.868 
124.0335.872

124.0335.856 
124.0335.863

крило ліворуч
крило праворуч

крило ліворуч
крило праворуч

124.0380.243 
124.0380.244

124.0380.247 
124.0380.248

124.0380.241 
124.0380.242

124.0380.245 
124.0380.246

124.0335.866 
124.0335.871

124.0335.855 
124.0335.862

124.0335.865 
124.0335.870

124.0335.853 
124.0335.859

124.0335.709 
124.0335.710

124.0335.707 
124.0335.708

MTK 651-100
кераміка Fraceram®

MTK 611-100
кераміка Fraceram®

Ширина шафи 60 см
Орієнтація мийки ліворуч або праворуч
Габаритні розміри 1000 × 510 мм
Розмір монтажного вирізу 980 × 490 мм
Габарити чаш 340 × 372 × 190 мм
 157 × 372 × 120 мм
Кількість отворів під змішувач 2 × Ø35 мм
Серія Mythos

Ширина шафи 60 см
Орієнтація мийки ліворуч або праворуч
Габаритні розміри 1000 × 510 мм
Розмір монтажного вирізу 980 × 490 мм
Габарити чаш 492 × 372 × 190мм
Кількість отворів під змішувач 2 × Ø35 мм
Серія Mythos

Комплектація:
• сітчастий автоматичний вентиль 3½” та 2”

• кнопка керування вентилем, нержавіюча сталь

Комплектація:
• сітчастий автоматичний вентиль 3½”

• кнопка керування вентилем, нержавіюча сталь

Безпека та комфорт:
• перелив на стінці чаші

• два попередньо просверлені отвори для змішувача 
та кнопки

• крило під нахилом для безпечного стоку води

• місце для встановлення змішувача та додаткових 
аксесуарів

• відповідність нормі EN 13310:2015

Безпека та комфорт:
• перелив на стінці чаші

• крило під нахилом для безпечного стоку води

• місце для встановлення змішувача та додаткових 
аксесуарів

• відповідність нормі EN 13310:2015

Модель

Модель

FUN

FUN

MTK 651-100
графіт

MTK 611-100
графіт

124.0335.869 
124.0335.873

124.0335.857 
124.0335.864

Додаткові аксесуари:
• килимок Rollmat

Додаткові аксесуари:
• килимок Rollmat

1

1

112.0075.642 
Килимок Rollmat 
нержавіюча сталь 
366×326 мм

1
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MARIS

MRK 651-100
онікс

MRK 611-100
онікс

MRK 651-100
чорний матовий

MRK 611-100
чорний матовий

MRK 651-100
сірий матовий

MRK 611-100
сірий матовий

MRK 651-100
капучино

MRK 611-100
капучино

MRK 651-100
кремовий

MRK 611-100
кремовий

MRK 651-100
білий

MRK 611-100
білий

124.0335.704

124.0335.698

124.0380.341

124.0380.343

124.0380.251

124.0380.342

124.0335.702

124.0335.697

124.0335.701

124.0335.696

124.0335.700

124.0335.694

MRK 651-100
кераміка Fraceram®

MRK 611-100
кераміка Fraceram®

Ширина шафи 60 см
Орієнтація мийки оборотна
Габаритні розміри 1000 × 510 мм
Розмір монтажного вирізу 980 × 490 мм
Габарити чаш 420 × 350 × 200 мм
 145 × 308 × 134 мм
Кількість отворів під змішувач 2 × Ø35 мм
Серія Maris

Ширина шафи 60 см
Орієнтація мийки оборотна
Габаритні розміри 1000 × 510 мм
Розмір монтажного вирізу 980 × 490 мм
Габарити чаші 455 × 420 × 200 мм
Кількість отворів під змішувач 2 × Ø35 мм
Серія Maris

Комплектація:
• сітчастий автоматичний вентиль 3½” та 2”

• кнопка керування вентилем, нержавіюча сталь

Комплектація:
• сітчастий автоматичний вентиль 3½”

• кнопка керування вентилем, нержавіюча сталь

Безпека та комфорт:
• перелив на стінці чаші

• крило під нахилом для безпечного стоку води

• місце для встановлення змішувача та додаткових 
аксесуарів

• відповідність нормі EN 13310:2015

Безпека та комфорт:
• перелив на стінці чаші

• крило під нахилом для безпечного стоку води

• місце для встановлення змішувача та додаткових 
аксесуарів

• відповідність нормі EN 13310:2015

Додаткові аксесуари:
• килимок Rollmat

Додаткові аксесуари:
• килимок Rollmat

Модель

Модель

FUN

FUN

1

1

112.0075.642 
Килимок Rollmat 
нержавіюча сталь 
366×326 мм

1

MRK 651-100
графіт

MRK 611-100
графіт

124.0335.703

124.0335.699
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MARIS

MRK 611-78
онікс

MRK 611-62
онікс

MRK 611-78
чорний матовий

MRK 611-62
чорний матовий

MRK 611-78
сірий матовий

MRK 611-62
сірий матовий

MRK 611-78
капучино

MRK 611-62
капучино

MRK 611-78
кремовий

MRK 611-62
кремовий

MRK 611-78
білий

MRK 611-62
білий

124.0381.404

124.0335.692

124.0381.407

124.0380.345

124.0381.405

124.0380.344

124.0381.402

124.0335.680

124.0381.401

124.0335.674

124.0381.390

124.0335.678

MRK 611-78
кераміка Fraceram®

MRK 611-62
кераміка Fraceram®

Ширина шафи 45 см
Орієнтація мийки оборотна
Габаритні розміри 780 × 510 мм
Розмір монтажного вирізу 760 × 490 мм
Габарити чаші 315 × 420 × 200 мм
Кількість отворів під змішувач 2 × Ø35 мм
Серія Maris

Ширина шафи 45 см
Орієнтація мийки оборотна
Габаритні розміри 620 × 510 мм
Розмір монтажного вирізу 600 × 490 мм
Габарити чаші 351 × 420 × 200 мм
Кількість отворів під змішувач 2 × Ø35 мм
Серія Maris

Комплектація:
• сітчастий автоматичний вентиль 3½”

• кнопка керування вентилем, нержавіюча сталь

Комплектація:
• сітчастий автоматичний вентиль 3½”

• кнопка керування вентилем, нержавіюча сталь

Безпека та комфорт:
• перелив на стінці чаші

• крило під нахилом для безпечного стоку води

• місце для встановлення змішувача та додаткових 
аксесуарів

• відповідність нормі EN 13310:2015

Безпека та комфорт:
• перелив на стінці чаші

• крило під нахилом для безпечного стоку води

• відповідність нормі EN 13310:2015

Модель

Модель

FUN

FUN

MRK 611-78
графіт

MRK 611-62
графіт

124.0381.403

124.0335.693

112.0075.642 
Килимок Rollmat 
нержавіюча сталь 
366×326 мм

1

Додаткові аксесуари:
• килимок Rollmat1
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KBK 160
онікс

KBK 160
чорний матовий

KBK 160
сірий матовий

KBK 160
капучино

KBK 160
кремовий

KBK 160
білий

126.0335.887

126.0380.348

126.0380.347

126.0335.885

126.0335.884

126.0335.714

KBK 160
кераміка Fraceram®

Ширина шафи 60 см
Орієнтація мийки Необоротна
Габаритні розміри 545 × 445 мм
Розмір монтажного вирізу 495 × 375 мм
Габарити чаш 375 × 385 × 185 мм
 115 × 385 × 115 мм
Серія  Kubus

Комплектація:
• сітчастий автоматичний вентиль 3½”, 1½”

• кнопка керування вентилем, нержавіюча сталь

Безпека та комфорт:
• перелив на стінці чаші

• відповідність нормі EN 13310:2015

Модель FUN

KBK 160
графіт

126.0335.891

Додаткові аксесуари:
• килимок Rollmat

• cушарка пересувна
1
2
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KuBuS

KBK 110-50
кераміка Fraceram®

KBK 110-40
кераміка Fraceram®

Ширина шафи 60 см
Орієнтація мийки без крила
Габаритні розміри 545 × 445 мм
Розмір монтажного вирізу 495 × 375 мм
Габарити чаші 505 × 385 × 185 мм
Серія  Kubus

Ширина шафи 50 см
Орієнтація мийки без крила
Габаритні розміри 445 × 445 мм
Розмір монтажного вирізу 395 × 375 мм
Габарити чаш 405 × 385 × 175 мм
Серія  Kubus

Комплектація:
• сітчастий автоматичний вентиль 3½”

• кнопка керування вентилем, нержавіюча сталь

Комплектація:
• сітчастий автоматичний вентиль 3½”

• кнопка керування вентилем, нержавіюча сталь

Безпека та комфорт:
• перелив на стінці чаші

• відповідність нормі EN 13310:2015

Безпека та комфорт:
• перелив на стінці чаші

• відповідність нормі EN 13310:2015

Додаткові аксесуари:
• килимок Rollmat

• cушарка пересувна

Додаткові аксесуари:
• килимок Rollmat

• cушарка пересувна

1

1

2

2

112.0030.882 
Килимок Rollmat 
нержавіюча сталь 
470×420 мм

1

112.0188.651  
Сушарка пересувна 
нержавіюча сталь 
342 × 430 мм

2

KBK 110-50
онікс

KBK 110-50
чорний матовий

KBK 110-50
сірий матовий

KBK 110-50
капучино

KBK 110-50
кремовий

KBK 110-50
білий

126.0335.883

126.0380.350

126.0380.349

126.0335.881

126.0335.880

126.0335.712

Модель FUN

KBK 110-50
графіт

126.0335.882

KBK 110-40
онікс

KBK 110-40
чорний матовий

KBK 110-40
сірий матовий

KBK 110-40
капучино

KBK 110-40
кремовий

KBK 110-40
білий

126.0335.878

126.0380.352

126.0380.351

126.0335.876

126.0335.875

126.0335.711

Модель FUN

KBK 110-40
графіт

126.0335.879

 | 55Kubus



.

56 | Каталог продукції



Мийки з
Фраграніту

Mythos 69
Maris 71
Kubus 2 73
Fresno 75
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Фраграніт

ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ
ЗА МИЙКАМИ З
ФРАГРАНІТУ
Спеціально розроблений для догляду 
за мийками Franke з Фраграніту 
та Тектонайту. Має унікальну 
формулу, завдяки якій ефективно 
очищає поверхню від повсякденних 
забруднень. Компоненти засобу 
також боряться з вапняними 
відкладеннями на мийці та створюють 
водовідштовхуючий ефект та захисну 
плівку на поверхні, яка запобігає 
накопиченню забруднень. За умови 
щоденного використання мийка 
залишатиметься чистою довгі роки.

51
4

мийка
FRANKE FRESNO

3

2

новинка
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ДУЖЕ МІСТКА ЧАША
Конфігурація мийки Fresno 
дозволяє збільшити габарити 
чаші до максимально можливих. 
Чаша має розмір 495х425 мм, що 
дозволяє з легкістю розмістити 
декілька каструль чи помити навіть 
такі великі речі, як деко з духової 
шафи чи овальний посуд для 
печені.

2БІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ 
ЗМІШУВАЧА
Завдяки тому, що майданчик 
для змішувача розміщується 
збоку, управління змішувачем 
є по-справжньому зручним, 
адже він розміщений ближче до 
користувача і далі від стіни. Це 
дозволяє легше доглядати за 
чистотою і позбавляє ризику того, 
що ручка впиратиметься в стіну.

1

НОВИЙ КОЛІР
ЧОРНИЙ МАТОВИЙ
Чорний матовий колір дозволяє 
встановити мийку в кухню, яку 
дизайнер спроектував з врахуванням 
всіх сучасних тенденцій. Це один 
з найбільш популярних кольорів в 
кухонній індустрії на сьогоднішній 
день. 

3

ДЕКОРАТИВНА КРИШКА
Декоративна кришка з нержавіючої 
сталі елегантно прикриє зливний 
отвір мийки та додасть естетичного 
вигляду. Кришка легко знімається 
та не заважає встановленню 
подрібнювача харчових відходів.

ПРИХОВАНИЙ ПЕРЕЛИВ
Перелив — не тільки необхідний 
елемент конструкції мийки, що 
гарантує безпеку, а й елемент дизайну. 
Також завдяки такій конструкції 
значно підвищується гігієнічність 
мийки, оскільки декоративна кришка 
з логотипом Franke приховує 
забруднення і служить фільтром від 
крупних предметів.

4 

5 

Відскануйте QR-код, щоб 
подивитись відео про мийки з 
Фраграніту.
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Фраграніт - еталон чистоти та 
довговічності

Завдяки запатентованій формулі та досконалій технології виробництва, мийки з 
Fragranite+ легкі в догляді та чистці. На мийці не залишаються сліди від продуктів 
та кухонного приладдя.

Fragranite®

Durakleen Plus
Запатентований матеріал, що складається 
із 80% кварцу й 20% акрилової смоли для 
зв’язування твердих частинок. Мийки 
Franke Fragranite+ виготовляються по 
технології гарячого формування, що робить 
їх неперевершеними по багатьох причинах. 
Fragranite+ сертифіковано у відповідності 
до європейського стандарту EN 13310:2015 
для кухонних мийок.

Досконалість форм
Fragranite+ дозволяє виготовити мийку 
практично будь-якої форми широкої 
кольорової гами. Технологія пігментації 
кварцу при температурі 600°С гарантує 
стійкість кольорів протягом десятиліть.

Новий стандарт гігієни
- антибактеріальний захист Sanitized®! Всі 
мийки FRANKE з матеріалу Fragranite мають 
захист від бактерій завдяки запатентованій 
добавці Sanitized®.

Відскануйте QR-код, щоб подивитись відео
про антибактеріальний захист Sanitized.

Онікс Графіт Чорний матовий Сірий камінь Мигдаль Бежевий Сахара Білий
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Розшифровка
основних піктограм

Максимальна ширина шафки
Оскільки чаша, елементи зливної арматури чи 
інші конструктивні елементи мийки повинні 
вміститись між стінками шафки, необхідно 
звертати увагу на максимальну ширину 
шафки, в яку монтується мийка.

Аксесуар в комплекті
      Щоб розкрити повний потенціал виробу та 
показати нашу турботу про своїх клієнтів 
деякі продукти ми постачаємо в комплекті з 
одним або декількома аксесуарами.

Монтаж під стільницю
Велика частина сучасних кухонь 
передбачають, що мийка буде вмонтована 
під спільницею. Це полегшує догляд за 
стільницею та гігієнічність. Наприклад, немає 
перешкод під час змітання крихт зі стільниці 
в мийку.

Сифон в комплекті
Сифон необхідний для створення водяного 
затвору, який блокує розповсюдження 
неприємних запахів. Моделі, які мають дану 
піктограму в описі, постачаються з сифоном в 
комплекті, тому немає необхідності додатково 
купувати цей елемент зливної арматури.

Необоротна конструкція мийки
Необоротні мийки переважно встановлюються 
лише в передбаченій заводом-виробником 
орієнтації. Проте, інколи, в залежності від 
потреб клієнта, таку мийку можна повернути, 
попередньо подбавши про конструктивні 
зміни в меблях.

Фіксоване розміщення крила

Такі мийки є необоротними, тому під 
час вибору необхідно звернути увагу на 
орієнтацію мийки в кухні.  Така конструкція 
має певні переваги, наприклад, більше місця 
для аксесуарів.

Монтаж врізним методом
Найбільш розповсюджений метод монтажу. 
Не потребує спеціальних вмінь і може бути 
здійснений самостійно. Мийка вкладається 
у виріз в стільниці та герметизується. Мийка 
виступає над стільницею на товщину свого 
профілю.

Прихований перелив
Перелив призначений для зливу зайвої 
води, коли вентиль зливу перекритий або 
заблокований. Він може бути відкритим і 
прихованим. Прихований перелив має більш 
естетичний вигляд, оскільки зливні отвори 
ховаються за декоративними накладками. 
Такий перелив є більш гігієнічним. 

Оборотна конструкція мийки
В залежності від потреб та специфіки 
конструкції кухні, мийка може мати 
правостороннє або лівостороннє розміщення 
крила. Оборотні моделі можуть монтуватись в 
обидві сторони. Просто необхідно правильно 
розмістити отвір під змішувач.

Можливість встановлення диспоузера
Мийки, позначені цим значком, є сумісними 
з подрібнювачами харчових відходів. 
Зауважте, інколи для під'єднання диспоузера 
до переливу можуть знадобитись додаткові 
елементи монтажу, які продаються окремо.

Вентиль діаметром 3½ дюйма
Зливний отвір 3½ дюйма є практично 
стандартом. Він дозволяє швидко зливати 
воду, а також встановлювати при потребі 
подрібнювачі харчових відходів.
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Стійкість до ударів
Гранітна мийка приймає на себе всю важкість 
кухонної роботи. Часом це висока температура, 
часом фізичний вплив кухонного приладдя. Ми 
гарантуємо, що ненавмисні падіння дрібних 
кухонних предметів не нанесуть шкоди мийці з 
Фраграніту.

Менше бактерій завдяки іонам срібла
Біоцидна речовина, що є складовою Fragranite+ — срібляно-фосфатне скло — є активною складовою матеріалу. Вона 
перешкоджає диханню, харчуванню, а також діленню клітин мікробів і тим самим знижує ріст чисельності мікробів та 
бактерій. Результати тестів показали, що оброблений Sanitized® Fragranite+ скорочує ріст бактерій і мікробів на 99%.

Кухонну мийку часто називають серцем кухні. Адже згідно статистики найбільше часу проводиться саме біля неї. 
Мийка повинна витримувати впливи різноманітних факторів — температура, хімічні сполуки, агресивні речовини та 
багато іншого.

Стійкість до зафарбовування 
Використання дрібніших частинок кварцу та 
покращена формула зв’язуючого матеріалу роблять 
поверхню мийки максимально твердою та гладкою. 
Таку поверхню легко чистити від забруднень, що 
виникають у побуті.

Стійкість до ультрафіолетового 
випромінювання
Застосування дорогої технології пігментації кварцу 
в печах при температурі 600°C гарантує 
стабільність кольору мийок з Фраграніту протягом 
десятиліть. Мийки мають насиченный колір і не 
втрачають його під впливом УФ-випромінення.

Стійкість до подряпин
В процесі виробництва мийок FRANKE 
концентрація кварцу на поверхні збільшується, а 
акрилової смоли — зменшується. Завдяки цьому всі 
корисні властивості граніту — а саме стійкість до 
подряпин та плям — доступні найбільше на лицьовій 
частині мийки. Саме там, де це потрібно.

мийКи з Фраграніту
Переваги
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мийКи з Фраграніту
Короткий огляд

MTG 651-100 1000 × 515 мм

MYTHOS с. 69

MTG 611 1000 × 515 мм

MYTHOS с. 69

MRG 611-78 XL 780 × 500 мм

MARIS с. 71

MRG 611-97 XL 970 × 500 мм

MARIS с. 71

FSG 611 877 × 495 мм

FRESNO с. 75

KNG 110-62 760 × 460 мм

KUBUS 2 с. 73

KNG 110-52 560 × 460 мм

KUBUS 2 с. 73

KNG 120 760 × 460 мм

KUBUS 2 с. 72
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Mythos

114.0594.803 
114.0594.730

114.0502.868 
114.0502.866

MTG 651-100
білий

MTG 611
білий

MTG 651-100
онікс

MTG 611
онікс

114.0594.808 
114.0594.807

114.0502.870 
114.0502.869

114.0594.824 
114.0594.822

114.0594.685 
114.0592.098

MTG 651-100
сірий камінь

MTG 611
сірий камінь

114.0594.821 
114.0594.810

114.0502.872 
114.0502.871

MTG 651-100
мигдаль

MTG 611
мигдаль

MTG 651-100
Фраграніт 

MTG 611
Фраграніт 

Ширина шафи 60 см
Орієнтація мийки ліворуч або праворуч
Габаритні розміри 1000 × 515 мм
Розмір монтажного вирізу 980 × 495 мм
Габарити чаші 360 × 390 × 200 мм
 160 × 390 × 140 мм
Серія Mythos

Ширина шафи 60 см
Орієнтація мийки ліворуч або праворуч
Габаритні розміри 1000 × 515 мм
Розмір монтажного вирізу 980 × 495 мм
Габарити чаші 500 × 390 × 190 мм
Серія Mythos

Комплектація:
• сітчастий автоматичний вентиль 3½” 2 шт

• сифон

• фреза для висвердлювання отворів Ø 35 мм

Комплектація:
• cітчастий автоматичний вентиль 3½”

• сифон

• фреза для висвердлювання отворів Ø 35 мм

Безпека та комфорт:
• антибактеріальний захист Sanitized®

• перелив на стінці чаші

• крило під нахилом для безпечного стоку води

• місце для встановлення змішувача та додаткових 
аксесуарів

• відповідність нормі EN 13310:2015

Безпека та комфорт:
• антибактеріальний захист Sanitized®

• перелив на стінці чаші

• крило під нахилом для безпечного стоку води

• місце для встановлення змішувача та додаткових 
аксесуарів

• відповідність нормі EN 13310:2015

Додаткові аксесуари:
• обробна дошка з надміцного скла

• килимок Rollmat

• засіб для догляду за мийками

Додаткові аксесуари:
• обробна дошка з надміцного скла

• килимок Rollmat

• засіб для догляду за мийками

Модель

Модель

FUN

FUN

1

1

2

2

3

3
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112.0530.238 
Засіб для догляду
за мийками
250 мл

3

112.0017.900  
Обробна дошка 
надміцне скло
366×326 мм

112.0030.882 
Килимок Rollmat
нержавіюча сталь
300×450 мм

1 2

Увага:
Прохання уточнювати наявність та терміни поставки!
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114.0374.916

114.0374.915

114.0374.914

114.0374.951

114.0367.724

MRG 611-78 XL 
мигдаль

MRG 611-78 XL 
бежевий

MRG 611-78 XL 
сахара

MRG 611-78 XL 
білий

MRG 611-97 XL 
білий

MRG 611-78 XL 
онікс

MRG 611-97 XL 
онікс

114.0374.920

114.0367.737

114.0374.919

114.0631.438

MRG 611-78 XL 
графіт*

MRG 611-78 XL 
чорний матовий

114.0576.308

114.0367.734

114.0633.167

MRG 611-78 XL 
сірий камінь

MRG 611-97 XL 
сірий камінь

MRG 611-97 XL 
чорний матовий

MRG 611-78 XL
Фраграніт 

MRG 611-97 XL
Фраграніт 

Модель

Модель

FUN

FUN

Ширина шафи 60 см
Орієнтація мийки Оборотна
Габаритні розміри 780 × 500 мм
Розмір монтажного вирізу 760 × 480 мм
Габарити чаш 490 × 425 × 200 мм
Серія Maris

Ширина шафи 60 см
Орієнтація мийки Оборотна
Габаритні розміри 970 × 500 мм
Розмір монтажного вирізу 950 × 480 мм
Габарити чаш 490 × 425 × 200 мм
Серія Maris

Комплектація:
• сітчастий вентиль 3½”

• сифон

• фреза для висвердлювання отворів Ø 35 мм

Комплектація:
• сітчастий автоматичний вентиль 3½”

• сифон

• фреза для висвердлювання отворів Ø 35 мм

Безпека та комфорт:
• антибактеріальний захист Sanitized® 

• перелив на бічній стінці чаші

• крило під нахилом для безпечного стоку води 

• відповідність нормі EN 13310:2015

Безпека та комфорт:
• антибактеріальний захист Sanitized® 

• перелив на бічній стінці чаші

• крило під нахилом для безпечного стоку води 

• відповідність нормі EN 13310:2015

Додаткові аксесуари
• коландер з пластиковими ручками

• засіб для догляду за мийками

Додаткові аксесуари
• коландер з пластиковими ручками

• засіб для догляду за мийками

1

1

2

2

*доступно до 31.12.2021

Maris

112.0066.060 
Коландер з ручками 
нержавіюча сталь 
156×417×54 мм

1

112.0530.238 
Засіб для догляду
за мийками
250 мл

2
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мийКи з Фраграніту
Мийки для Монтажу під стільницю

112.0511.888*  
Обробна дошка
натуральне дерево 
435х220 мм

112.0066.060 
Коландер з ручками 
нержавіюча сталь 
156×417×54 мм

1 2

112.0530.238 
Засіб для догляду
за мийками
250 мл

4

112.0256.867 
Килимок Rollmat
нержавіюча сталь
298 × 410 мм

3

125.0517.123

125.0517.109

125.0517.124

KNG 120 
мигдаль

KNG 120 
сахара

KNG 120 
білий

KNG 120 
онікс

125.0517.122

125.0631.520

125.0517.110

KNG 120 
чорний матовий

KNG 120 
графіт*

KNG 120
Фраграніт 

Модель FUN

Ширина шафи 80 см
Орієнтація мийки Без крила
Габаритні розміри 760 × 460 мм
Розмір монтажного вирізу 720 × 420 мм
Радіус заокруглення монтажного вирізу r=10
Габарити чаш  460 × 420 × 200 мм
 210 × 420 × 200 мм
Серія Kubus 2

Комплектація:
• сітчастий автоматичний вентиль 3½” 2 шт

• кнопка управління вентилем, нержавіюча сталь

• декоративна накладна зливного отвору 2 шт., 
нержавіюча сталь

• сифон

• кріпильні елементи

• килимок Rollmat

• коландер

• шаблон вирізу

Безпека та комфорт:
• антибактеріальний захист Sanitized® 

• гігієнічний прихований перелив на бічній стінці чаші

• бортик для встановлення аксесуарів по центру чаші 

• відповідність нормі EN 13310:2015

Додаткові аксесуари
• дерев’яна обробна дошка*

• коландер для встановлення в чашу

• килимок Rollmat

• засіб для догляду за мийками

1
2
3
4

*доступно до 31.12.2021
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125.0517.093

125.0517.045

125.0517.059

125.0517.041

125.0517.098

125.0517.046

KNG 110-62 
мигдаль

KNG 110-52 
мигдаль

KNG 110-62 
сахара

KNG 110-52 
сахара

KNG 110-62 
білий

KNG 110-52 
білий

KNG 110-62 
онікс

KNG 110-62 
чорний матовий

KNG 110-52 
онікс

125.0517.092

125.0631.519

125.0517.044

125.0517.060

125.0631.518

125.0517.042

KNG 110-62 
графіт*

KNG 110-52 
чорний матовий

KNG 110-52 
графіт*

125.0576.307

125.0576.309

KNG 110-62 
сірий камінь

KNG 110-52 
сірий камінь

KNG 110-62
Фраграніт 

KNG 110-52
Фраграніт 

Модель

Модель

FUN

FUN

Ширина шафи 80 см
Орієнтація мийки Оборотна
Габаритні розміри 760 × 460 мм
Розмір монтажного вирізу 720 × 420 мм
Радіус заокруглення монтажного вирізу r=10
Габарити чаші 620 × 420 × 200 мм
Серія Kubus 2

Ширина шафи 60 см
Орієнтація мийки Без крила
Габаритні розміри 560 × 460 мм
Розмір монтажного вирізу 520 × 420 мм
Радіус заокруглення монтажного вирізу r=10
Габарити чаші 520 × 420 × 200 мм
Серія Kubus 2

Комплектація:
• сітчастий автоматичний вентиль 3½”
• кнопка управління вентилем, нержавіюча сталь
• декоративна накладна зливного отвору, нержавіюча 

сталь
• сифон
• кріпильні елементи
• килимок Rollmat
• коландер
• шаблон вирізу

Комплектація:
• сітчастий автоматичний вентиль 3½”
• кнопка управління вентилем, нержавіюча сталь
• декоративна накладна зливного отвору, нержавіюча 

сталь
• сифон
• кріпильні елементи
• килимок Rollmat
• коландер
• шаблон вирізу

Безпека та комфорт:
• антибактеріальний захист Sanitized® 

• гігієнічний прихований перелив на бічній стінці чаші

• бортик для встановлення аксесуарів по центру чаші 

• відповідність нормі EN 13310:2015

Безпека та комфорт:
• антибактеріальний захист Sanitized® 

• гігієнічний прихований перелив на бічній стінці чаші

• бортик для встановлення аксесуарів по центру чаші 

• відповідність нормі EN 13310:2015

Додаткові аксесуари
• дерев’яна обробна дошка*

• коландер для встановлення в чашу

• килимок Rollmat

• засіб для догляду за мийками

Додаткові аксесуари
• дерев’яна обробна дошка*

• коландер для встановлення в чашу

• килимок Rollmat

• засіб для догляду за мийками

1

1

2

2

3

3

4

4

*доступно до 31.12.2021

*доступно до 31.12.2021

Kubus 2
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Врізний Монтаж
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114.0652.656

114.0652.651

114.0652.657

FSG 611 
сірий камінь

FSG 611 
сахара

FSG 611 
білий

FSG 611 
онікс

114.0652.619

114.0652.620FSG 611 
чорний матовий

FSG 611
Фраграніт 

Модель FUN

Ширина шафи 60 см
Орієнтація мийки Оборотна
Габаритні розміри 877 × 495 мм
Розмір монтажного вирізу 845 × 463 мм
Радіус заокруглення монтажного вирізу r=20
Габарити чаші 496 × 425 × 195 мм
Мінімальна товщина стільниці 30 мм
Серія Fresno

Комплектація:
• сітчастий автоматичний вентиль 3½”

• кнопка управління вентилем, нержавіюча сталь

• декоративна накладна зливного отвору, нержавіюча 
сталь

• сифон

• муфта для встановлення змішувача (може бути 
необхідна для певних моделей змішувачів)

Безпека та комфорт:
• антибактеріальний захист Sanitized® 

• гігієнічний прихований перелив на бічній стінці чаші

• крило під нахилом для безпечного стоку води 

• відповідність нормі EN 13310:2015

Додаткові аксесуари
• килимок Rollmat

• коландер з пластиковими ручками

• засіб для догляду за мийками

1
2
3

Fresno

112.0520.938  
Коврик Rollmat
нержавіюча сталь 
400х220 мм

112.0066.060 
Коландер з ручками 
нержавіюча сталь 
156×417×54 мм

1 2

112.0530.238 
Засіб для догляду
за мийками
250 мл

3
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Mythos 87
Box Center 93
Box 97
Andy Chef 103
Acquario Line 105
Planar 105

Мийки
з нержавіючої сталі
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нержавіюча сталь

мийка FRANKE 
MYTHOS BOWL

новинка

ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ 
ЗА МИЙКАМИ З 

НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
Засіб для догляду за мийками з нержавіючої 

сталі призначений для щоденного миття та 
профілактики утворення вапняних відкладень. 

Формула засобу містить компоненти, які 
ефективно усувають забруднення, запахи 

та ранні утворення вапняних відкладень, 
а також створюють непомітний захисний 

шар на поверхні, який надає блиску та має 
водовідштовхуючий ефект. Засіб має форму 

кремоподібної рідини. Для максимального 
ефекту рекомендується протирати мийку з 

використанням засобу під час кожного миття.
Засіб наносять на ганчірку з мікрофібри, 
та розтирають по поверхні мийки. Після 

нанесення краплі води не затримуватимуться 
на поверхні.

1

5 6

2

4

3
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ІДЕАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ
Край мийки має ширину всього 
6 мм - це найменша можлива 
ширина. Завдяки цьому 
вмонтувавши мийку врівень 
зі стільницею можна досягти 
ідеальної та практично непомітної 
інтеграції в стільницю.

2

ДЕКОРАТИВНА КРИШКА
Декоративна кришка з нержавіючої 
сталі елегантно прикриє зливний 
отвір мийки та додасть естетичного 
вигляду. Завдяки ідеально 
підігнаним розмірам зливного 
отвору та декоративної кришки 
складається враження, що вони є 
одним цілим.

1

ПРОДУМАНІ АКСЕСУАРИ
Мийку Mythos можна доповнити 
чудовими аксесуарами, які 
ідеально підходять до неї 
та дозволяють розширити 
функціональність - коландер, 
мобільна сушарка, обробна дошка 
та фірмовий килимок Rollmat 
Mythos з об’ємним логотипом 
FRANKE.

ДВА ВИДИ МОНТАЖУ
Мийка Mythos Bowl виготовляється 
в двох виконаннях - для монтажу 
врізним методом/врівень зі 
стільницею, або для монтажу під 
стільницю. В обидвох випадках 
ідеальна інтеграція гарантована.

ГЛИБИНА 200 ММ
Досягти такої глибини 
надвичайно важко. Проте Franke 
володіє технологією аннілінгу 
- відпалювання - яка дозволяє 
виготовити мийку такої глибини. 
Завод в Швейцарії має необхідне 
обладнання та навики.

4 

5 
6 

SWISS MADE 
Мийка Mythos входить в колекцію 
виробів Swiss Made Collection та 
виготовляється в серці компанії 
Franke - на заводі в Аарбургу в 
Швейцарії. Це гарантує відмінну 
якість, бездоганне виконання 
та безмежну турботу про свого 
клієнта.

3
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Мийки з нержавіючої сталі

Кухонні мийки Franke із нержавіючої сталі — це складний і в той же час 
надзвичайно вражаючий продукт. Ми змогли вдихнути душу у сталь і перетворити 
її на справжній витвір мистецтва. Мийки розподіляються за серіями, кожна з яких 
має свій власний погляд, свою ідею та філософію. Від зручних та практичних 
рішень 3 в 1 в серії BOX до надзвичайно висококласного зовнішнього вигляду та 
повної інтеграції з іншими продуктами, у серії Mythos.

Box
Сучасний мінімалістичний дизайн та 
неперевершена якість виготовлення мийок 
Franke Box завоювали прихильність тисячів 
задоволених клієнтів у всьому світі. Мийка 
може бути вмонтована трьома методами 
- врізним монтажем, монтажем врівень зі 
стільницею та під стільницю. Крім того, 
завдяки елементам Fast Fix монтувати її 
справжнє задоволення. Жодних інструментів! 
Лише герметик. 

Завдяки унікальному аксесуару Andy 
Chef, який чудово інтегрується з мийкою, 
її функціональність значно зростає. Тепер 
кожен, хто мріяв мати функціональну мийку, 
має шанс здійснити цю мрію.

Box Center
Кулінарний центр кухні - це мийка Franke 
Box Center. Доступна для монтажу як 
врівень зі стільницею, так і під стільницю. В 
комплекті з мийкою постачаються найбільш 
необхідні для повсякденної роботи аксесуари 
- дерев’яна обробна дошка для хлібу, 
пластикова універсальна обробна дошка для 
нарізання овочів, фруктів та безлічі інших 
продуктів, коландер, який слугуватиме як 
друшлаком, так і ємкістю для промивання чи 
розморожування, набір ножів з дерев’яною 
підставкою, органайзер для зручного 
зберігання всіх цих речей і елегантна кришка. 
Box Center переверне уявлення про кухонну 
мийку та зробить організацію кухонних 
процесів простішою.

Mythos
Відзначена характерними рисами 
швейцарського дизайну та швейцарського 
виробництва, нова серія мийок з нержавіючої 
сталі Mythos поєднує класику та сучасність із 
якістю майстерної роботи. Завдяки тонкому 
6-мм краю мийки Mythos поєднуються 
з будь-яким матеріалом стільниці та 
встановлюються під стільницю, врізним 
монтажем SlimTop або врівень зі стільницею 
без використання силікону. Мийки Mythos 
елегантно доповнюють робочу поверхню. 
Крім унікального краю, на них встановлено 
елегантний та гігієнічний прихований перелив 
з логотипом Franke Swiss, який нагадує про 
країну походження.
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Розшифровка
основних піктограм

Максимальна ширина шафки
Оскільки чаша, елементи зливної арматури чи 
інші конструктивні елементи мийки повинні 
вміститись між стінками шафки, необхідно 
звертати увагу на максимальну ширину 
шафки, в яку монтується мийка.

Легкий монтаж FastFix
Для монтажу мийки не потрібні спеціальні 
інструменти та багато часу. У виріз 
відповідного розміру вставляється 
мийка, наноситься герметик і рівномірно 
притискається. Елементи FastFix надійно 
зафіксують іі в стільниці.

Монтаж під стільницю
Велика частина сучасних кухонь 
передбачають, що мийка буде вмонтована 
під спільницею. Це полегшує догляд за 
стільницею та гігієнічність. Наприклад, немає 
перешкод під час змітання крихт зі стільниці 
в мийку.

Монтаж врівень зі стільницею
Такий метод монтажу дозволяє уникнути 
бортика і зрівняти мийку з рівнем стільниці. 
Змітати залишки продуктів та доглядати за 
стільницею стане значно простіше.

Сифон в комплекті
Сифон необхідний для створення водяного 
затвору, який блокує розповсюдження 
неприємних запахів. Моделі, які мають дану 
піктограму в описі, постачаються з сифоном в 
комплекті, тому немає необхідності додатково 
купувати цей елемент зливної арматури.

Необоротна конструкція мийки
Необоротні мийки переважно встановлюються 
лише в передбаченій заводом-виробником 
орієнтації. Проте, інколи, в залежності від 
потреб клієнта, таку мийку можна повернути, 
попередньо подбавши про конструктивні 
зміни в меблях.

Фіксоване розміщення крила

Такі мийки є необоротними, тому під 
час вибору необхідно звернути увагу на 
орієнтацію мийки в кухні.  Така конструкція 
має певні переваги, наприклад, більше місця 
для аксесуарів.

Монтаж врізним методом
Найбільш розповсюджений метод монтажу. 
Не потребує спеціальних вмінь і може бути 
здійснений самостійно. Мийка вкладається 
у виріз в стільниці та герметизується. Мийка 
виступає над стільницею на товщину свого 
профілю.

Прихований перелив
Перелив призначений для зливу зайвої 
води, коли вентиль зливу перекритий або 
заблокований. Він може бути відкритим і 
прихованим. Прихований перелив має більш 
естетичний вигляд, оскільки зливні отвори 
ховаються за декоративними накладками. 
Такий перелив є більш гігієнічним. 

Оборотна конструкція мийки
В залежності від потреб та специфіки 
конструкції кухні, мийка може мати 
правостороннє або лівостороннє розміщення 
крила. Оборотні моделі можуть монтуватись в 
обидві сторони. Просто необхідно правильно 
розмістити отвір під змішувач.

Можливість встановлення диспоузера
Мийки, позначені цим значком, є сумісними 
з подрібнювачами харчових відходів. 
Зауважте, інколи для під'єднання диспоузера 
до переливу можуть знадобитись додаткові 
елементи монтажу, які продаються окремо.

Вентиль діаметром 3½ дюйма
Зливний отвір 3½ дюйма є практично 
стандартом. Він дозволяє швидко зливати 
воду, а також встановлювати при потребі 
подрібнювачі харчових відходів.
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мийКи з нержавіючої сталі
Короткий огляд

MYX 110-34

BWX 210/110-27

MYX 110-45380 × 440 мм

300 × 510 мм

490 × 440 мм

MYTHOS

BOX CENTER

MYTHOSс. 88

с. 94

с. 89

CLV 210 780 × 512 мм

MYTHOS с. 87

CLV 214 1000 × 512 мм

MYTHOS с. 87

MYX 110-50 540 × 440 мм

MYTHOS с. 89

MYX 210-45 462 × 412 мм

MYTHOS с. 91

MYX 210-34 352 × 412 мм

MYTHOS с. 90

BWX 220-54-27 TL 860 × 510 мм

BOX CENTER с. 93

MYX 210-50 512 × 412 мм

MYTHOS с. 91

BWX 120-41-27 820 × 520 мм

BOX CENTER с. 95

BWX 220-41-27 790 × 510 мм

BOX CENTER с. 95
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BXX 210/110-40

BXX 210/110-54

BXX 210/110-34

BXX 210/110-50

BXX 220/120-34-34BXX 210-54 TL

ANDY CHEF AEX 610-A PPX 110-52

BXX 210/110-45

BXX 210/110-68

BXX 260/160-34-16

440 × 450 мм

580 × 450 мм

380 × 450 мм

540 × 450 мм

740 × 450 мм570 × 510 мм

570 × 510 мм 860 × 510 мм 560 × 450 мм

490 × 450 мм

725 × 450 мм

725 × 450 мм

BOX

BOX

BOX

BOX

BOXBOX

ANDY CHEF ACQUARIO LINE PLANAR

BOX

BOX

BOX

с. 96

с. 99

с. 96

с. 97

с. 101с. 100

с. 103 с. 105 с. 105

с. 97

с. 99

с. 101
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MYTHOS

CLV 210
нержавіюча сталь/ 
чорне скло

CLV 214
нержавіюча сталь/ 
чорне скло

127.0306.327

127.0306.387 
127.0306.386

CLV 210
нержавіюча сталь 

CLV 214
нержавіюча сталь

Ширина шафи 80 см
Орієнтація мийки необоротна
Габаритні розміри 780 × 512 мм
Розмір монтажного вирізу за шаблоном
Габарити чаші 672 × 410 × 200 мм
Кількість отворів під змішувач 2 × Ø 35 мм
Серія Mythos

Ширина шафи 60 см
Орієнтація мийки ліворуч або праворуч
Габаритні розміри 1000 × 512 мм
Розмір монтажного вирізу за шаблоном
Габарити чаші 470 × 410 × 200 мм
Кількість отворів під змішувач 2 × Ø 35 мм
Серія Mythos

Комплектація:
• cітчастий автоматичний вентиль 3½”

• сифон 40 мм для під’єднання в стіну

• скляні декоративні накладки

• підсилювач для встановлення змішувача

• кріпильні елементи (12 шт)

Комплектація:
• cітчастий автоматичний вентиль 3½”

• сифон 40 мм для під’єднання в стіну

• скляні декоративні накладки

• підсилювач для встановлення змішувача

• кріпильні елементи (12 шт)

Безпека та комфорт:
• велика чаша глибиною до 200 мм

• скляні декоративні накладки на перелив та злив

• відповідність нормі EN 13310:2015

Безпека та комфорт:
• велика чаша глибиною до 200 мм

• скляні декоративні накладки на перелив та злив

• відповідність нормі EN 13310:2015

Додаткові аксесуари:
• килимок Rollmat

• засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі

• засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі

Додаткові аксесуари:
• килимок Rollmat

• засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі

• засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі

Модель

Модель

FUN

FUN

1

1

2

2

3

3

крило ліворуч
крило праворуч

112.0030.882 
Килимок Rollmat
нержавіюча сталь
468×420мм

1

112.0530.237 
Засіб для догляду 
за мийками з 
нержавіючої сталі
200 мл

112.0007.715 
Засіб для видалення 
плям з мийок з 
нержавіючої сталі
125 мл

2 3
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MYX 110-34
нержавіюча сталь 
полірована

122.0600.933
MYX 110-34
нержавіюча сталь

Ширина шафи 45 см
Орієнтація мийки необоротна
Габаритні розміри 380 × 440 мм
Розмір монтажного вирізу 340 × 400 мм
 r=25
Габарити чаші 340 × 400 × 200 мм
Серія Mythos

Комплектація:
• сітчастий автоматичний вентиль 3½”

• кнопка управління вентилем, нержавіюча сталь

• декоративна накладна зливного отвору, нержавіюча 
сталь

• кріплення (6 шт)Безпека та комфорт:
• гігієнічний прихований перелив в стінці чаші

• відповідність нормі EN 13310:2015 Додаткові аксесуари:
• коландер

• килимок Rollmat

• обробна дошка

• сушарка

• засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі

• засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі

Модель FUN

1

4

2

5

3

6

мийКи з нержавіючої сталі

112.0599.107 
Коландер 
нержавіюча сталь 
полірована
180x412x60

112.0591.081 
Килимок Rollmat 
Нержавіюча сталь 
полірована
267x424x12

112.0591.082 
Обробна дошка 
PaperStone®
180x412

1 2 3

Виготовлено в Швейцарії
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MYTHOS

MYX 110-45
нержавіюча сталь 
полірована

MYX 110-50
нержавіюча сталь 
полірована

122.0600.935

122.0600.945

MYX 110-45
нержавіюча сталь 

MYX 110-50
нержавіюча сталь

Ширина шафи 55 см
Орієнтація мийки необоротна
Габаритні розміри 490 × 440 мм
Розмір монтажного вирізу 450 × 400 мм
 r=25
Габарити чаші 450 × 400 × 200 мм
Серія Mythos

Ширина шафи 60 см
Орієнтація мийки необоротна
Габаритні розміри 540 × 440 мм
Розмір монтажного вирізу 500 × 400 мм
 r=25
Габарити чаші 500 × 400 × 200 мм
Серія Mythos

Комплектація:
• сітчастий автоматичний вентиль 3½”

• кнопка управління вентилем, нержавіюча сталь

• декоративна накладна зливного отвору, нержавіюча 
сталь

• кріплення (4 шт)

Комплектація:
• сітчастий автоматичний вентиль 3½”

• кнопка управління вентилем, нержавіюча сталь

• декоративна накладна зливного отвору, нержавіюча 
сталь

• кріплення (4 шт)

Безпека та комфорт:
• гігієнічний прихований перелив в стінці чаші

• відповідність нормі EN 13310:2015

Безпека та комфорт:
• гігієнічний прихований перелив в стінці чаші

• відповідність нормі EN 13310:2015

Додаткові аксесуари:
• коландер

• килимок Rollmat

• обробна дошка

• сушарка

• засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі

• засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі

Додаткові аксесуари:
• коландер

• килимок Rollmat

• обробна дошка

• сушарка

• засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі

• засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі

Модель

Модель

FUN

FUN

1

1

4

4

2

2

5

5

3

3

6

6

112.0530.237 
Засіб для догляду 
за мийками з 
нержавіючої сталі
200 мл

112.0602.288 
Сушарка
нержавіюча сталь 
полірована
298x412х17

112.0007.715 
Засіб для видалення 
плям з мийок з 
нержавіючої сталі
125 мл

54 6

Виготовлено в Швейцарії

Виготовлено в Швейцарії
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MYX 210-34
нержавіюча сталь 
полірована

127.0603.515
MYX 210-34
нержавіюча сталь

Ширина шафи 45 см
Орієнтація мийки ліворуч або праворуч
Габаритні розміри 352 × 412 мм
Розмір монтажного вирізу 

• для монтажу Slim Top 346 × 406 мм
r=28

• для монтажу врівень зі стільницею виріз - 346 × 406 мм
r=28

• габарити фрезерування  352,4 × 412,4 мм
r=31,2

• глибина фрезерування  1,5-2 мм
• фрезерування під перелив 90 мм, відступ 15 мм, 

кут - 45°
Габарити чаші 340 × 400 × 200 мм
Серія Mythos

Комплектація:
• сітчастий автоматичний вентиль 3½”

• кнопка управління вентилем, нержавіюча сталь

• декоративна накладна зливного отвору, нержавіюча 
сталь

• монтажний шаблон

• кріплення (4 шт)

Модель FUN

мийКи з нержавіючої сталі

112.0599.107 
Коландер 
нержавіюча сталь 
полірована
180x412x60

112.0591.081 
Килимок Roll-up 
Нержавіюча сталь 
полірована
267x424x12

112.0591.082 
Обробна дошка 
PaperStone®
180x412

1 2 3

Додаткові аксесуари:
• коландер

• килимок Rollmat

• обробна дошка

• сушарка

• засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі

• засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі

1

4

2

5

3

6

Безпека та комфорт:
• гігієнічний прихований перелив в стінці чаші

• відповідність нормі EN 13310:2015

Виготовлено в Швейцарії
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MYTHOS

MYX 210-45
нержавіюча сталь 
полірована

MYX 210-50
нержавіюча сталь 
полірована

127.0603.516

127.0603.517

MYX 210-45
нержавіюча сталь 

MYX 210-50
нержавіюча сталь

Комплектація:
• сітчастий автоматичний вентиль 3½”

• кнопка управління вентилем, нержавіюча сталь

• декоративна накладна зливного отвору, нержавіюча 
сталь

• монтажний шаблон

• кріплення (4 шт)

Комплектація:
• сітчастий автоматичний вентиль 3½”

• кнопка управління вентилем, нержавіюча сталь

• декоративна накладна зливного отвору, нержавіюча 
сталь

• монтажний шаблон

• кріплення (4 шт)

Модель

Модель

FUN

FUN

112.0530.237 
Засіб для догляду 
за мийками з 
нержавіючої сталі
200 мл

112.0602.288 
Сушарка
нержавіюча сталь 
полірована
298x412х17

112.0007.715 
Засіб для видалення 
плям з мийок з 
нержавіючої сталі
125 мл

54 6

Додаткові аксесуари:
• коландер

• килимок Rollmat

• обробна дошка

• сушарка

• засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі

• засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі

1

4

2

5

3

6

Додаткові аксесуари:
• коландер

• килимок Rollmat

• обробна дошка

• сушарка

• засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі

• засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі

1

4

2

5

3

6

Ширина шафи 60 см
Орієнтація мийки ліворуч або праворуч
Габаритні розміри 512 × 412 мм
Розмір монтажного вирізу 

• для монтажу Slim Top 506 × 406 мм
r=28

• для монтажу врівень зі стільницею виріз - 506 × 406 мм
r=28

• габарити фрезерування  512,4 × 412,4 мм
r=31,2

• глибина фрезерування  1,5-2 мм
• фрезерування під перелив 90 мм, відступ 15 мм, 

кут - 45°
Габарити чаші 500 × 400 × 200 мм
Серія Mythos

Безпека та комфорт:
• гігієнічний прихований перелив в стінці чаші

• відповідність нормі EN 13310:2015

Ширина шафи 50 см
Орієнтація мийки ліворуч або праворуч
Габаритні розміри 462 × 412 мм
Розмір монтажного вирізу 

• для монтажу Slim Top 456 × 406 мм
r=28

• для монтажу врівень зі стільницею виріз - 456 × 406 мм
r=28

• габарити фрезерування  462,4 × 412,4 мм
r=31,2

• глибина фрезерування  1,5-2 мм
• фрезерування під перелив 90 мм, відступ 15 мм, 

кут - 45°
Габарити чаші 450 × 400 × 200 мм
Серія Mythos

Безпека та комфорт:
• гігієнічний прихований перелив в стінці чаші

• відповідність нормі EN 13310:2015

Виготовлено в Швейцарії

Виготовлено в Швейцарії
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BOx CENTER

BWX 220-54-27 TL 
WCR
нержавіюча сталь 
полірована

BWX 220-54-27 TL 
WCL
нержавіюча сталь 
полірована

127.0538.259

чаша з аксесуарами 
праворуч

127.0538.260

чаша з аксесуарами 
ліворуч

BWX 220-54-27 TL
нержавіюча сталь

Ширина шафи 90 см
Орієнтація мийки праворуч або ліворуч
Габаритні розміри 860 × 510 мм
Розмір монтажного вирізу 840 × 490 мм
Радіус заокруглення монтажного вирізу r=0-10 мм
Габарити чаш 440 × 410 × 200 мм
 270 × 480 × 200 мм
Кількість отворів під змішувач 2 × Ø 35 мм
Серія Box Комплектація:

• cітчастий вентиль 3½” 2 шт

• кнопка управління вентилем, нержавіюча сталь

• декоративна накладна зливного отвору, нержавіюча 
сталь

• коландер

• обробна дошка

• набір ножів

• підставка для ножів

• органайзер для аксесуарів

• кришка органайзера

• кнопка 

• кріпильні елементи Fast Fix

Безпека та комфорт:
• гігієнічний прихований перелив в чаші

• аксесуари постачаються в комплекті з мийкою

• відповідність нормі EN 13310:2015

Додаткові аксесуари:
• коландер для встановлення в чашу

• обробна дошка з натурального дерева

• обробна дошка з пластику Sanitized®

• підставка для ножів з натурального дерева

• набір з 3-х ножів

• органайзер для аксесуарів

• засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі

• засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі

Модель FUN

1

3

5

7

2

4

6

8

112.0530.237 
Засіб для догляду 
за мийками з 
нержавіючої сталі
200 мл

112.0539.135 
Підставка для ножів 
натуральне дерево
429×180×23 мм

112.0545.792 
Набір з 3-х ножів 
нержавіюча сталь

112.0539.138 
Органайзер для 
аксесуарів

112.0394.981 
Коландер 
нержавіюча сталь
429×156×54 мм

112.0539.134 
Обробна дошка 
натуральне дерево
429×180×24 мм

112.0539.120 
Обробна дошка 
пластик Sanitized®

429×180×24 мм

112.0007.715 
Засіб для видалення 
плям з мийок з 
нержавіючої сталі
125 мл

7

4 5 6

1 2 3

8 Відскануйте QR-код, 
щоб подивитись відео 
про Box Center.
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мийКи з нержавіючої сталі

BWX 210/110-27
нержавіюча сталь 
полірована

127.0579.849
BWX 210/110-27
нержавіюча сталь

Ширина шафи 40 см
Орієнтація мийки без крила
Габаритні розміри 300 × 510 мм
Виріз врізний монтаж 280 × 490 +2/-0 мм
 r=0-10 мм
Виріз монтаж врівень зі стільницею 302 × 512 мм
 r=11 мм
Виріз монтаж під стільницю 276 × 486 мм
 r=15 mm
Перелив з лівого боку
Габарити чаші 270 × 480 × 200 мм
Серія Box

Фрезерування стільниці під перелив — 15 мм від поверхні, 
під 45°

Комплектація:
• cітчастий вентиль 3½”

• коландер

• обробна дошка

• набір ножів

• підставка для ножів

• органайзер для аксесуарів

• кришка органайзера

• кріпильні елементи (4 шт)

Безпека та комфорт:
• гігієнічний прихований перелив в чаші

• аксесуари постачаються в комплекті з мийкою

• відповідність нормі EN 13310:2015

Модель FUN

Додаткові аксесуари:
• коландер для встановлення в чашу

• обробна дошка з натурального дерева

• обробна дошка з пластику Sanitized®

• підставка для ножів з натурального дерева

• набір з 3-х ножів

• органайзер для аксесуарів

• засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі

• засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі

1

3

5

7

2

4

6

8

Увага! Для коректної інсталяції даної мийки під стільницю 
необхідно дотримуватись розмірів, вказаних в інструкції з 
монтажу, для забезпечення достатніх габаритів отвору для 
встановлення аксесуарів.

Фото та артикули аксесуарів на сторінці 93 
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BOx CENTER

BWX 120-41-27
нержавіюча сталь 
полірована

BWX 220-41-27
нержавіюча сталь 
полірована

122.0579.553

127.0579.559

BWX 120-41-27
нержавіюча сталь

BWX 220-41-27
нержавіюча сталь

Ширина шафи 90 см
Орієнтація мийки без крила
Габаритні розміри 820 × 520 мм
Розмір монтажного вирізу 780 × 486 мм
Радіус заокруглення монтажного вирізу r=15 мм
Габарити чаш 410 × 480 × 200 мм
 270 × 480 × 200 мм
Кількість отворів під змішувач 2 × Ø 35 мм
Серія Box

Ширина шафи 90 см
Орієнтація мийки без крила
Габаритні розміри 790 × 510 мм
Розмір монтажного вирізу 770 × 490 мм
Радіус заокруглення монтажного вирізу r=0-10 мм
Габарити чаш 410 × 480 × 200 мм
 270 × 480 × 200 мм
Кількість отворів під змішувач 2 × Ø 35 мм
Серія Box

Комплектація:
• cітчастий вентиль 3½” 2 шт

• кнопка управління вентилем, нержавіюча сталь

• декоративна накладна зливного отвору, нержавіюча 
сталь

• коландер

• обробна дошка

• набір ножів

• підставка для ножів

• органайзер для аксесуарів

• кришка органайзера

• кнопка 

• кріпильні елементи (6 шт)

Комплектація:
• cітчастий вентиль 3½” 2 шт

• кнопка управління вентилем, нержавіюча сталь

• декоративна накладна зливного отвору, нержавіюча 
сталь

• коландер

• обробна дошка

• набір ножів

• підставка для ножів

• органайзер для аксесуарів

• кришка органайзера

• кнопка 

• кріпильні елементи (6 шт)

Безпека та комфорт:
• гігієнічний прихований перелив в чаші

• аксесуари постачаються в комплекті з мийкою

• відповідність нормі EN 13310:2015

Безпека та комфорт:
• гігієнічний прихований перелив в чаші

• аксесуари постачаються в комплекті з мийкою

• відповідність нормі EN 13310:2015

Додаткові аксесуари:
• коландер для встановлення в чашу

• обробна дошка з натурального дерева

• обробна дошка з пластику Sanitized®

• підставка для ножів з натурального дерева

• набір з 3-х ножів

• органайзер для аксесуарів

• засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі

• засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі

Модель

Модель

FUN

FUN
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Додаткові аксесуари:
• коландер для встановлення в чашу

• обробна дошка з натурального дерева

• обробна дошка з пластику Sanitized®

• підставка для ножів з натурального дерева

• набір з 3-х ножів

• органайзер для аксесуарів

• засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі

• засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі

1

3

5

7

2

4

6

8

Увага! Для коректної інсталяції даної мийки під стільницю 
необхідно дотримуватись розмірів, вказаних в інструкції з 
монтажу, для забезпечення достатніх габаритів отвору для 
встановлення аксесуарів. Аксесуари встановлюються на 
краю мийки. При недостатньому вирізі аксесуари одним 
краєм будуть встановлені на стільниці.

Фото та артикули аксесуарів на сторінці 93

Фото та артикули аксесуарів на сторінці 93
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мийКи з нержавіючої сталі

BXX 210/110-34
нержавіюча сталь 
полірована

BXX 210/110-40
нержавіюча сталь 
полірована

127.0369.056

127.0369.215

BXX 210/110-34
Нержавіюча сталь

BXX 210/110-40
Нержавіюча сталь

Ширина шафи 40*/45** см
Орієнтація мийки без крила
Габаритні розміри 380 × 450 мм
Розмір монтажного вирізу згідно інструкції
Габарити чаші 340 × 410 × 200 мм
Серія Box

Ширина шафи 45*/50**см
Орієнтація мийки без крила
Габаритні розміри 440 × 450 мм
Розмір монтажного вирізу згідно інструкції
Габарити чаші 400 × 410 × 200 мм
Серія Box

Комплектація:
• cітчастий вентиль 3½”

• кріпильні елементи Fast Fix

Комплектація:
• cітчастий вентиль 3½”

• кріпильні елементи Fast Fix

Безпека та комфорт:
• гігієнічний прихований перелив в чаші

• сумісність з набором аксесуарів Andy Chef

• відповідність нормі EN 13310:2015

Безпека та комфорт:
• гігієнічний прихований перелив в чаші

• сумісність з набором аксесуарів Andy Chef

• відповідність нормі EN 13310:2015

Додаткові аксесуари:
• коландер для встановлення в чашу

• засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі

• засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі

       набір аксесуарів Andy Chef

Додаткові аксесуари:
• коландер для встановлення в чашу

• засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі

• засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі

       набір аксесуарів Andy Chef

Модель

Модель

FUN

FUN

1

1

3

3

4

4

2

2

* для врізного монтажу та монтажу в рівень зі стільницею

** для монтажу під стільницю

* для врізного монтажу та монтажу в рівень зі стільницею

** для монтажу під стільницю

112.0394.981 
Коландер 
нержавіюча сталь
429×156×54 мм

1

112.0530.237 
Засіб для догляду 
за мийками з 
нержавіючої сталі
200 мл

112.0007.715 
Засіб для видалення 
плям з мийок з 
нержавіючої сталі
125 мл

2 3
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BOx

BXX 210/110-45
нержавіюча сталь 
полірована

BXX 210/110-50
нержавіюча сталь 
полірована

127.0369.250

127.0369.282

BXX 210/110-45
нержавіюча сталь

BXX 210/110-50
нержавіюча сталь

Ширина шафи 50*/55**см
Орієнтація мийки без крила
Габаритні розміри 490 × 450 мм
Розмір монтажного вирізу згідно інструкції
Габарити чаші 450 × 410 × 200 мм
Серія Box

Ширина шафи 55*/60**см
Орієнтація мийки без крила
Габаритні розміри 540 × 450 мм
Розмір монтажного вирізу згідно інструкції
Габарити чаші 500 × 410 × 200 мм
Серія Box

Комплектація:
• cітчастий вентиль 3½”

• кріпильні елементи Fast Fix

Комплектація:
• cітчастий вентиль 3½”

• кріпильні елементи Fast Fix

Безпека та комфорт:
• гігієнічний прихований перелив в чаші

• сумісність з набором аксесуарів Andy Chef

• відповідність нормі EN 13310:2015

Безпека та комфорт:
• гігієнічний прихований перелив в чаші

• сумісність з набором аксесуарів Andy Chef

• відповідність нормі EN 13310:2015

Додаткові аксесуари:
• коландер для встановлення в чашу

• засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі

• засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі

       набір аксесуарів Andy Chef

Додаткові аксесуари:
• коландер для встановлення в чашу

• засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі

• засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі

       набір аксесуарів Andy Chef

Модель

Модель

FUN

FUN

1

1

3

3

2

2

* для врізного монтажу та монтажу в рівень зі стільницею

** для монтажу під стільницю

* для врізного монтажу та монтажу в рівень зі стільницею

** для монтажу під стільницю

112.0619.946 
набір аксесуарів
Andy Chef

4

4

4
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Box

BXX 210/110-54
нержавіюча сталь 
полірована

BXX 210/110-68
нержавіюча сталь 
полірована

127.0371.513

127.0369.284

BXX 210/110-54
нержавіюча сталь

BXX 210/110-68
нержавіюча сталь

Ширина шафи 60*/80**см
Орієнтація мийки без крила
Габаритні розміри 580 × 450 мм
Розмір монтажного вирізу згідно інструкції
Габарити чаші 540 × 410 × 200 мм
Серія Box

Ширина шафи 80 см
Орієнтація мийки без крила
Габаритні розміри 725 × 450 мм
Розмір монтажного вирізу згідно інструкції
Габарити чаші 685 × 410 × 200 мм
Серія Box

Комплектація:
• cітчастий вентиль 3½”

• кріпильні елементи Fast Fix

Комплектація:
• cітчастий вентиль 3½”

• кріпильні елементи Fast Fix

Безпека та комфорт:
• гігієнічний прихований перелив в чаші

• сумісність з набором аксесуарів Andy Chef

• відповідність нормі EN 13310:2015

Безпека та комфорт:
• гігієнічний прихований перелив в чаші

• сумісність з набором аксесуарів Andy Chef

• відповідність нормі EN 13310:2015

Додаткові аксесуари:
• коландер для встановлення в чашу

• засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі

• засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі

       набір аксесуарів Andy Chef

Додаткові аксесуари:
• коландер для встановлення в чашу

• засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі

• засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі

       набір аксесуарів Andy Chef

Модель

Модель

FUN

FUN

1

1

3

3

2

2

* для врізного монтажу та монтажу в рівень зі стільницею

** для монтажу під стільницю

* для врізного монтажу та монтажу в рівень зі стільницею

** для монтажу під стільницю

112.0394.981 
Коландер 
нержавіюча сталь
429×156×54 мм

1

112.0530.237 
Засіб для догляду 
за мийками з 
нержавіючої сталі
200 мл

112.0007.715 
Засіб для видалення 
плям з мийок з 
нержавіючої сталі
125 мл

2 3

4

4

112.0619.946 
набір аксесуарів
Andy Chef

4
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BXX 210-54 TL
нержавіюча сталь 
полірована

127.0369.295
BXX 210-54 TL
нержавіюча сталь

Ширина шафи 60 см
Орієнтація мийки без крила
Габаритні розміри 570 × 510 мм
Розмір монтажного вирізу 510 × 490 мм
Радіус заокруглення монтажного вирізу r = 0-10 мм
Габарити чаш 540 × 410 × 200 мм
Серія Box

Комплектація:
• cітчастий вентиль 3½”

• сифон

• фреза для висвердлювання отворів Ø 35 мм

• муфта для встановлення змішувача

• кріпильні елементи Fast FixБезпека та комфорт:
• гігієнічний прихований перелив в чаші

• сумісність з набором аксесуарів Andy Chef

• відповідність нормі EN 13310:2015

Додаткові аксесуари:
• коландер для встановлення в чашу

• засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі

• засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі

       набір аксесуарів Andy Chef

Модель FUN

1

3
2

мийКи з нержавіючої сталі

4
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BOx

BXX 220/120-34-34
нержавіюча сталь 
полірована

BXX 260/160-34-16
нержавіюча сталь 
полірована

127.0370.188

127.0369.916

BXX 220/120-34-34
нержавіюча сталь

BXX 260/160-34-16
нержавіюча сталь

Ширина шафи 80 см
Орієнтація мийки без крила
Габаритні розміри 740 × 450 мм
Розмір монтажного вирізу 710 × 420 мм
Радіус заокруглення монтажного вирізу r = 0-10 мм
Габарити чаш 340 × 410 × 200 мм
 340 × 410 × 200 мм
Серія Box

Ширина шафи 60 см
Орієнтація мийки без крила
Габаритні розміри 560 × 450 мм
Розмір монтажного вирізу 530 × 420 мм
Радіус заокруглення монтажного вирізу r = 0-10 мм
Габарити чаш 160 × 410 × 140 мм
 340 × 410 × 200 мм
Серія Box

Комплектація:
• cітчастий вентиль 3½”

• сифон

• фреза для висвердлювання отворів Ø 35 мм

• муфта для встановлення змішувача

• кріпильні елементи Fast Fix

Комплектація:
• cітчастий вентиль 3½”

• сифон

• фреза для висвердлювання отворів Ø 35 мм

• муфта для встановлення змішувача

• кріпильні елементи Fast Fix

Безпека та комфорт:
• гігієнічний прихований перелив в чаші

• сумісність з набором аксесуарів Andy Chef

• відповідність нормі EN 13310:2015

Безпека та комфорт:
• гігієнічний прихований перелив в чаші

• сумісність з набором аксесуарів Andy Chef

• відповідність нормі EN 13310:2015

Додаткові аксесуари:
• коландер для встановлення в чашу

• засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі

• засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі

       набір аксесуарів Andy Chef

Додаткові аксесуари:
• коландер для встановлення в чашу

• засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі

• засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі

       набір аксесуарів Andy Chef

Модель

Модель

FUN

FUN

1

1

3

3

2

2

4

4

112.0394.981 
Коландер 
нержавіюча сталь
429×156×54 мм

1

112.0530.237 
Засіб для догляду 
за мийками з 
нержавіючої сталі
200 мл

112.0007.715 
Засіб для видалення 
плям з мийок з 
нержавіючої сталі
125 мл

2 3

112.0619.946 
набір аксесуарів
Andy Chef

4
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ANdY CHEF

ANDY CHEF 41-20
корпус з нержавіючої сталі

112.0619.946
ANDY CHEF
нержавіюча сталь

Комплектація:
• корпус з нержавіючої сталі

• обробна дошка

• коландер

• ніж

Безпека та комфорт:
• антибактеріальний захист Sanitized®

• обробна дошка з отвором для ножа виконана з горіху

• ніж виконаний з нержавіючої сталі з PVD покриттям

• коландер виконаний з нержавіючої сталі з 
пластиковими ручками

• повністю сумісний з мийками серії BXX

Модель FUN

Відскануйте QR-код, 
щоб подивитись відео 
про Andy Chef.
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мийКи з нержавіючої сталі

112.0199.087 
Обробна дошка
сірий пластик
200×426 мм

112.0199.086 
Перфорована таця
нержавіюча сталь
366×406 мм

112.0199.165 
Набір: кошик, 
миска, обробна 
дошка

1 4

5

112.0199.083 
Кошик
нержавіюча сталь
330×370×193 мм

112.0530.237 
Засіб для догляду за 
мийками з нержавіючої сталі
200 мл

112.0199.085 
Миска
нержавіюча сталь
366×406×69 мм

112.0007.715 
Засіб для видалення плям з 
мийок з нержавіючої сталі
125 мл

2

6

3

7
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ACquARIO lINE PlANAR

AEX 610-A
нержавіюча сталь 
полірована

PPX 110-52
нержавіюча сталь 
полірована

101.0199.089

122.0203.471

AEX 610-A
нержавіюча сталь

PPX 110-52
нержавіюча сталь

Ширина шафи 80 см
Орієнтація мийки без крила
Габаритні розміри 860 × 510 мм
Розмір монтажного вирізу 840 × 490 мм
Габарити чаш 740 × 375 × 220 мм
Кількість отворів під змішувач 2 × Ø 35 мм
Серія Acquario Line

Ширина шафи 60 см
Орієнтація мийки без крила
Габаритні розміри 560 × 450 мм
Розмір монтажного вирізу за шаблоном
Габарити чаш 520 × 410 × 200 мм
Серія Planar

Комплектація:
• cітчастий вентиль 3½”

• сифон 

• обробна дошка пластикова 

• кошик з нержавіючої сталі 

• миска з нержавіючої сталі 

• перфорована таця з нержавіючої сталі 

• набір: кошик, миска, обробна дошка 

• засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі

• засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі

• кріплення (12 шт)

Комплектація:
• cітчастий вентиль 3½”

• сифон

• кріпильні елементи (6 шт) 

Безпека та комфорт:
• аксесуари постачаються в комплекті з мийкою

• відповідність нормі EN 13310:2015

Додаткові аксесуари:
• обробна дошка пластикова

• кошик з нержавіючої сталі

• миска з нержавіючої сталі

• перфорована таця з нержавіючої сталі

• набір: кошик, миска, обробна дошка

• засіб для догляду за мийками з нержавіючої сталі

• засіб для видалення плям з мийок з нержавіючої сталі

Модель

Модель

FUN

FUN

1

4
3

6
7

2

5
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аКсесуари

FLOW PRO
нержавіюча сталь

FLOW PRO
нержавіюча сталь

FLOW PRO
нержавіюча сталь

FLOW PRO
полірована мідь

FLOW PRO
нержавіюча сталь

FLOW PRO
полірована мідь

FLOW PRO
полірована мідь

112.0389.090

133.0459.871

133.0050.083

112.0517.083

112.0049.409

112.0517.084

133.0517.086

FLOW PRO
вентиль автоматичний 3 ½” для мийок з 
Фраграніту

FLOW PRO
круглий перелив для мийок з Фраграніту

FLOW PRO
вентиль автоматичний 3 ½” для мийок з 
Фраграніту

FLOW PRO
вентиль ручний 3 ½” для мийок з 
Фраграніту

FLOW PRO
вентиль ручний 3 ½” для мийок з 
Фраграніту

FLOW PRO
схований перелив для мийок з Фраграніту

Модель

Модель

Модель

Модель

Модель

Модель

FUN

FUN

FUN

FUN

FUN

FUN

Тросик керування довжиною  500 мм

Зменшує розвиток бактерій на 99% завдяки технології 
Sanitized. При виборі автоматичного вентиля Flow Pro 
необхідно докупити відповідне управління: ручку з серії 
Turn Twist або кнопку Easy Click та перелив.

Тросик керування довжиною  500 мм

Зменшує розвиток бактерій на 99% завдяки технології 
Sanitized. При виборі автоматичного вентиля Flow Pro 
необхідно докупити відповідне управління: ручку з серії 
Turn Twist або кнопку Easy Click та перелив

Зменшує розвиток бактерій на 99% завдяки технології 
Sanitized при виборі автоматичного вентиля Flow Pro 
необхідно докупити відповідний перелив.

Зменшує розвиток бактерій на 99% завдяки технології 
Sanitized при виборі автоматичного вентиля Flow Pro 
необхідно докупити відповідний перелив.

FLOW PRO
полірована мідь

112.0517.084
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TURN TWIST
хром

TURN TWIST
хром

EASY CLICK
нержавіюча сталь

EASY CLICK
хром

133.0301.740

133.0301.743

133.0391.835

112.0611.460

TURN TWIST
ручка управління автоматичним вентилем, 
підходить до автоматичного вентиля Flow 
PRO

TURN TWIST
ручка управління автоматичним вентилем, 
підходить до автоматичного вентиля Flow 
PRO

EASY CLICK
кнопка управління автоматичним вентилем, 
підходить до автоматичного вентиля Flow 
PRO

EASY CLICK
кнопка управління автоматичним вентилем, 
підходить до автоматичного вентиля Flow 
PRO

Модель

Модель

Модель

Модель

FUN

FUN

FUN

FUN

Монтажний отвір 35 мм
Діаметр ручки 45 мм

Монтажний отвір 35 мм
Діаметр ручки 45 мм

Монтажний отвір 35 мм
Діаметр ручки 45 мм

Монтажний отвір 35 мм
Діаметр ручки 45 мм

TURN TWIST
нержавіюча сталь

TURN TWIST
нержавіюча сталь

133.0301.741

133.0301.748

EASY CLICK
полірована мідь

133.0517.050
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Змішувачі

Icon 121
Tango Neo 123
Eos Neo 125
Atlas Neo 127
Atlas Neo Sensor 129
Centinox 131
Mythos 133
Pescara 135
Maris Free by Dror 139
Maris 141
Flexus 143
Ambient 143
Active Neo 145
Active Plus 145
Ambient 146
Active 147
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зміШувачі

змішувач
ATLAS NEO SENSOR PULL OUT SPRAY

новинка

1

2
3

5
4

6
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МЕХАНІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
Змішувачем також можна 
управляти з допомогою 
механічного картриджа 
встановлюючи необхідний потік та 
співвідношення холодної та гарячої 
води.

2
CЕНСОРНЕ УПРАВЛІННЯ
Інфрачервоний сенсор реагує на 
руку і вмикає або вимикає потік 
води. Дистанція роботи сенсора 
складає 5-7 см, що не заважає 
розміщенню дозатора миючих 
засобі лівроруч від змішувача, 
а час реакції 0,7 сек запобігає 
випадковим вмиканням.

1

ШАРНІРНЕ КРІПЛЕННЯ
Версія з висувним виливом має 
оновлену систему кріплення з 
допомогою шарніру, яка дає ще 
більше свободи в русі і надійності.

4 АБСОЛЮТНА ГІГІЄНА
Змішувачем можна користуватись 
не торкаючись його. Його корпус 
виконаний з масиву високоякісної 
нержавіючої сталі. Таким чином 
догляд стане надзвичайно простим, 
а сам виріб на 100% захищений від 
корозії.

5 

ЕЛЕКТРОННИЙ БЛОК
Електронний блок управління 
живиться від звичайних батарейок 
і розміщується в шафці під мийкою 
займаючи надзвичайно мало місця. 
Таким чином змішувач може бути 
встановлений практично в будь-яку 
кухню без прив’язки до розетки чи 
потреби у додатковому місці.

6 

АВТОВИМКНЕННЯ
Змішувачем можуть користуватись 
навіть діти, адже навіть якщо дитина 
забуде повторно піднести руку до 
сенсора, система безпеки вимкне 
воду через 30 секунд.

3
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Все починається з вибору

Покриття змішувача - це важливий фактор його довговічності. При цьому 
перед виробником завжди стоїть питання балансу основних вимог споживача 
- зовнішній вигляд, зносостійкість, стійкість до подряпин, легкість в догляді, 
співпадіння з кольором мийки. Тому Franke пропонує різні види покриття.

Гальванічне
Один із методів нанесення одного 
металу на інший є гальванізація. У 
спеціальну ванну занурюють деталь 
з підведеною напругою. В цю саму 
ванну, тільки під протилежним 
зарядом поміщують той метал, який 
необхідно нанести. Таким чином на 
деталі змішувача, виконані з латуні 
наносять хром, зміцнюючи та надаючи 
естетичного вигляду.

Електростатичне
Для фарбування частин змішувача 
в колір, що відповідає кольорам 
Фраграніту використувують метод 
електростатичного нанесення 
порошкової фарби. При такому методі 
нанесення товщина шару фарби 
буде однаковою та рівномірною. 
Використання елетростатичного методу 
дозволяє наносити фарбу на велику 
кількість деталей одночасно, таким 
чином значно нівелюючи різницю 
відтінків партій. 

Вакуумне напилення 
(PVD)
PVD покриття дозволяє змінити 
властивості металу наносячи на 
нього спеціальни шар, який не тільки 
значно зміцнює поверхню та захищає 
від подряпин та корозії, але й має 
надзвичайно привабливий вигляд. Ще 
однією перевагою технології є те, что 
PVD покриття можна нанести на інші 
вироби - мийки, аксесуари, металеві 
елементи зливної арматури.

Індустріальний
чорний

Anthracite
(Антрацит)

Copper
(Мідь)

Champagne
Gold (Шампань)

Чорний            
матовий

Білий               
матовий

Хром

Темний             
глянець

Мідний

Бронзовий

Онікс Бежевий

СахараГрафіт

Сірий
камінь Білий

Мигдаль
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Змішувач з поворотним виливом та 
однією ручкою
Кут оберту таких змішувачів часто досягає 
360°, а управління можна здійснювати 
однією рукою.

Змішувач з виносним виливом
Витяжний вилив дає більше свободи. З його 
допомогою можна наповнювати ємкості поза 
чашою мийки.

Змішувач з виносним виливом та 
функцією душу
Вилив такого змішувача може бути 
переключений в режим душу, що дозволяє 
ретельніше мити фрукти, ягоди, трави чи 
салати.

Кут обороту
Кут, на який вилив змішувача обертається для 
більшої площі покриття.

Картридж Water Saving
Змішувач може економити воду завдяки тому, 
що картридж має проміжне положення з 
неповним відкриванням.

Змішувач з гнучким поворотним 
виливом з функцією душу
Гнучкий вилив дозволяє зручніше працювати 
зі змішувачем. Також змішувач може 
перемикатись в режим душу.

Довжина шлангів підключення
Необхідно враховувати цю довжину під час 
проектування водогону. Зверніть увагу, 
вказана загальна довжина шлангів, частина 
шлангу може бути втоплена в корпус.

Нержавіюча сталь марки AISI 304
Корпус змішувача виконаний з масиву 
нержавіючої сталі, яка надає йому 
неперевершеної стійкості до корозії.

Змішувач з невитяжним виливом
Такі змішувачі мають фіксований вилив, який 
не витягується.

Ламінарний потік
Легкий, тихий та прозорий потік води без 
розбризкування.

Діаметр отвору
Змішувач монтується в стандартний отвір 
діаметром 35мм.

Розшифровка
основних піктограм
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Функція душу
Для того, щоб лагідно та ретельно помити ніжні 
ягоди чи хрусткий салат, потрібен невисокий тиск 
та велика площа зрошування. Саме для цього в 
змішувачах Franke є перемикач потоку води в режим 
душу. Тоненькі  струмочки води досягнуть всіх частин 
ваших продуктів та якісно і дбайливо помиють їх.

Витяжний вилив
Однією з найбільш функціональних особливостей 
сучасних змішувачів є наявність витяжного виливу, що 
дозволяє значно полегшити більшість задач на кухні. 
Довжина виносного шлангу трохи більша за 1 метр. 
З його допомогою можна наповнювати водою великі 
ємкості (відра, вази), які не вміщуються в мийку, або 
каструлі, що стоять прямо на варильній поверхні. Також 
можна ретельніше мити фрукти чи ягоди, або ж саму 
мийку у важкодоступних місцях. Додатковою зручністю 
є можливість перемикання між струменем та душем.

Гнучкий шланг Semi Pro
Справжні професіонали в кухнях ресторанів 
використовують всі переваги професійних змішувачів, де 
радіус роботи повинен бути якомога більшим. Таку саму 
можливість дають моделі Semi Pro і в домашніх умовах. 
Для мийок з великими чашами для кращого охоплення 
ми рекомендуємо користуватись змішувачами з гнучким 
виливом.

зміШувачі
Функції та характеристики

Ламінарний потік
Аератор формує рівний, тихий та прозорий водяний потік, який 
не розбризкується. Таким чином шумні потоки води та краплі 
води навколо змішувача вже в минулому. 

Захист від вапняних 
відкладень
Тверда вода є чи не найбільшим ворогом змішувача. Особливо 
кальцій відкладається на вузьких отворах лійки для душу. 
Тому сопла виконані з м’якого силікону. Достатньо провести 
пальцем і відкладення легко очистяться.

Картридж Water Saving
Еко картридж має тактильне проміжне положення, в якому 
водяний потік обмежується. Цього достатньо для переважної 
більшості випадків. Якщо ж необхідний повний тиск, достатньо 
просто перевести важіль трохи вище. 

Відскануйте QR-код, щоб 
подивитись відео про 
ламінарний потік.

Відскануйте QR-код, щоб 
подивитись відео про витяжний 
вилив.
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Короткий огляд

TANGO NEO с. 123 TANGO NEO PULL OUT с. 123 TANGO NEO PULL OUT 
SPRAY

с. 123

EOS NEO с. 125 EOS NEO PULL OUT с. 125

ATLAS NEO с. 127

ATLAS NEO PULL OUT с. 127 ATLAS NEO SENSOR 
PULL OUT SPRAY

с. 129ATLAS NEO SENSOR 
PULL OUT

с. 129ATLAS NEO SENSOR с. 129

CENTINOX NEO 
SWIVEL

с. 131

MYTHOS SWIVEL с. 133 MYTHOS PULL OUT с. 133

MARIS FREE BY DROR 
PULL OUT

с. 139

MARIS FREE BY DROR с. 139

MARIS PULL DOWN с. 140

MARIS SPRAY с. 141 MARIS SWIVEL с. 141

ACTIVE PLUS SUPER 
METALLIC

с. 145 ACTIVE PLUS SUPER 
METALLIC PULL OUT

с. 145
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ICON с. 121 ICON PULL OUT с. 121

CENTINOX NEO 
PULL-DOWN

с. 131

CENTINOX SD с. 131

PESCARA XL SEMIPRO с. 135 PESCARA L SEMIPRO с. 135 PESCARA 360 с. 136

PESCARA PULL DOWN с. 136 PESCARA XL SLIDE IN с. 137 PESCARA L SLIDE IN с. 137

FLEXUS-S с. 143 AMBIENT SEMI-PRO с. 143 ACTIVE NEO SUPER 
METALLIC PULL OUT

с. 145

ACTIVE PLUS SUPER 
METALLIC SD

с. 144

AMBIENT PULL OUT с. 146

ACTIVE WINDOW с. 147

ACTIVE WINDOW 
PULL OUT

с. 147
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ICON

ICON
Змішувач з поворотним виливом

FUN

115.0625.185
хром

115.0625.187
чорний матовий

ICON PULL OUT
Змішувач з поворотним витяжним виливом

FUN

115.0625.188
хром

115.0625.190
чорний матовий

Кут оберту 120°
Керамічний картридж Ø 25 мм 
Потік води ламінарний
Кут повороту ручки 45/45°
Потік води 11 л/хв (3 бар)
Гнучкі шланги для підключення довжина 500 мм
 різьба 3/8“
Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
Максимальна товщина стільниці 40 мм

Кут оберту 360°
Керамічний картридж Ø 25 мм
Потік води ламінарний
Кут повороту ручки 45/45°
Армований витяжний гнучкий шланг довжина 170 см
Потік води 8 л/хв (3 бар)
Гнучкі шланги для підключення довжина 500 мм
 різьба 3/8“
Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
Максимальна товщина стільниці 55 мм
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TANgO NEO

TANGO NEO
Змішувач з поворотним виливом

TANGO NEO PULL OUT SPRAY
Змішувач з поворотним витяжним виливом 
з функцією душу

TANGO NEO PULL OUT
Змішувач з поворотним витяжним виливом

FUN

FUN

FUN

115.0596.387
нержавіюча сталь

115.0596.389
нержавіюча сталь

115.0596.388
нержавіюча сталь

Кут оберту 150°
Керамічний картридж Ø 35 мм 
Еко картридж Water Saving
Потік води ламінарний
Кут повороту ручки 45/45°
Потік води 12 л/хв (3 бар)
Гнучкі шланги для підключення довжина 450 мм
 різьба 3/8“
Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
Максимальна товщина стільниці 50 мм

Кут оберту 120°
Керамічний картридж Ø 35 мм 
Еко картридж Water Saving
Потік води ламінарний
Кут повороту ручки 45/45°
Армований витяжний гнучкий шланг довжина 150 см
Потік води 9 л/хв (3 бар)
Гнучкі шланги для підключення довжина 450 мм
 різьба 3/8“
Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
Максимальна товщина стільниці 50 мм

Кут оберту 120°
Керамічний картридж Ø 35 мм 
Еко картридж Water Saving
Потік води ламінарний
Кут повороту ручки 45/45°
Армований витяжний гнучкий шланг довжина 150 см
Потік води 8,6 л/хв (3 бар)
Гнучкі шланги для підключення довжина 450 мм
 різьба 3/8“
Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
Максимальна товщина стільниці 50 мм
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EOS NEO

EOS NEO
Змішувач з поворотним виливом

EOS NEO PULL OUT
Змішувач з поворотним витяжним виливом 
з функцією душу

FUN

FUN

115.0590.044
нержавіюча сталь

115.0590.045
нержавіюча сталь

115.0628.251
мідь

115.0628.254
мідь

115.0613.590
індустріальний чорний

115.0613.671
індустріальний чорний

115.0628.252
шампань

115.0628.255
шампань

115.0628.253
антрацит

115.0628.256
антрацит

Кут оберту 180°
Керамічний картридж Ø 35 мм 
Потік води ламінарний
Кут повороту ручки 90/0°
Потік води 12 л/хв (3 бар)
Гнучкі шланги для підключення довжина 450 мм
 різьба 3/8“
Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
Максимальна товщина стільниці 50 мм

Кут оберту 180°
Керамічний картридж Ø 35 мм 
Потік води ламінарний
Кут повороту ручки 90/0°
Армований витяжний гнучкий шланг довжина 180 см
Потік води 8 л/хв (3 бар)
Гнучкі шланги для підключення довжина 600 мм
 різьба 3/8“
Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
Максимальна товщина стільниці 50 мм
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ATlAS NEO

ATLAS NEO
Змішувач з поворотним виливом

ATLAS NEO PULL OUT
Змішувач з поворотним витяжним виливом

FUN

FUN

115.0628.204
мідь

115.0628.206
шампань

115.0628.207
антрацит

115.0628.208
мідь

115.0628.209
шампань

115.0628.210
антрацит

Кут оберту 180°
Керамічний картридж Ø 35 мм
Потік води ламінарний
Кут повороту ручки 84/6°
Потік води 12 л/хв (3 бар)
Гнучкі шланги для підключення довжина 600 мм 
 різьба 3/8“
Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
Максимальна товщина стільниці 50 мм

Кут оберту 180°
Керамічний картридж Ø 35 мм
Потік води ламінарний
Кут повороту ручки 84/6°
Потік води 9,7 л/хв (3 бар)
Армований витяжний гнучкий шланг довжина 150 см
Гнучкі шланги для підключення довжина 600 мм
 різьба 3/8“
Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
Максимальна товщина стільниці 50 мм
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ATlAS NEO SENSOR

ATLAS NEO SENSOR
Змішувач з поворотним виливом

ATLAS NEO SENSOR PULL OUT 
SPRAY
Змішувач з поворотним витяжним виливом 
з функцією душу

ATLAS NEO SENSOR PULL OUT
Змішувач з поворотним витяжним виливом

FUN

FUN

FUN

115.0625.489
нержавіюча сталь

115.0625.525
індустріальний чорний

115.0625.527
індустріальний чорний

115.0625.524
нержавіюча сталь

115.0625.523
нержавіюча сталь

Кут оберту 180°
Керамічний картридж Ø 35 мм
Потік води ламінарний
Кут повороту ручки 84/6°
Потік води 12 л/хв (3 бар)
Гнучкі шланги для підключення довжина 600 мм 
 різьба 3/8“
Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
Максимальна товщина стільниці 50 мм

Кут оберту 180°
Керамічний картридж Ø 35 мм
Потік води ламінарний
Кут повороту ручки 84/6°
Потік води 9,7 л/хв (3 бар)
Армований витяжний гнучкий шланг довжина 150 см
Гнучкі шланги для підключення довжина 600 мм
 різьба 3/8“
Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
Максимальна товщина стільниці 50 мм

Кут оберту 180°
Два режими роботи душ/потік
Вилив  з нержавіючої сталі
Керамічний картридж Ø 35 мм
Потік води ламінарний
Кут повороту ручки 84/6°
Потік води 8,6 л/хв (3 бар)
Армований витяжний гнучкий шланг довжина 150 см
Гнучкі шланги для підключення довжина 600 мм
 різьба 3/8“
Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
Максимальна товщина стільниці 50 мм
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CENTINOx

CENTINOX NEO PULL-DOWN
Змішувач з поворотним гнучким виливом з 
функцією душу

CENTINOX NEO SWIVEL
Змішувач з поворотним виливом та змінним 
напрямком струменя води

CENTINOX SD
Дозатор рідких миючих засобів

FUN

FUN

FUN

Кут оберту 360°
Керамічний картридж Ø 25 мм
Кут нахилу важеля 50/50°
Гнучкі шланги для підключення довжина 600 мм
 різьба 3/8“
Потік води 8,1 л/хв (3 бар)
Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
Максимальна товщина стільниці 50 мм
Рекомендована відстань центру отвору від стіни складає 60 мм

Кут оберту 360°
Керамічний картридж Ø 25 мм
Потік води ламінарний
Кут нахилу важеля 50/50°
Гнучкі шланги для підключення довжина 600 мм
 різьба 3/8“
Потік води 12,5 л/хв (3 бар)
Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
Максимальна товщина стільниці 50 мм
Рекомендована відстань центру отвору від стіни складає 60 мм

Кут оберту 360°
Об’єм 250 мл
Розетка 40 мм
Діаметр монтажного отвору Ø 25 мм
Зручне наповнення згори

115.0547.855
нержавіюча сталь

115.0547.854
нержавіюча сталь

119.0176.059
нержавіюча сталь
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MYTHOS

MYTHOS SWIVEL
Змішувач з поворотним виливом

FUN

Кут оберту 360°
Потік води ламінарний
Кут нахилу важеля 50/50°
Гнучкі шланги для підключення довжина 450 мм
 різьба 3/8“
Потік води 12,5 л/хв (3 бар)
Максимальна товщина стільниці 50 мм
Сертифікація DVGW

115.0547.852
нержавіюча сталь

115.0550.441
індустріальний чорний

MYTHOS PULL OUT
Змішувач з поворотним витяжним виливом

FUN

Кут оберту 360°
Кут нахилу важеля 50/50°
Гнучкі шланги для підключення довжина 450 мм
 різьба 3/8“
Витяжний шланг 1500 мм
Потік води 8,9 л/хв (3 бар)
Максимальна товщина стільниці 50 мм
Сертифікація DVGW

115.0547.853
нержавіюча сталь

115.0550.442
індустріальний чорний
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PESCARA

PESCARA XL SEMIPRO
Змішувач з поворотним гнучким виливом з 
функцією душу

PESCARA L SEMIPRO
Змішувач з поворотним гнучким виливом з 
функцією душу

FUN

FUN

115.0472.959
нержавіюча сталь

115.0472.960**
нержавіюча сталь

Кут оберту 360°
Керамічний картридж Ø 35 мм 
Кут нахилу важеля 12/88°
Армований витяжний гнучкий шланг довжина 150 см
Потік води 8,2 л/хв, 8,1 л/хв душ
Гнучкі шланги для підключення довжина 450 мм
 різьба 3/8“
Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
Максимальна товщина стільниці 55 мм

• Напівпрофесійна модель
• Хромований гнучкий шланг зі стальною пружиною
• Система LiveDrive – плавне керування змішувачем
• Зворотній клапан, що перекриває витік води з гнучкого 

шлангу
• Додаткова шпилька ручки керування чорного кольору

Кут оберту 360°
Керамічний картридж Ø 28 мм з функцією EcoFresh*
 Ø 25 мм** 
Кут нахилу важеля 10/90°
Армований витяжний гнучкий шланг довжина 150 см
Потік води 8 л/хв
Гнучкі шланги для підключення довжина 530 мм
 різьба 3/8“
Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
Максимальна товщина стільниці 55 мм

• Напівпрофесійна модель
• Еко картридж*
• Хромований гнучкий шланг зі стальною пружиною
• Система LiveDrive – плавне керування змішувачем*
• Зворотній клапан, що перекриває витік води з гнучкого 

шлангу
• Додаткова шпилька ручки керування чорного кольору

*відноситься до змішувача в кольорі хром
**відноситься до змішувача з нержавіючої сталі

Золота нагорода за 
найкращий дизайн 
2017 року

115.0393.974
хром

115.0393.975*
хром
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PESCARA 360
Змішувач з двома поворотними виливами та 
гнучким шлангом

PESCARA PULL DOWN
Модель з поворотним невисувним виливом з 
функцією душу

FUN

FUN

115.0393.977
нержавіюча стальКут оберту 360°

Керамічний картридж Ø 28 мм з функцією EcoFresh 
Кут нахилу важеля 10/90°
Армований витяжний гнучкий шланг довжина 150 см
Потік води 9,7 л/хв, 3,9 л/хв душ
Гнучкі шланги для підключення довжина 530 мм
 різьба 3/8“
Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
Максимальна товщина стільниці 55 мм

• Напівпрофесійна модель
• Еко картридж
• Гнучкий шланг зі стальною пружиною
• Система LiveDrive – плавне керування змішувачем
• Зворотній клапан, що перекриває витік води з гнучкого 

шлангу
• Додаткова шпилька ручки керування чорного кольору

Кут оберту 360°
Керамічний картридж Ø 28 мм з функцією EcoFresh 
Кут нахилу важеля 10/90°
Армований витяжний гнучкий шланг довжина 450 см
 різьба 3/8“
Потік води 9 л/хв (3 бар)
Гнучкі шланги для підключення довжина 450 мм
Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
Максимальна товщина стільниці 55 мм

• Поворотний вилив з функцією душу
• Еко картридж

115.0393.976
хром

115.0523.286
хром

Відскануйте QR-код, щоб 
подивитись відео про змішувачі 
Pescara 360.

115.0545.136
чорний матовий

115.0545.135
чорний матовий
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PESCARA

PESCARA XL SLIDE IN
Змішувач з поворотним витяжним виливом 
з функцією душу

PESCARA L SLIDE IN
Змішувач з поворотним витяжним виливом 
з функцією душу

FUN

FUN

Кут оберту 360°
Керамічний картридж Ø 35 мм
Кут нахилу важеля 10/80°
Гнучкі шланги для підключення довжина 450 мм
 різьба 3/8“
Армований витяжний гнучкий шланг довжина 150 см
 з функцією душу
Потік води 9 л/хв (3 бар)
Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
Максимальна товщина стільниці 50 мм

• Еко картридж

Кут оберту 180°
Керамічний картридж Ø 28 мм з функцією EcoFresh
Кут нахилу важеля 10/80°
Гнучкі шланги для підключення довжина 450 мм
 різьба 3/8“
Армований витяжний гнучкий шланг довжина 150 см
 з функцією душу
Потік води 9 л/хв (3 бар)
Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
Максимальна товщина стільниці 70 мм

• Еко картридж
• Поворотний вилив з функцією душу

115.0523.290
хром

115.0538.940
хром

Відскануйте QR-код, щоб 
подивитись відео про змішувачі 
Pescara L Slide In.
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MARIS FREE BY dROR

MARIS FREE BY DROR PULL OUT
Змішувач з поворотним витяжним виливом 
з функцією душу

MARIS FREE BY DROR
Змішувач з поворотним виливом

FUN

FUN

Кут оберту 360°
Керамічний картридж Ø 25 мм
Кут нахилу важеля 5/95°
Гнучкі шланги для підключення довжина 600 мм
 різьба 3/8“
Витяжний шланг 200 см
Потік води 6,5 л/хв (3 бар)
Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
Максимальна товщина стільниці 50 мм

Кут оберту 360°
Керамічний картридж Ø 25 мм
Кут нахилу важеля 0/90°
Гнучкі шланги для підключення довжина 450 мм
 різьба 3/8“
Потік води 10,5 л/хв (3 бар)
Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм

115.0576.699
нікель оптик

115.0543.294
нікель оптик

115.0576.698
чорний матовий

115.0543.285
чорний матовий
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MARIS PULL DOWN
Змішувач з поворотним витяжним виливом 
з функцією душу

FUN

Кут оберту 360°
Керамічний картридж Ø 25 мм
Кут нахилу важеля 0/90°
Гнучкі шланги для підключення довжина 500 мм
 різьба 3/8“
Витяжний гнучкий шланг довжина 150 мм
Потік води 8,1 л/хв, 5,2 л/хв душ
Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
Максимальна товщина стільниці 40 мм

115.0523.195
хром

зміШувачі
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MARIS

MARIS SPRAY
Змішувач з поворотним витяжним виливом 
з функцією душу

MARIS SWIVEL
Змішувач з поворотним виливом 

FUN

FUN

Кут оберту 360°
Керамічний картридж Ø 25 мм
Кут нахилу важеля 0/90°
Гнучкі шланги для підключення довжина 500 мм
 різьба 3/8“
Витяжний гнучкий шланг 150 см
Потік води 6,4 л/хв, 5,2 л/хв душ
Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
Максимальна товщина стільниці 40 мм

Кут оберту 360°
Керамічний картридж Ø 25 мм
Кут нахилу важеля 0/90°
Гнучкі шланги для підключення довжина 500 мм
 різьба 3/8“
Потік води 10 л/хв душ
Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
Максимальна товщина стільниці 40 мм

115.0392.357
хром

115.0392.332
хром

115.0392.382
онікс

115.0392.356
онікс

115.0392.370
графіт

115.0392.353
графіт

115.0392.369
сірий камінь

115.0392.352
сірий камінь

115.0392.362
мигдаль

115.0392.337
мигдаль

115.0392.361
бежевий

115.0392.336
бежевий

115.0392.360
сахара

115.0392.335
сахара

115.0392.368
білий

115.0392.340
білий
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FlExuS AMBIENT

FLEXUS-S
Змішувач з поворотним гнучким виливом з 
функцією душу

AMBIENT SEMI-PRO
Змішувач з поворотним гнучким виливом з 
функцією душу

FUN

FUN

Кут оберту 360°
Керамічний картридж Ø 28 мм
Гнучкі шланги для підключення довжина 600 мм
 різьба 3/8“
Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм

Кут оберту 360°
Керамічний картридж Ø 28 мм
Гнучкі шланги для підключення довжина 390 мм
 різьба 3/8“
Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм

115.0486.992
хром

115.0265.997
хром
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зміШувачі

дозатор миючих засобів

ACTIVE PLUS SUPER METALLIC SD
Дозатор рідких миючих засобів

FUN

Кут оберту 360°
Об’єм 300 мл
Розетка 50 мм
Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
Зручне наповнення згори 119.0547.906

чорний матовий

119.0547.904
нержавіюча сталь оптик

119.0547.902
хром

119.0547.909
темний глянець

119.0547.910
бронзовий

119.0547.905
білий матовий

119.0547.911
мідний
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ACTIvE PluSACTIvE NEO

ACTIVE PLUS SUPER METALLIC 
PULL OUT
Змішувач з поворотним витяжним виливом 
з функцією душу

ACTIvE NEO SuPER METAllIC
Pull OuT
Змішувач з поворотним витяжним виливом 
з функцією душу

ACTIVE PLUS SUPER METALLIC
Змішувач з поворотним виливом та змінним 
напрямком струменя води

FUN

FUN

FUN

Кут оберту 360°
Керамічний картридж Ø 35 мм
Кут нахилу важеля 50/50°
Гнучкі шланги для підключення довжина 450 мм
 різьба 3/8“
Витяжний шланг довжина 1500 мм
Потік води 9,7 л/хв (3 бар)
Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
Максимальна товщина стільниці 50 мм
Відстань центру отвору від стіни min 60 мм

• Еко картридж
• Витяжний шланг з функцією душу

Кут оберту 360°
Керамічний картридж Ø 35 мм
Кут нахилу важеля 10/90°
Гнучкі шланги для підключення довжина 550 мм
 різьба 3/8“
Витяжний шланг довжина 1500 мм
Потік води 8,5 л/хв (3 бар)
Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
Відстань центру отвору від стіни min 60 мм

• Еко картридж
• Витяжний шланг з функцією душу

Кут оберту 360°
Керамічний картридж Ø 35 мм
Кут нахилу важеля 10/90°
Гнучкі шланги для підключення довжина 450 мм
 різьба 3/8“
Потік води 12,1 л/хв (3 бар)
Діаметр монтажного отвору Ø 35 мм
Еко картридж

115.0524.890
чорний матовий

115.0554.088
чорний матовий

115.0524.888
чорний матовий

115.0524.925
темний глянець

115.0554.092
темний глянець

115.0524.924
темний глянець

115.0524.927
бронзовий

115.0554.566
бронзовий

115.0524.926
бронзовий

115.0524.931
білий матовий

115.0554.705
білий матовий

115.0524.930
білий матовий

17

115.0546.118
мідний

115.0554.707
мідний

115.0546.115
мідний
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AMBIENT

AMBIENT PULL OUT
Змішувач з поворотним витяжним виливом з 
функцією душу

Кут оберту 180°
Керамічний картридж Ø28мм
Гнучкі шланги для підключення довжина 390 мм
 різьба 3/8“
Діаметр монтажних отворів Ø35мм

FUN

115.0265.999
хром
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ACTIvE

ACTIVE WINDOW
Змішувач з поворотним виливом

ACTIVE WINDOW PULL OUT
Змішувач з поворотним витяжним  
виливом

FUN

Кут оберту 360°
Керамічний картридж Ø35мм
Гнучкі шланги для підключення довжина 450 мм
 різьба 3/8“
Діаметр монтажних отворів 2 х Ø35мм

Кут оберту 360°
Керамічний картридж Ø35мм
Гнучкі шланги для підключення довжина 400 мм
 різьба 3/8“
Армований витяжний гнучкий шланг  довжина 200 см
Діаметр монтажних отворів 2 х Ø35мм
Вилив із можливістю зміни висоти

115.0486.980
хром

FUN

115.0486.978
хром
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Варильні 
поверхні
Індукційні варильні поверхні

Mythos 163
Maris 165

Газові варильні поверхні

Mythos 175
Maris 181
Maris Free by Dror 183
Trend Line 184
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індуКційні варильні Поверхні

4

варильна поверхня 
MYTHOS

5
3

2

1

новинка

Відскануйте QR-код, щоб 
подивитись відео про колекцію 
MYTHOS.
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FLEXPRO
Всю поверхню варильної поверхні 
можна використати для приготування. 
Увімкнувши FlexPro, всі вісім зон 
нагріву об'єднаються в одну велику 
зону приготування, на якій можна 
розміщати довільну кількість посуду, 
при цьому регулювання 
відбуватиметься одним слайдером. 
Така функція корисна для приготування 
страв на грилі чи тепаньякі.

2

COOK ASSIST
Функція Cook Assist - допомога у 
приготуванні - дає змогу легко 
готувати популярні страви не думаючи 
про рівень потужності, який потрібно 
встановити. Просто торкніться символу 
Cook Assist і оберіть один з 
запрограмованих рецептів. 
Доступні наступні страви: м'ясо та 
птиця, риба, овочі, соуси, супи, 
десерти, яйця, сири, паста та рис, 
напої.

1

ЗАСІБ ДЛЯ 
ДОГЛЯДУ ЗА
ВАРИЛЬНИМИ 
ПОВЕРХНЯМИ
HOB CLEANER
Засіб для догляду за варильними 
поверхнями призначений 
для щоденного миття та 
профілактики утворення 
жирових відкладень. Формула 
засобу містить компоненти, 
які ефективно усувають жир та 
забруднення. Засіб має форму 
кремоподібної рідини. Підходить 
для всіх типів покриттів 
включно зі склокерамікою. 
Засіб наносять на поверхню, 
залишають на деякий час і 
стирають з допомогою вологої 
ганчірки з мікрофібри.

3

АВТОМАТИЧНЕ 
РОЗПІЗНАВАННЯ ПОСУДУ
Варильна поверхня Mythos розпізнає 
наявність посуду навіть якщо він 
знаходиться на ній до ввімкнення. 
Сенсори перевірять кожну зону і якщо 
на ній знаходиться посуд, активує 
лише ці зони автоматично об'єднавши 
при необхідності сусідні.

AUTO BRIDGE
Дві сусідні зони нагріву автоматично 
можуть бути об'єднані в більшу 
прямокутну, якщо цього вимагає 
конфігурація дна посуду. При цьому 
управління всієї великої зони 
здійснюється одним дотиком пальцю. 
Функція дозволяє готувати в жаровнях 
прямокутної форми, гусятницях, 
сковорідках-гриль прямокутної форми, 
тощо.

4 5 

PROCOOK
Площа варильної поверхні ділиться на 
чотири зони. Права верхня - 
максимальна потужність, права нижня 
та ліва верхня - середня потужність, та 
ліва нижня - мінімальна потужність. 
Пересуваючи посуд з однієї зони в 
іншу можна легко змінювати 
інтенсивність приготування. Наприклад, 
перемістити після закипання каструлю 
в зону низької потужності і 
продовжувати повільне кипіння.
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Новий принцип передачі енергії
не передбачає нагрів поверхні, від якої вже нагрівається посуд. Під 
склокерамічною поверхнею вмонтовані котушки високої частоти, котрі 
випромінюють електромагнітне поле. На цьому всі складності закінчились. Далі 
все просто. Берете посуд, в котрому намагнічується дно, і ставите на поверхню 
Дно посуду нагрівається і страва готується.

Обпікаюча прохолода
Чого найбільше не люблять навіть найакуратніші господині? Коли на плиті 
пригорає їжа. Це стається тому що температура варильної поврехні є дуже 
високою та їжа просто прилипає. Але у випадку з індукційними варильними 
поверхнями FRANKE все не так.

Індукційні
варильні поверхні
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Зони нагріву FlexPro
Індукційні варильні поверхні Mythos обладнані вісьмома 
прямокутними індукційними котушками, які перетворюють 
практично всю поверхню на зону приготування. 
Вертикальні зони з легкістю можуть об'єднуватись завдяки 
функції Bridge.

Комбінація класичних зон та Flexi
Часто виникає необхідність суміщати різноманітний посуд 
різної форми чи діаметру. Тому ідеальним варіантом є 
комбінація різноманітних зон нагріву. Круглі зони 
використовуються для класичного приготування, поля Flexi 
- для спеціального посуду. Така комбінація присутня в 
варильних поверхнях Maris.

індуКційні варильні Поверхні
Переваги

СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ
необхідної для нагріву 2 літрів води від 20 до 95°C

Індукційна
поверхня
FRANKE

Склокераміка

Газ

ЧАС
необхідний для нагріву 2 літрів води від 20 до 95°C

Індукційна 
поверхня
FRANKE

Газ

Склокераміка

літри води
за хвилини

Можливість обмеження максимальної споживаної потужності
Переваги індукційного методу нагріву оцінили вже мільйони родин по всьому світу. Навіть домогосподарства, де є 
можливість використовувати газ для приготування їжі, все частіше замінюють газові варильні поверхні на індукційні. Це 
можливо завдяки тому, що індукція швидше нагріває та має плавніше регулювання рівня потужності. Навіть в помешканнях, 
де відсутнє потужне трифазне під'єднання, можна встановити індукційну варильну поверхню Franke завдяки функції Power 
Limitation. Є можливість обмежити споживання енергії навіть до 2,5 кВт, що не більше звичайного електрочайника. При 
цьому варильну поверхню можна з'єднати з розеткою з напругою 220 В.
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Cook Assist
Функція Cook Assist - допомога у приготуванні - дає змогу 
легко готувати популярні страви, не думаючи про рівень 
потужності, який потрібно встановити. Просто торкніться 
символу Cook Assist і оберіть один з запрограмованих 
рецептів. 
Доступні наступні страви: м'ясо та птиця, риба, овочі, 
соуси, супи, десерти, яйця, сири, паста та рис, напої.

ProCook
Площа варильної поверхні ділиться на чотири зони. Права 
верхня - максимальна потужність, права нижня та ліва 
верхня - середня потужність, та ліва нижня - мінімальна 
потужність. Пересуваючи посуд з однієї зони в іншу можна 
легко змінювати інтенсивність приготування. Наприклад, 
перемістити після закипання каструлю в зону низької 
потужності і продовжувати повільне кипіння.

FlexPro
Всю поверхню варильної поверхні можна використати для 
приготування. Увімкнувши FlexPro, всі вісім зон нагріву 
об'єднаються в одну велику зону приготування, на якій 
можна розміщати довільну кількість посуду, при цьому 
регулювання відбуватиметься одним слайдером. Така 
функція корисна для приготування страв на грилі чи 
тепаньякі.

Bridge
Дві сусідні зони нагріву можуть бути об'єднані в більшу 
прямокутну, якщо цього вимагає конфігурація дна посуду. 
При цьому управління всієї великої зони здійснюється 
одним дотиком пальцю. Функція дозволяє готувати в 
жаровнях прямокутної форми, гусятницях, сковорідках-
гриль прямокутної форми, тощо. 

індуКційні варильні Поверхні
Функції
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Сучасна текстура поверхні
Більшість індукційних поверхонь мають практично 
однаковий дизайн. Унікальна текстура поверхні в стилі 
Карбон виглядає дуже сучасно та вирізняє поверхню 
Mythos серед сотень інших. Такий дизайн не залишить 
байдужим нікого.

Автоматичні програми 
З допомогою автоматичних функцій значно легше 
виконувати як звичайні повсякденні процеси, так і такі, які 
вимагають певних вмінь, наприклад топлення шоколаду. В 
індукційних поверхнях Maris доступні чотири автоматичні 
функції: Плавлення, Підтримування тепла, Тушкування, 
Кип'ятіння.

Безпека понад усе
Індукційна технологія на ваших варильних поверхнях 
турбується про дітей. Завдяки новій функції Child Lock, 
маленьким рученятам не вдасться побавитися з функціями 
поверхні.

Автоматичне розпізнавання посуду
Варильна поверхня Mythos розпізнає наявність посуду 
навіть якщо він знаходиться на ній до ввімкнення. Сенсори 
перевірять кожну зону і якщо на ній знаходиться посуд, 
активує лише ці зони автоматично об'єднавши при 
необхідності сусідні.
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Розшифровка
основних піктограм

Кількість конфорок
Відображає кількість конфорок варильної 
поверхні

Flexi зони
Спеціальні котушки прямокутної форми 
дозволяють розміщувати посуд з 
різноманітною конфігурацією дна.

Функція Гриль
Ця функція дозволяє домогтися оптимального 
приготування продуктів на грилі відповідно до 
їх товщини. Коли для доданого продукту буде 
досягнута ідеальна температура, варильна 
панель видасть звуковий сигнал.

Функція Смаження на сковороді
Для попереднього нагрівання або 
підтримання температури порожньої каструлі 
або сковороди. Звуковий та візуальний сигнал
вказують на те, що досягнута ідеальна 
температура для продукту, доданого до 
каструлі або сковороди.

Функція Кип'ятіння
Для ефективного нагрівання води і 
попередження користувача, коли вона 
починає кипіти, за допомогою звукового та 
візуального сигналу. Очікуючи підтвердження 
від користувача, система підтримує 
контрольоване повільне кипіння води, 
запобігаючи розливанню і непродуктивним 
витратам енергії.

Функція Тушкування
Для повільного готування страв і для повільного 
випаровування рідини з підтриманням стану 
продукту без ризику пригорання. У разі 
використання цього способу продукти не 
пошкоджуються і не прилипають до каструлі.

Функція Плавлення
Для досягнення температури, що ідеально 
підходить для розтоплення продукту і 
підтримання цього стану продукту без ризику 
пригорання. У разі використання цього 
способу ніжні продукти, такі як шоколад, не
пошкоджуються і не прилипають до каструлі.

Мока
Ця функція дозволяє автоматично нагрівати 
конфорку для кавоварки “Кава Мока“. Цикл 
нагрівання можна активувати, вибравши цю
функцію в меню, звуковий сигнал пролунає, 
коли кава буде готова.

COOKASSIST
Кнопка “Cookassist“ дозволяє користувачам 
скористатися рядом спеціальних функцій, що 
допомагають у приготуванні страв.

Auto Bridge
Система розпізнає наявність посуду та 
об'єднає сусідні зони в міст.

Bridge
Можливість об'єднати дві сусідні зони в одну і 
керувати їх потужністю як однією цілою.

Power Limitation
Можливість обмежити максимальну 
споживану потужність до 2,5 кВт.

Управління Touch Slider
Інтуїтивно просте управління, коли збільшення 
або зменшення рівня потужності відбувається 
за допомогою пересування пальця праворуч 
чи ліворуч. 

Індукційний тип нагріву
Для нагріву посуду використовується метод 
індукційного нагріву. Він значно ефективніше 
використовує енергію. 
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індуКційні варильні Поверхні
Короткий огляд

FMA 654 I F BK

FMA 804 I F BK

FMY 658 I FP BK

FMY 808 I FP BK

650 × 510 мм

770 × 510 мм

650 × 510 мм

770 × 510 мм

MYTHOS

MYTHOS

MARIS

MARIS

с. 163

с. 163

с. 165

с. 165
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MYTHOS

FMY 658 I FP
Індукційна варильна поверхня, 8 зон FlexPro, 
довжина 65 см

FMY 808 I FP
Індукційна варильна поверхня, 8 зон FlexPro, 
довжина 77 см

8 індукційних зон FlexPro
63 автоматичні програми Cook Assist
2 графічних LCD дисплея

Потужність полів нагріву
8 прямокутних конфорок Flexi 1,2 кВт (1,8 кВт Booster)
Загальна максимальна потужність  7,4 кВт
Можливість обмеження максимального
споживання електроенергії  до 2,5, 4,0, 6,0 або 7,4 кВт
Живлення 220-240/380-415В~3N 50-60 Гц
кабель живлення довжиною 120 см в комплекті

Розміри
Габаритні розміри 650 × 510 мм
Розміри вирізу 560 × 480 мм

8 індукційних зон FlexPro
63 автоматичні програми Cook Assist
2 графічних LCD дисплея

Потужність полів нагріву
8 прямокутних конфорок Flexi 1,2 кВт (1,8 кВт Booster)
Загальна максимальна потужність  7,4 кВт
Можливість обмеження максимального
споживання електроенергії  до 2,5, 4,0, 6,0 або 7,4 кВт
Живлення 220-240/380-415В~3N 50-60 Гц
кабель живлення довжиною 120 см в комплекті

Розміри
Габаритні розміри 650 × 510 мм
Розміри вирізу 560 × 480 мм

FMY 658 I FP BK 
чорне скло

FMY 808 I FP BK 
чорне скло

108.0613.587

108.0613.588

Модель

Модель

FUN

FUN

Безпека та комфорт:
• функція блокування від дітей

• захист від перегріву

• індикатор залишкового тепла

• текстово-графічний LCD дисплей

• можливість використання всіх конфорок як однієї зони

• програма заварювання кави мока

• автоматичні програми приготування

Безпека та комфорт:
• функція блокування від дітей

• захист від перегріву

• індикатор залишкового тепла

• текстово-графічний LCD дисплей

• можливість використання всіх конфорок як однієї зони

• програма заварювання кави мока

• автоматичні програми приготування
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FMA 654 I F
Індукційна варильна поверхня з 4 зонами 
нагріву, зоною Flexi, ширина 65 см

FMA 804 I F
Індукційна варильна поверхня з 4 зонами 
нагріву, зоною Flexi, ширина 77 см

2 індукційні зони Flexi та 2 круглі зони
18 рівнів потужності + Booster
Сенсорне управління Touch Slider
Цифровий дисплей
Таймер для всіх зон нагріву
Функція швидкого нагріву Booster
Спеціальні функції плавлення, підтримання кипіння, 
підтримка тепла

Потужність полів нагріву
2 прямокутні конфорки Flexi 200x170 мм
 1,75 кВт (2,2 кВт Booster)
1 конфорка Ø 210 мм 2,1 кВт (3 кВт Booster)
1 конфорка Ø 145 мм 1,2 кВт (1,6 кВт Booster)
Загальна максимальна потужність  7,2 кВт
Можливість обмеження максимального
споживання електроенергії  до 2,5, 4,0, 6,0 або 7,2 кВт
Максимальна потужність однієї зони  3 кВт (в режимі Booster)
Живлення 220-240/380-415В~3N 50-60 Гц
кабель живлення довжиною 120 см в комплекті

Розміри
Габаритні розміри 650 × 510 мм
Розміри вирізу 560 × 480 мм

2 індукційні зони Flexi та 2 круглі зони
18 рівнів потужності + Booster
Сенсорне управління Touch Slider
Цифровий дисплей
Таймер для всіх зон нагріву
Функція швидкого нагріву Booster
Спеціальні функції плавлення, підтримання кипіння, 
підтримка тепла

Потужність полів нагріву
2 прямокутні конфорки Flexi 200x170 мм
 1,75 кВт (2,2 кВт Booster)
1 конфорка Ø 210 мм 2,1 кВт (3 кВт Booster)
1 конфорка Ø 145 мм 1,2 кВт (1,6 кВт Booster)
Загальна максимальна потужність  7,2 кВт
Можливість обмеження максимального
споживання електроенергії  до 2,5, 4,0, 6,0 або 7,2 кВт
Максимальна потужність однієї зони  3 кВт (в режимі Booster)
Живлення 220-240/380-415В~3N 50-60 Гц
кабель живлення довжиною 120 см в комплекті

Розміри
Габаритні розміри 770 × 510 мм
Розміри вирізу 750 × 480 мм

FMA 654 I F BK 
чорне скло

FMA 804 I F BK 
чорне скло

108.0606.111

108.0606.112

Модель

Модель

FUN

FUN

Безпека та комфорт:
• функція блокування від дітей

• захист від перегріву

• індикатор залишкового тепла

Безпека та комфорт:
• функція блокування від дітей

• захист від перегріву

• індикатор залишкового тепла

MARIS
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Готування ‒ це мистецтво. Насолода та зміст життя. 
Це можливість проявити себе, свій характер та свої смаки. FRANKE пропонує 
найсучасніші рішення, втілені у варильних поверхнях ‒ як газових, так і 
електричних. Вибір типу поверхні ‒ лише справа смаку.

Газові
варильні поверхні
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Вбудований пристрій 
електрозапалювання
Безпосередність та практичність 
разом. Цей вбудований в газовий 
пальник пристрій дозволяє 
запалювати полум’я, повертаючи 
перемикач подачі газу, виключаючи, 
таким чином, необхідність в 
додатковому джерелі полум’я.

WOK конфорка
Будь-які страви можуть готуватися 
швидше і простіше, завдяки двом 
колам полум’я, замість одного, як у 
звичайних конфорках. Більш потужна 
та зручна, ніж звичайні конфорки. 

Занижений профіль
Товщина варильної панелі Maris 
знижена до 8 мм. Завдяки цьому 
варильну поверхню можна вбудувати в 
практично будь-яку кухню та будь-
яким способом, навіть, при бажанні, 
врівень зі стільницею.

Нові пласкі пальники
Нові елементи: варильні поверхні серії
Mythos обладнані новітніми 
розробками світових лідерів у 
виробництві газових пальників. 
Конфорки четвертого покоління ще 
економніші та мають вищий у 
порівнянні зі звичайними коефіцієнт 
корисної дії.

Пальники як елемент 
дизайну
Варильні поверхні лімітованої колекції 
Maris Free by Dror продумані до 
найдрібніших деталей. З точки зору 
дизайну тут прекрасно все - від 
кольорової гами до основних 
елементів. Одна з небагатьох моделей 
на ринку, де пальники служать 
прикрасою.

Чавунні решітки
Міцні чавунні решітки, що не 
деформуються, гарантують 
стабільність та міцність при 
встановленні на них предметів. Крім 
цього, вони надають варильній 
поверхні елегантний та професійний 
вигляд.

газові варильні Поверхні
Переваги
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Розшифровка
основних піктограм

Кількість конфорок
Відображає кількість конфорок варильної 
поверхні

Подвійна корона
Конфорка з двома рядами полум'я для посуду 
великого діаметру.

Автоматичне підпалювання
Автоматичне підпалювання газу при повороті 
ручки.

Запобіжний клапан "газ контроль"
Вимикає подачу газу в разі згасання полум'я 
газової варильної поверхні.

Ширина варильної поверхні
Приблизна ширина приладу в см.

Чавунні утримувачі посуду
Варильна поверхня постачається в комплекті 
з чавунними утримувачами посуду.
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Короткий огляд

FHCR 755 4GFHCR 604 4G

FHMA 755 4G

FHTL 755 4G FHTL 755 4G FHTL 604 3G FHTL 604 3G

FHMA 604 3G FHMF 604 4G FHMF 755 4G

FHCR 1204 3G FHCR 1204 3G FHCR 302 2G FHCR 301 1TC

FHCR 604 4G FHCR 755 4G593 × 513 мм

1183 × 413 мм

730 × 510 мм

750 × 510 мм 750 × 510 мм 590 × 510 мм 590 × 510 мм

590 × 510 мм 590 × 510 мм 750 × 510 мм

1180 × 410 мм 310 × 510 мм 310 × 510 мм

590 × 510 мм 750 × 510 мм753 × 513 мм

MYTHOS

MARIS

TREND LINE TREND LINE TREND LINE TREND LINE

MARIS MARIS FREE BY DROR MARIS FREE BY DROR

MYTHOS MYTHOS MYTHOS MYTHOS

MYTHOS MYTHOSMYTHOSс. 175

с. 178

с. 181

с. 184 с. 184 с. 185 с. 185

с. 181 с. 183 с. 183

с. 178 с. 179 с. 179

с. 177 с. 177с. 175
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Комплектація:
• 2 стальні утримувачі посуду вкриті матовою 

термостійкою емаллю

Комплектація:
• 2 стальні утримувачі посуду вкриті матовою 

термостійкою емаллю

FHCR 604 4G
Преміальна та високоякісна поверхня з 
колекції Mythos

FHCR 755 4G
Преміальна та високоякісна поверхня з 
колекції Mythos

FHCR 604 4G HE 
XA C
нержавіюча сталь

FHCR 755 4G TC 
HE XA C
нержавіюча сталь

106.0496.075

106.0496.076

Модель

Модель

FUN

FUN

MYTHOS

Вмонтована в ручки автоматична система підпалювання
Система, що запобігає витоку газу
Чавунні решітки в комплекті (2 шт)
Пласкі пальники нового покоління
Природний газ / зріджений

Потужність конфорок 
Швидка 2x1750 Вт
Пришвидшеної дії 3000 Вт
Допоміжна 1000 Вт

Розміри
Габаритні розміри 593×513 мм
Розміри вирізу 560×480 мм

WOK пальник «потрійна корона»
Вмонтована в ручки автоматична система підпалювання
Система, що запобігає витоку газу
Чавунні решітки в комплекті (3 шт)
Пласкі пальники нового покоління
Природний газ / зріджений

Потужність конфорок 
Швидка 2 × 2000 Вт, 1 × 1750 Вт
Потрійна корона 4000 Вт 
Допоміжна 1000 Вт

Розміри
Габаритні розміри 753×513 мм
Розміри вирізу 560×480 мм

Безпека та комфорт:
• клапан "газ контроль"

Безпека та комфорт:
• клапан "газ контроль"

112.0067.739 
Чавунна підставка 
під WOK

1

Додаткові аксесуари:
• чавунна підставка під WOK1

Додаткові аксесуари:
• чавунна підставка під WOK1
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Комплектація:
• 2 стальні утримувачі посуду вкриті матовою 

термостійкою емаллю

Комплектація:
• 2 стальні утримувачі посуду вкриті матовою 

термостійкою емаллю

FHCR 604 4G
Преміальна та високоякісна поверхня з 
колекції Mythos

FHCR 755 4G
Преміальна та високоякісна поверхня з 
колекції Mythos

FHCR 604 4G HE 
BK C
чорне скло

FHCR 755 4G TC 
HE BK C
чорне скло

106.0374.280

106.0374.283

Модель

Модель

FUN

FUN

MYTHOS

Вмонтована в ручки автоматична система підпалювання
Система, що запобігає витоку газу
Чавунні решітки в комплекті (2 шт)
Пласкі пальники нового покоління
Природний газ / зріджений

Потужність конфорок 
Швидка 2x1750 Вт
Пришвидшеної дії 3000 Вт
Допоміжна 1000 Вт

Розміри
Габаритні розміри 590×510 мм
Розміри вирізу 560×480 мм

Вмонтована в ручки автоматична система підпалювання
Система, що запобігає витоку газу
Чавунні решітки в комплекті (2 шт)
Пласкі пальники нового покоління
Природний газ / зріджений

Потужність конфорок 
Швидка 2 × 2000 Вт, 1 × 1750 Вт
Потрійна корона 4000 Вт 
Допоміжна 1000 Вт

Розміри
Габаритні розміри 750×510 мм
Розміри вирізу 560×480 мм

Безпека та комфорт:
• клапан "газ контроль"

Безпека та комфорт:
• клапан "газ контроль"

Додаткові аксесуари:
• чавунна підставка під WOK

Додаткові аксесуари:
• чавунна підставка під WOK

1

1

112.0067.739 
Чавунна підставка 
під WOK

1
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Комплектація:
• 2 стальні утримувачі посуду вкриті матовою 

термостійкою емаллю

Комплектація:
• 2 стальні утримувачі посуду вкриті матовою 

термостійкою емаллю

FHCR 1204 3G
Преміальна та високоякісна поверхня з 
колекції Mythos

FHCR 1204 3G
Преміальна та високоякісна поверхня з 
колекції Mythos

FHCR 1204 3G TC 
HE XA C
нержавіюча сталь

FHCR 1204 3G TC 
HE BK C
чорне скло

106.0496.078

106.0374.292

Модель

Модель

FUN

FUN

WOK пальник «потрійна корона»
Вмонтована в ручки автоматична система підпалювання
Система, що запобігає витоку газу
Чавунні решітки в комплекті (4 шт)
Пласкі пальники нового покоління
Природний газ / зріджений

Потужність конфорок 
Швидка 1750 Вт
Потрійна корона 4000 Вт 
Пришвидшеної дії 3000 Вт

Розміри
Габаритні розміри 1183 × 413 мм
Розміри вирізу 1140 × 380 мм

WOK пальник «потрійна корона»
Вмонтована в ручки автоматична система підпалювання
Система, що запобігає витоку газу
Чавунні решітки в комплекті (4 шт)
Пласкі пальники нового покоління
Природний газ / зріджений

Потужність конфорок 
Швидка 1750 Вт
Потрійна корона 4000 Вт 
Пришвидшеної дії 3000 Вт

Розміри
Габаритні розміри 1180 × 410 мм
Розміри вирізу 1140 × 380 мм

Безпека та комфорт:
• клапан "газ контроль"

Безпека та комфорт:
• клапан "газ контроль"

Додаткові аксесуари:
• чавунна підставка під WOK

Додаткові аксесуари:
• чавунна підставка під WOK

1

1
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MYTHOS

Комплектація:
• 2 стальні утримувачі посуду вкриті матовою 

термостійкою емаллю

Комплектація:
• 2 стальні утримувачі посуду вкриті матовою 

термостійкою емаллю

FHCR 302 2G
Преміальна та високоякісна поверхня з 
колекції Mythos

FHCR 301 1TC
Преміальна та високоякісна поверхня з 
колекції Mythos

FHCR 302 2G HE 
BK C
чорне скло

FHCR 301 1TC HE 
BK C
чорне скло

106.0374.278

106.0374.275

Модель

Модель

FUN

FUN

Вмонтована в ручки автоматична система підпалювання
Система, що запобігає витоку газу
Чавунна решітка в комплекті (1 шт)
Пласкі пальники нового покоління
Природний газ / зріджений

Потужність конфорок  
Пришвидшеної дії 3000 Вт

Розміри
Габаритні розміри 310 × 510 мм
Розміри вирізу 250 × 480 мм

WOK пальник «потрійна корона»
Вмонтована в ручки автоматична система підпалювання
Система, що запобігає витоку газу
Чавунна решітка в комплекті (1 шт)
Пласкі пальники нового покоління
Природний газ / зріджений

Потужність конфорок  
Потрійна корона 4000 Вт

Розміри
Габаритні розміри 310 × 510 мм
Розміри вирізу 250 × 480 мм

Безпека та комфорт:
• клапан "газ контроль"

Безпека та комфорт:
• клапан "газ контроль"

Додаткові аксесуари:
• чавунна підставка під WOK

Додаткові аксесуари:
• чавунна підставка під WOK

1

1

112.0067.739 
Чавунна підставка 
під WOK

1
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Комплектація:
• 2 стальні утримувачі посуду вкриті матовою 

термостійкою емаллю

Комплектація:
• 2 стальні утримувачі посуду вкриті матовою 

термостійкою емаллю

FHMA 755 4G
Преміальна та високоякісна поверхня з 
колекції Maris

FHMA 604 3G
Преміальна та високоякісна поверхня з 
колекції Maris

FHMA 755 4G DCL 
XS C
нержавіюча сталь полірована

FHMA 604 3G DC 
XS
нержавіюча сталь полірована

FHMA 755 4G DCL 
OA C
бежевий

FHMA 604 3G DC 
OA C
бежевий

FHMA 755 4G DCL 
OY C
мигдаль

FHMA 604 3G DC 
OY C
мигдаль

FHMA 755 4G DCL 
GF C
графіт

FHMA 604 3G DC 
GF C
графіт

106.0554.382

106.0554.404

106.0554.411

106.0554.405

106.0572.276

106.0554.318

106.0554.412

106.0554.406

Модель

Модель

FUN

FUN

MARIS

WOK пальник «подвійна корона»
Вмонтована в ручки автоматична система підпалювання
Система, що запобігає витоку газу
Чавунні решітки в комплекті
Природний газ / зріджений

Потужність конфорок 
Швидка 2x1750 Вт
Пришвидшеної дії 3000 Вт
Допоміжна 1000 Вт
Подвійна корона 3300 Вт

Розміри
Габаритні розміри 730×510 мм
Розміри вирізу 560×480 мм

WOK пальник «подвійна корона»
Вмонтована в ручки автоматична система підпалювання
Система, що запобігає витоку газу
Чавунні решітки в комплекті
Природний газ / зріджений

Потужність конфорок 
Швидка 2x1750 Вт
Допоміжна 1000 Вт
Подвійна корона 3300 Вт

Розміри
Габаритні розміри 590×510 мм
Розміри вирізу 560×480 мм

Безпека та комфорт:
• клапан "газ контроль"

Безпека та комфорт:
• клапан "газ контроль"
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Комплектація:
• 2 стальні утримувачі посуду вкриті матовою 

термостійкою емаллю

Комплектація:
• 2 стальні утримувачі посуду вкриті матовою 

термостійкою емаллю

FHMF 604 4G
Преміальна та високоякісна поверхня з 
колекції Maris Free by Dror

FHMF 755 4G
Преміальна та високоякісна поверхня з 
колекції Maris Free by Dror

FHMF 604 4G C BK
чорне скло

FHMF 755 4G DC C 
BK
чорне скло

FHMF 604 4G C OY
мигдаль

FHMF 755 4G DC C 
WH
біле скло

FHMF 604 4G C WH
біле скло

FHMF 755 4G DC C 
OY
мигдаль (скло)

106.0541.748

106.0541.752

106.0541.750

106.0541.753

106.0541.749

106.0541.754

Модель

Модель

FUN

FUN

MARIS FREE BY dROR

Вмонтована в ручки автоматична система підпалювання
Система, що запобігає витоку газу
Чавунні решітки в комплекті (4 шт)
Природний газ / зріджений

Потужність конфорок 
1x швидка Ø 100 мм 2500 Вт
2x пришвидшеної дії Ø 75mm 1750 Вт
1x допоміжна Ø 55 мм 1000 Вт

Розміри
Габаритні розміри 590 × 510 мм
Розміри вирізу 560 × 480 мм

WOK пальник «подвійна корона»
Вмонтована в ручки автоматична система підпалювання
Система, що запобігає витоку газу
Чавунні решітки в комплекті (5 шт)
Природний газ / зріджений

Потужність конфорок 
1x Подвійна корона Ø 125 мм 3500 Вт
2x Пришвидшеної дії Ø 75 мм 1750 Вт
1x Допоміжна Ø 55 мм 1000 Вт
1x Допоміжна Ø 55 мм 1000 Вт

Розміри
Габаритні розміри 750×510 мм
Розміри вирізу 560×480 мм

Безпека та комфорт:
• клапан "газ контроль"

Безпека та комфорт:
• клапан "газ контроль"

  | 183Maris Free by Dror
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Комплектація:
• 2 стальні утримувачі посуду вкриті матовою 

термостійкою емаллю

FHTL 755 4G
поверхня з колекції Trend Line

FHTL 755 4G
поверхня з колекції Trend Line

FHTL 755 4G TC
XS C
нержавіюча сталь полірована

FHTL 755 4G TC
BT C
чорний матовий

FHTL 755 4G TC
XS C
графіт

FHTL 755 4G TC
OY C
мигдаль

106.0183.104

106.0525.290

106.0183.110

106.0540.668

Модель

Модель

FUN

FUN

WOK пальник «потрійна корона»
Вмонтована в ручки автоматична система підпалювання
Система, що запобігає витоку газу
Чавунні решітки в комплекті (3 шт)
Природний газ / зріджений

Потужність конфорок 
Швидка 1000 Вт
Пришвидшеної дії 2 × 1750 Вт
Допоміжна 3000 Вт
Потрійна корона 3800 Вт

Розміри
Габаритні розміри 750 × 510 мм
Розміри вирізу 550 × 480 мм

WOK пальник «потрійна корона»
Вмонтована в ручки автоматична система підпалювання
Система, що запобігає витоку газу
Чавунні решітки в комплекті (3 шт)
Природний газ / зріджений

Потужність конфорок 
Швидка 1000 Вт
Пришвидшеної дії 2 × 1750 Вт
Допоміжна 3000 Вт
Потрійна корона 3800 Вт

Розміри
Габаритні розміри 750 × 510 мм
Розміри вирізу 550 × 480 мм

Безпека та комфорт:
• клапан "газ контроль"

Безпека та комфорт:
• клапан "газ контроль"

112.0067.739 
Чавунна підставка 
під WOK

1

Додаткові аксесуари:
• чавунна підставка під WOK1

Комплектація:
• 2 стальні утримувачі посуду вкриті матовою 

термостійкою емаллю

Додаткові аксесуари:
• чавунна підставка під WOK1
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TRENd lINE

Комплектація:
• 2 стальні утримувачі посуду вкриті матовою 

термостійкою емаллю

Комплектація:
• 2 стальні утримувачі посуду вкриті матовою 

термостійкою емаллю

FHTL 604 3G
поверхня з колекції Trend Line

FHTL 604 3G
поверхня з колекції Trend Line

FHTL 604 3G TC
XS C
нержавіюча сталь полірована

FHTL 604 3G TC
GF C
графіт

FHTL 604 3G TC
OA C
бежевий

106.0183.016

106.0183.092

106.0183.080

Модель

Модель

FUN

FUN

WOK пальник «потрійна корона»
Вмонтована в ручки автоматична система підпалювання 
система, що запобігає витоку газу
Чавунні решітки в комплекті (2 шт)
Природний газ / зріджений

Потужність конфорок 
Швидка 1000 Вт
Пришвидшеної дії 2 × 1750 Вт
Потрійна корона 3800 Вт

Розміри
Габаритні розміри 590 × 510 мм
Розміри вирізу 550 × 480 мм

WOK пальник «потрійна корона»
Вмонтована в ручки автоматична система підпалювання 
система, що запобігає витоку газу
Чавунні решітки в комплекті (2 шт)
Природний газ / зріджений

Потужність конфорок 
Швидка 1000 Вт
Пришвидшеної дії 2 × 1750 Вт
Потрійна корона 3800 Вт

Розміри
Габаритні розміри 590 × 510 мм
Розміри вирізу 550 × 480 мм

Безпека та комфорт:
• клапан "газ контроль"

Безпека та комфорт:
• клапан "газ контроль"

112.0067.739 
Чавунна підставка 
під WOK

1

Додаткові аксесуари:
• чавунна підставка під WOK1

Додаткові аксесуари:
• чавунна підставка під WOK1
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Духові шафи
Духові шафи 201
Мікрохвильові печі 205
Кавомашина 211
Підігрівач посуду 211
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Духова шафа
FRANKE MYTHOS 

новинка

1

5

6

2

4

3
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АВТОМАТИЧНІ 
ПРОГРАМИ 
Для того, щоб приготувати 
смачну вечерю не потрібно бути 
професійним шефом. Достатньо 
обрати один з запрограмованих 
рецептів та вкласти продукти.

2

КОЛЬОРОВИЙ 
СЕНСОРНИЙ 
TFT-ДИСПЛЕЙ 
Керувати духовкою стало ще 
простіше завдяки сенсорному 
дисплею. Вибір ручного чи 
автоматичного режиму на кінчику 
пальця.

1

КОНВЕКЦІЙНА ТА 
ПАРОВА ДУХОВА ШАФА
Духова шафа поєднує два режими 
приготування. Також можливо 
часткове додавання пари під 
час випікання. Наприклад, при 
випіканні хлібу духовка додасть 
необхідну кількість вологи в 
камеру для ідеального результату.

MULTICOOKING
Духові шафи Mythos завдяки 
продуманій системі розподілу 
тепла, а також пари, можуть 
готувати чотири страви одночасно 
без змішування запахів.

ТЕЛЕСКОПІЧНІ 
НАПРЯМНІ
В комплекті з духовою шафою 
постачається один комплект 
телескопічних напрямних. 
При бажанні додатково можна 
придбати ще.

4 

5 

6 

ЄМНІСТЬ ДЛЯ ВОДИ
Ємності для води 1,5 літри 
вистачить для приготування 
практично будь-якої страви 
в режимі пароварки. Вода 
зберігається під час приготування 
і зливається через 4 години після 
закінчення.

3
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Приготування з парою
Стейк лосося чи броколі, молода морква чи цвітна капуста, 
овочева суміш чи морепродукти можуть бути з легкістю 
приготовані використовуючи пару. При цьому зберігається 
натуральний смак продуктів та не руйнуються поживні 
речовини. Духові шафи Mythos FMY 99 HS мають 
вбудований парогенератор, який дозволяє як готувати 
страви на парі, так і додавати її під час класичних режимів. 

Монтаж в галерею
Прилади з колекції Mythos спроектовані таким чином, що 
їх можна встановити в галерею. Такий метод інсталяції дає 
можливість розкрити потенціал кухонної техніки на повну 
використовуючі функції духової шафи, мікрохвильової печі, 
шафи для підігріву посуду та кавомашини. Прилади 
ідеально підігнані за розмірами та дизайном, створюючи 
таким чином монолітну інтеграцію техніки та меблів.

Піролітичне очищення
Під час смаження продуктів, що містять жир, на стінках 
духової шафи залишаються жирні сліди від бризок. Для 
того, аби легко та безпечно видалити такі забруднення 
можна скористатись режимом піролітичного очищення. 
Температура всередині духової шафи підніметься до 450 
градусів і через певний час жир перетвориться на попіл, 
який легко очиститься вологою ганчіркою.

Легке приготування десерту
Якщо гості практично на порозі і потрібно швидко спекти 
простенький десерт, духовка Mythos стане у нагоді завдяки 
функції автоматичного випікання простих десертів. Ця 
функція самостійно вибирає найкращу температуру та 
оптимальний спосіб приготування для всіх типів випічки (із 
пісочне тіста, тортів із начинкою, пирогів тощо).

духові ШаФи
Функції
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Дуже багато місця
Для того, щоб досягнути найкращих результатів випікання, 
гаряче повітря повинно огортати продукти з рівномірною 
температурою. Чим більший об'єм камери - тим більше 
повітря - тим кращі результати. Духові шафи Mythos мають 
внутрішній об'єм 73 літри, що гарантує не тільки відмінні 
результати, а й те, що навіть крупна птиця з легкістю 
поміститься в духовку.

Телескопічні напрямні
Телескопічні напрямні полегшують огляд чи додаткову 
обробку страв в процесі випікання. Наприклад, якщо 
страву потрібно час від часу поливати соком чи іншими 
рідинами, це можна робити без ризику обпікання. 
Напрямні утримають деко чи решітку і її не потрібно буде 
притримувати іншою рукою. Духові шафи Franke 9-ї серії 
постачаються з одним комплектом телескопічних 
напрямних. Якщо є необхідність, додаткові напрямні можна 
придбати.

CookAssist
Функція "Помічник кухаря" допоможе легко приготувати 
найскладніші страви не маючи великого досвіду та вмінь. 
Рецепти розроблені з врахуванням особливостей 
середньоєвропейської кухні та відповідають запитам 
більшості клієнтів. Не вмієте запікати м'ясо на грилі? 
Духова шафа Franke Mythos підкаже, як це зробити з 
допомогою кольорового TFT дисплею.

Smoth2Close
Духові шафи Franke обладнані спеціальними петлями 
дверцят, які плавно закривають їх, навіть якщо ручку 
відпустити чи закривати з розмаху. Крім того двері мають 
два фіксовані проміжні положення, які потрібні для того, 
щоб вийшла зайва пара чи остигла камера духовки. Також 
дверцята можна повністю зняти не використовуючи жодних 
інструментів. 
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Мити духовку? Запросто!
Тепер ви можете насолоджуватися приготуванням найрізноманітніших страв не хвилюючись, що духовку буде складно 
відмити. Завдяки функції піролітичного очищення вона перетворить всі забруднення та залишки у попіл, який легко можна 
стерти.

Прибирання стало 
простим
Правило просте: чим менше часу ви 
витрачаєте на прибирання, тим більше часу 
ви можете насолоджуватися кращими 
моментами життя. На щастя, ця духова 
шафа чудово самоочищається завдяки 
функції очищення парою. У процесі 
очищення використовується лише вода, при 
цьому не потрібно застосовувати миючі 
засоби, що робить процес простим та 
екологічним.

духові ШаФи
Переваги
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Електронний таймер
Таймер, управління яким здійснюється з 
цифрового дисплею.

Частина колекції
Модель є складовою колекції Mythos чи 
Maris.

Авто конвекція + мікрохвилі
Використовується для швидкого приготування 
в духовій шафі та досягнення оптимальних 
результатів.

Турбогриль + мікрохвилі
Для швидкого приготування та 
підрум’янювання страв із використанням 
мікрохвиль у поєднанні з функціями гриля та 
конвекційної печі.

Конвекція + мікрохвилі
Для приготування страв у печі за короткий
час.

Турбогриль
Для отримання ідеального результату
поєднуються функції грилю та конвекції.

Підтримання тепла

Можливість зберігати страви теплими

Підігрів посуду
Чашки для еспресо або тарілки можуть 
підігріватись перед подачею.

Клас енергоспоживання
Рейтинг енергоефективності духових шаф.

Механічний таймер
Таймер, управління яким здійснюється 
поворотом ручки.

Мультифункціональна духова шафа
Духова шафа, що має декілька функцій.

Smooth To Close
Плавне закривання дверей духової шафи.

Press To Clean
Система легкого знімання внутрішнього скла 
духової шафи.

Внутрішній об'єм
Загальний корисний об'єм камери духової 
шафи.

Холодні двері
Завдяки обдуву простору між склом двері не 
нагріваються до небезпечних температур.

Світло
Вмикає освітлення в духовій шафі.

Підігрів води
Функція кавомашин, що дозволяє готувати 
гарячу воду, наприклад, для заварювання 
чаю.

Низька температура
Можливість приготування страв на низьких 
температурах 

Лагідний нагрів
Прилад може підігрівати, підтримувати 
теплими страви а також готувати певні страви. 

Опис функцій
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Опис функцій

Гаряче повітря
Режим необхідний для приготування страв 
в рукаві чи закритих ємкостях, а також для 
приготування на декількох рівнях одночасно.

Статичний нагрів
Використовується для випікання об'ємних 
страв, дріжджового тіста, страв, що 
підіймаються в процесі приготування.

Турбогриль
Для смаження великих шматків м’яса (ніжки, 
ростбіф, курчата).  

Піднімання тіста
Для сприяння ефективному підніманню 
солодкого тіста.

Конвекція еко
Для приготування печені та фаршированих 
шматків м’яса на одній полиці. Їжу захищає 
від надмірного пересихання періодична легка
циркуляція повітря.

Автоматичне випікання хлібу
Ця функція автоматично вибирає ідеальну 
температуру і час випікання хліба. Для 
досягнення найкращих результатів уважно 
дотримуйтесь рецепту.

Автоматичне випікання десерту
Ця функція автоматично вибирає ідеальну
температуру і час випікання пирогів. Увімкніть
функцію, коли духова шафа холодна.

Піролітичне очищення
Для усунення бризок, що утворилися під час
готування з використанням циклу за дуже 
високої температури.

Піца
Для випікання піци та хліба різних типів і 
розмірів. У середині процесу приготування 
бажано поміняти місцями деко для випікання.

Гриль
Для смаження на грилі стейків, кебабів 
і ковбасок; для приготування овочевих 
запіканок і грінок.

Випікання з конвекцією
Для випікання пирогів з соковитою начинкою 
на одній полиці. Цю функцію можна також 
застосовувати для готування на двох полицях.

MAXI COOKING
Для готування великих шматків м’яса (понад
2,5 кг), щоб усі боки підсмажувалися 
рівномірно.

Режим мікрохвиль
Для швидкого розігріву готових страв чи 
напоїв.

Автоматичне розморожування
Для автоматичного розморожування 
заморожених продуктів. Необхідно вказати 
масу.

Програми автоматичного 
приготування
Для автоматичного приготування простих 
страв в мікрохвильовій печі. 

Режим мікрохвиль з грилем
Для приготування простих страв зі скоринкою.

Розморожування
Для лагідного та пришвидшеного 
розморожування їжі. 

Хліб
Для випікання хлібу різних типів та розмірів. 
Краще використовувати 2-гу полицю.

CookAssist
Помічник кухаря -- програми автоматичного 
приготування.

Steam Cleaning
Функція пом'якшення забруднень стінок 
духової шафи за допомогою пари.

Нижнє нагрівання
Призначено для підрум’янювання нижньої 
частини страви, а також для повільного 
готування, доведення до готовності соковитих 
страв і приготування соусних концентратів.
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FMY 99 HS

FMA 86 H

FMY 14 DRW

FMA 97 PFMY 99 P

FMA 45 MW

FMY 45 CM

FMY 98 Pс. 201

с. 209

с. 211

с. 207с. 203

с. 207

с. 211

с. 205

FMY 45 MW с. 205

духові ШаФи
Короткий огляд
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FMY 99 HS
Повнорозмірна духова шафа з функцією 
приготування на парі та висококонтрастним 
сенсорним TFT-дисплеєм

Багатофункціональна духова шафа
Можливість запам'ятовування рецептів для сніданку, обіду, 
вечері, перекусу
Кольоровий сенсорний TFT-дисплей
Відображення поточної температури всередині приладу
Готування в ручному або автоматичному режимах
60 запрограмованих рецептів Cook Assist та 15 
спеціальних функцій
Додаткові функції: вмикання/вимикання освітлення, 
зміна часу і дати, зміна гучності звукових сигналів, зміна 
яскравості дисплею, дренаж, видалення накипу
Можливість вибору мови інтерфейсу (23 мови, серед них 
українська)
Управління Touch Control
Електронний пристрій програмування початку та 
закінчення приготування
Електронний термостат
Тангенціальна охолоджувальна вентиляція
Дверцята з трьома стеклами
Вимикання нагріву при відкриванні дверей
Плавне закривання дверей Smooth2Close
Суцільне внутрішнє скло дверей
Повністю знімні дверні стекла
1 внутрішня бічна галогенна лампа
Можливість одночасно готувати на 4-х рівнях
Телескопічні направляючі з неповним висуванням на 
одному рівні
Запрограмована книга рецептів

Тип очищення парове
Кількість функцій 94 функції
Ексклюзивні функції режим Шабат
Функції для магазину режим Шоурум
Об'єм резервуару для води  1,5 л
Діапазон температур 30-250 °C
Клас споживання електроенергії А+
Внутрішній корисний об’єм 73 л
Потужність підключення 3650 Вт
Максимальний струм 16А/13А
Довжина шнура підключення 90 см (без вилки)

FMY 99 HS XS 
нержавіюча сталь

FMY 99 HS BK 
чорний

116.0613.706

116.0613.707

Модель FUN

Комплектація:
• 1 лист для випікання

• 1 перфороване деко

• 2 решітки

• 1 комплект телескопічних напрямних

• бокові хромовані утримувачі для листів

Безпека та комфорт:
• блокування від дітей

• блокування зливу рідини до повного охолодження

• можливість знімання стекол та дверцят для догляду

• текстові підказки та поради щодо приготування

• звуковий попереджуючий сигнал

MYTHOS

112.0624.895 
Комплект телескопічних 
напрямних неповного 
висування для одного 
рівня

1

Додаткові аксесуари:
• комплект телескопічних напрямних неповного 

висування для одного рівня
1

3

x2

90°C 

546

53
7

543

57
2

595

345 20

595

95

482

550
560-568

600-601

5

583-585

560-568

min 5500

0

0

477

10

89°

18
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FMY 99 P
Піролітична духова шафа з 
висококонтрастним сенсорним
TFT-дисплеєм

FMY 99 P XS 
нержавіюча сталь

FMY 99 P BK 
чорний

116.0613.708

116.0613.709

Модель FUN

Комплектація:
• 1 лист для випікання

• 1 глибоке деко

• 2 решітки

• 1 комплект телескопічних напрямних

• бокові хромовані утримувачі для листів

Безпека та комфорт:
• блокування від дітей

• блокування дверцят під час піролізу

• можливість знімання стекол та дверцят для догляду

• текстові підказки та поради щодо приготування

• звуковий попереджуючий сигнал

MYTHOS

112.0624.895 
Комплект телескопічних 
напрямних неповного 
висування для одного 
рівня

1

Додаткові аксесуари:
• комплект телескопічних напрямних неповного 

висування для одного рівня
1

Багатофункціональна духова шафа
Можливість запам'ятовування рецептів для сніданку, обіду, 
вечері, перекусу
Кольоровий сенсорний TFT дисплей
Відображення поточної температури всередині приладу
Готування в ручному або автоматичному режимах
42 запрограмованих рецепти Cook Assist та 15 
спеціальних функцій
Додаткові функції: вмикання/вимикання освітлення, 
зміна часу і дати, зміну гучності звукових сигналів, зміна 
яскравості дисплею
Можливість вибору мови інтерфейсу (23 мови, серед них 
українська)
Управління Touch Control
Електронний пристрій програмування початку та 
закінчення приготування
Електронний термостат
Тангенціальна охолоджувальна вентиляція
Дверцята з чотирма стеклами
Вимикання нагріву при відкриванні дверей
Блокування відкривання дверей під час піролізу
Плавне закривання дверей Smooth2Close
Суцільне внутрішнє скло дверей
Повністю знімні дверні стекла
1 внутрішня бічна галогенна лампа
5 рівнів приготування
Можливість одночасно готувати на 4-х рівнях
Телескопічні напрямні з неповним висуванням на одному 
рівні
Запрограмована книга рецептів

Тип очищення піролітичне
Кількість функцій 74 функції
Ексклюзивні функції режим Шабат
Функції для магазину режим Шоурум
Діапазон температур 30-250 °C
Клас споживання електроенергії А+
Внутрішній корисний об’єм 73 л
Потужність підключення 3650 Вт
Максимальний струм 16А/13А
Довжина шнура підключення 90 см (без вилки)

3

x2

90°C 

546

53
7

543

57
2

595

345 20

595

95

482

550
560-568

600-601

5

583-585

560-568

min 5500

0

0

477

10

89°

18
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FMY 98 P
Піролітична духова шафа з 
висококонтрастним сенсорним
TFT-дисплеєм

FMY 98 P XS 
нержавіюча сталь

FMY 98 P BK 
чорний

116.0606.101

116.0606.102

Модель FUN

Комплектація:
• 1 лист для випікання

• 1 глибоке деко

• 2 решітки

• 1 комплект телескопічних напрямних

• бокові хромовані утримувачі для листів

Безпека та комфорт:
• блокування від дітей

• блокування дверцят під час піролізу

• текстові підказки щодо функцій

• звуковий попереджуючий сигнал

MYTHOS

Додаткові аксесуари:
• комплект телескопічних напрямних неповного 

висування для одного рівня 112.0624.895 
1

LCD дисплей білого кольору
Готування в ручному або автоматичному режимах
9 програм Cook Assist
Можливість вибору мови інтерфейсу (11 мов латиницею, 
кирилицею не підтримуються через технічні особливості 
дисплею)
Дві ручки, що втоплюються, та дві кнопки
Електронний пристрій програмування початку та 
закінчення приготування
Електронний термостат
Тангенціальна охолоджувальна вентиляція
Дверцята з чотирма стеклами
Блокування відкривання дверей під час піролізу
Плавне закривання дверей Smooth2Close
Суцільне внутрішнє скло дверей
Повністю знімні дверні стекла
1 внутрішня задня галогенна лампа
5 рівнів приготування
Можливість одночасно готувати на 3-х рівнях
Телескопічні напрямні з неповним висуванням на одному 
рівні

Тип очищення піролітичне
Кількість функцій 19 функцій
Ексклюзивні функції режим Шабат
Функції для магазину режим Шоурум
Діапазон температур 30-250 °C
Клас споживання електроенергії А+
Внутрішній корисний об’єм 73 л
Потужність підключення 3650 Вт
Максимальний струм 16А/13А
Довжина шнура підключення 90 см (без вилки)

FMY 45 MW
Мікрохвильова піч з режимами конвекції та 
грилю

8 функцій + 17 функцій Cookassist
LCD дисплей білого кольору
Автоматичне розморожування, розігрівання та 
приготування
17 програм Cook Assist
Можливість вибору мови інтерфейсу (11 мов латиницею, 
кирилицею не підтримуються через технічні особливості 
дисплею)
Дві ручки, що втоплюються, та чотири кнопки
Електронний пристрій програмування початку та 
закінчення приготування
Електронний термостат
Тангенціальна охолоджувальна вентиляція
Дверцята з двома стеклами
Плавне закривання дверей Smooth2Close
1 внутрішня бічна галогенна лампа

Діапазон температур 50-250 °C
Внутрішній корисний об’єм 40 л
Потужність підключення 2800 Вт
Потужність мікрохвиль 900 Вт
Потужність гриля 1600 Вт
Потужність конвекції 1200 Вт
Максимальний струм 16А
Довжина шнура підключення 90 см (без вилки)

FMY 45 MW XS 
нержавіюча сталь/чорне скло

FMY 45 MW BK 
чорний

131.0606.105

 131.0632.660

Комплектація:
• 1 лист для випікання
• 1 решітка
• пароварка
• скляна обертова тарілка

Безпека та комфорт:
• внутрішня камера з нержавіючої сталі
• текстово-символьний дисплей
• текстові підказки щодо функцій
• звуковий попереджуючий сигнал

Модель FUN
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FMA 97 P
Піролітична духова шафа з поворотними 
ручками і LED-дисплеєм

Багатофункціональна духова шафа
9 функцій + 2 спеціальні програми
Електронний таймер з можливістю програмування часу 
початку та закінчення приготування
Електронний термостат
Сенсорне управління таймером
Повортні ручки, що втоплюються
Колір цифр дисплею — білий
Тангенціальна охолоджувальна вентиляція
Дверцята з потрійним склом з тепловідбиваючим шаром
1 галогенова внутрішня лампа підсвітки
2 листи + 2 решітки
Телескопічні напрямні на 1 рівні в комплекті
Покриття листів та внутрішньої поверхні шафи - 
термостійка емаль
Хромовані знімні напрямні
Програма підйому тіста
Програми випікання хліба і десерту 
Програма піролітичного очищення
Клас споживання електроенергії А+
Внутрішній об’єм 71 літр
Потужність підключення 3300 Вт
Номінальний струм                                                         16А  

FMA 97 P XS 
нержавіюча сталь

116.0606.100

Модель FUN

Комплектація:
• телескопічні напрямні для одного рівня

• 2 решітки

• деко

• глибоке деко

Додаткові аксесуари:
• телескопічні напрямні

Безпека та комфорт:
• блокування дверцят під час програми піролізу

• дверцята, що не нагріваються

• 2 автоматичні програми випікання

• система легкого знімання внутрішнього скла Press 
To Clean

• система плавного закривання дверцят Smooth To Close

MARIS

112.0624.354 
Телескопічні 
напрямні однорівневі

1

1

FMA 45 MW
Мікрохвильова піч з режимами конвекції та 
грилю

7 функцій + 15 спеціальних функцій + 5 функцій 
Cookassist
LCD дисплей білого кольору
Автоматичне розморожування, розігрівання та 
приготування
5 програм Cook Assist
Можливість вибору мови інтерфейсу (11 мов латиницею, 
кирилицею не підтримуються через технічні особливості 
дисплею)
Дві ручки, що втоплюються та чотири сенсорні кнопки
Електронний пристрій програмування початку та 
закінчення приготування
Електронний термостат
Тангенціальна охолоджувальна вентиляція
Дверцята з двома стеклами
Плавне закривання дверей Smooth2Close
1 внутрішня бічна галогенна лампа

Діапазон температур 50-250 °C
Внутрішній корисний об’єм 40 л
Потужність підключення 2800 Вт
Потужність мікрохвиль 900 Вт
Потужність гриля 1600 Вт
Потужність конвекції 1200 Вт
Максимальний струм 16А
Довжина шнура підключення 90 см (без вилки)

FMA 45 MW XS 
нержавіюча сталь/чорне скло

131.0606.104 

Модель FUN

Комплектація:
• 1 лист для випікання

• 1 решітка

• скляна обертова тарілка

Безпека та комфорт:
• внутрішня камера з нержавіючої сталі

• символьний дисплей

• звуковий попереджуючий сигнал
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MARIS

FMA 86 H
Духова шафа з функцією парової очистки, 
поворотними ручкам та цифровим дисплеєм

FMA 86 H XS 
нержавіюча сталь

FMA 86 H WH 
білий

FMA 86 H BK
чорний

FMA 86 H OY 
мигдаль

116.0606.097

116.0606.099

116.0606.098

116.0606.047

Модель FUN

Комплектація:
• 2 решітки

• деко

• глибоке деко

Безпека та комфорт:
• дверцята, що не нагріваються

• система легкого знімання внутрішнього скла Press 
To Clean

• система плавного закривання дверцят Smooth To Close

Багатофункціональна духова шафа
8 функцій
Електронний таймер з можливістю програмування часу 
початку та закінчення приготування
Електромеханічний термостат
Сенсорне управління таймером
Колір цифр дисплею — білий
Тангенціальна охолоджувальна вентиляція
Дверцята з подвійним склом 
1 галогенова внутрішня лампа підсвітки
2 листи + 2 решітки
Покриття листів та внутрішньої поверхні шафи - 
термостійка емаль
Хромовані знімні напрямні
Програма очищення за допомогою пари
Клас споживання електроенергії А
Внутрішній об’єм 71 літр
Потужність підключення 2750 Вт
Номінальний струм                                                         13А 

Додаткові аксесуари:
• телескопічні напрямні1
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MYTHOS

FMY 45 CM
Кавомашина з сенсорним управлінням та 
LCD-дисплеєм

Автоматична вбудована кавомашина
Електронне сенсорне управління
Текстовий LCD дисплей з можливістю вибору української 
мови
Колір підсвітки LCD - білий, фон - чорний
Змінна контрасність дисплею
Налаштування жорсткості води (4 рівні) 
Встановлення температури напою (4 рівні)
Таймер автоматичного вимкнення (15 хв, 30хв, 1год, 2год, 
3год)
Встановлення часу автоматичного ввімкнення
Режим очікування
Функція економії енергії
Вбудована кавомолка з 7 ступенями помолу
Вибір міцності кави (дуже міцна, міцна, середньої міцності, 
слабка, дуже слабка)
Вибір напою (еспресо, кава, чашка кави)
Вибір кількості чашок (1 або 2)
Автоматичне ополіскування під час кожного вмикання/
вимикання
Декальцинація (очищення від накипу)
Можливість приготування напоїв з попередньо меленої 
кави
Функція автоочищення
Автоматичне нагрівання блоку заварювання перед 
приготуванням
Автоматичне приготування капучино та лате-мак'ято з 
окремою ємкістю для молока
Регулювання густини молочної пінки
Подача гарячої води для приготування чаю
Підсвічування чашок

Максимальний тиск 15 бар
Потужність підключення 1350 Вт

FMY 45 CM XS 
нержавіюча сталь/чорне скло

131.0627.473

Модель FUN

FMY 14 DRW
Підігрівач посуду, об‘єм 16 л FMY 14 DRW XS 

нержавіюча сталь/чорне скло

FMY 14 DRW BK 
чорне скло

131.0611.212

131.0640.710

Модель FUN

Термостатична компактна духова шафа 
7 рівнів нагріву
Нагрівальна плита зі склокераміки
Бічний вентилятор та додатковий нагрівальний елемент
Можливість приготування страв при низьких температурах 
зі збереженням максимальної кількості соків та вітамінів
Приготування: малі ескалопи, стейки, філе свинини, 
корейка баранини, яловича чи свинна вирізка, ростбіф
Розморожування: торти, масло, ковбаси, сир, м’ясо, 
пироги, хліб
Дозрівання тіста, розчинення желатину, плавлення 
шоколаду чи глазурі
Підігрівання готових страв: хлібні тости, рулети, млинці, 
омлети, продукти з м’яса
Підігрівання посуду перед подачею на стіл
Підігрівання чашок для еспресо під кавомашиною
Максимальна температура 80°C
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Витяжні 
системи

Витяжки для монтажу у стільницю
Mythos Downdraft 229
Mythos 2gether 231
Maris Hob Extractor 233

Витяжки для підвісного монтажу
Cloud 235

Витяжки для острівного монтажу
Crystal Touch 237
Tube 239
Tale 241

Витяжки для монтажу у стелю
Maris Ceiling Flat 243
Maris Ceiling Built In 245

Витяжки для настінного монтажу
Mythos Pattern 247
Mythos 249
Maris Free By Dror 251
Maris 2.0 253
Maris 2.0 Plus 255
Tale 257
Crystal 259
Trendline Plus 261

Витяжки для монтажу у шафку
Mythos Built In 263
Style Plus 265
Style Pro 267

 | 213Витяжні системи



МОЖЛИВIСТЬ 
ВИКОРИСТАННЯ ВСIЄЇ 
ПОВЕРХНI ПЛИТИ
Решітка, через яку втягується 
повітря, виконана з чавуну, що 
дозволяє розміщувати на ній 
навіть дуже гарячий посуд без 
небезпеки пошкодження. Завдяки 
тому, що вона встановлюється 
врівень з поверхнею, посуд можна 
вільно пересувати не боячись 
перекидання.

витяжні системи

3
2

ДОСКОНАЛА IНТЕГРАЦIЯ
ВАРИЛЬНОI ПОВЕРХНI ТА
ВИТЯЖКИ
Вхід витяжки розміщений поруч із 
зонами варіння - саме там,
де утворюється пара. Потік,
що створюється продуктивним 
та надзвичайно економічним 
мотором, підхоплює випари та 
втягує. Далі повітря проходить через 
фільтри та виводиться назовні чи, 
проходячи додаткову фільтрацію 
через керамічно-вугільний фільтр, 
повертається чистим у приміщення.

1

2

1

4
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АВТОМАТИЧНЕ 
УВIМКНЕННЯ

Витяжка вмикається під час кожної 
роботи плити та працює саме на 

тій продуктивності, яка потрібна в 
даний час.

3 
КЛАС 

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ
FRANKE дбає про навколишнє 

середовище та бюджет 
своїх клієнтів. Тому витяжка 

Mythos 2Gether має клас 
енергоспоживання A+++. Цього 

вдалось досягнути завдяки 
матеріалам найвищої якості 
та найсучаснішій технології 

виробництва.

БIЛЬШЕ ВIЛЬНОГО 
МIСЦЯ В ШАФЦI

Продумане положення мотору 
а також його глибина (всього 21 
см) дозволяють використовувати 

багато вільного місця в шафці. 
Відповідно підібрана висувна 

шухляда вмістить кухонні прибори 
чи інше начиння.

5

4

5

індукційна варильна поверхня з 
інтегрованою витяжкою  

MYTHOS 2GETHER
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Витяжні системи FRANKE

Сучасні енергоощадні мотори, що ставляться у витяжках 
FRANKE, відрізняються своєю підвищеною продуктивністю.

Мотори ENERGY, EVO, NAUTILUS, EBM RadiCal
Завдяки спеціальній формі конструкції та технічним рішенням мотор ENERGY має підвищену 
продуктивність, часом навіть до +30%, при цьому рівень шуму нижчий на 3 Дб. 

Мотор NAUTILUS працює там, де інший не зможе. Завдяки надзвичайно низькій товщині корпусу, а 
також конструкції, до якої надихнула природа, даний мотор є прикладом балансу розмірів, потужності 
та продуктивності.

Мотори EVO, EVO Plus та EVO++ являючись вершиною еволюції моторів, які використовує Franke у 
своїх витяжках, вражають надзвичайно низьким споживанням електроенергії.

EBM RadiCal - це найновіша та найсучасніша розробка від німецьких інженерів. Продумана до 
найменших дрібниць конструкція мотору та турбіни забезпечують повний захист від вологи, надзвичайно 
низький рівень шуму та високу продуктивність, маючи при цьому потужність всього 145 Вт.
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Розшифровка
основних піктограм

Робота витяжки
в режимі відводу повітря 

Всі витяжки Franke з цього каталогу можуть 
працювати в режимі відводу повітря в 
вентиляційний канал або на вулицю. Для 
цього необхідно додатково придбати труби 
відповідного діаметру, який вказаний в описі 
до кожної витяжки. Цей метод очищення 
повітря в кухні найбільш ефективний, проте 
потребує притоку повітря в приміщення, а 
також може викликати втрати тепла в зимовий 
період.

Робота витяжки
в режимі рециркуляції
У випадку, коли вивести повітря назовні 
неможливо, або коли повітряпровід має 
велику довжину чи складну конфігурацію з 
потенційно великою кількістю втрат, в нагоді 
стануть вугільні фільтри. Вони встановлюються 
між антижировими фільтрами та мотором 
і абсорбують вологу, яка містить запахи, 
таким чином очищаючи повітря. Такі фільтри 
бувають як одноразовими, так і такими, які 
можна мити і використовувати повторно.
Напівпрозора піктограма означає опцію.

Комфортне освітлення
Освітлення витяжки має можливість змінювати 
інтенсивність або відтінок в залежності від 
моделі. Таким чином можна створювати 
максимально комфортну атмосферу в кухні.

Інтенсивний режим роботи
Витяжки, позначені цім символом, можуть 
протягом короткотривалого періоду часу 
працювати на інтенсивній швидкості для 
відводу великої кількості випарів. Цей режим 
автоматично вимикається через 6 хвилин 
і витяжка повертається на попередню 
швидкість.

Контроль забруднення фільтрів

Для зручності користувача індикатори витяжки 
нагадуватимуть про необхідність догляду за 
фільтрами. Орієнтовний час спрацювання - 
100 годин роботи для антижирових фільтрів 
та 200 годин для фільтрів від запахів.

Периметральне втягування
Повітря, яке втягується по периметру 
панелі, відповідно до ефекту Вентурі,  має 
вищу швидкість, ніж у випадку з відкритими 
фільтрами. Завдяки цьому, потік легше 
підхоплює випари. Це збільшує ефективність 
витяжки приблизно на 20%.

Сенсорне управління Touch Control
Сучасне сенсорне управління є не тільки 
зручнішим, оскільки значно полегшує миття 
витяжки, але й більш надійним. Електронний 
компонент витримує значно більше циклів 
вмикання-вимикання, ніж механічний.

Пульт дистаційного керування
Можливість застосування пульту 
дистанційного керування дозволяє віддалено 
керувати витяжкою - вмикати чи вимикати 
освітлення та змінювати швидкість мотору. 
Ця опція доступна лише в певних моделях 
витяжок. Пульт продається окремо.
Напівпрозора піктограма означає опцію.

Затримка вимкнення
Якщо готування на варильній поверхні 
завершене, але страва продовжує парувати, є 
можливість увімкнути затримку вимкнення на 
час до 30 хв. Після того, як час сплине, модуль 
управління вимкне мотор та освітлення.

Рівень шуму витяжки

Показує рівень шуму на максимальній 
швидкості, виміряний в лабораторних умовах. 
Зверніть увагу, в реальних умовах додаткові 
шуми в приміщенні можуть збільшувати цей 
показник. Для витяжок, які мають інтенсивний 
режим роботи, вказана саме максимальна 
швидкість, а не інтенсивна.

Клас енергоспоживання
Під час вибору витяжки важливим 
фактором також  є клас енергоспоживання 
приладу. Вибір моделі з вищим класом 
енергоефективності  дозволить заощаджувати 
в майбутньому на рахунках за електроенергію.

24 годинне провітрювання

Витяжка вмикається щогодини на 10 хвилин 
на мінімальну швидкість. Таким чином 
прилад забезпечує цілодобову вентиляцію 
приміщення.
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Функція 24-х годинної роботи забезпечить чисте повітря в 
кухні протягом всієї доби. Витяжка вмикається на 
невисокій швидкості кожну годину на 10 хвилин, 
забезпечуючи при цьому не тільки очищення повітря, а й 
максимальний комфорт, оскільки рівень шуму при цьому 
не перевищує ледь помітний шепіт. Ця функція працює як 
в режимі рециркуляції, так і в режимі відводу повітря в 
вентиляційний канал. Витяжки, що мають дану функцію: 
Cloud, Maris 2.0 Plus, Maris 2.0.

Робота в режимі рециркуляції набуває все більшої 
популярності серед покупців. Це естетично, оскільки не 
потрібно вести труби до вентиляційного каналу, це 
економить тепло в холодну пору року, оскільки тепле 
повітря не виводиться назовні, це не створює розрідження 
повітря в кухні, яке може негативно впливати на газове 
обладнання. Різноманіття вігульних фільтрів дозволяє 
обрати найкращий варіант. Одноразові, які заміняються 
після використання. Чи багаторазові, які миються в 
посудомийній машині та сушаться протягом 2 годин у 
духовці при 70°С або при кімнатній температурі протягом 
12 годин.

Функція периметрального втягування забезпечує високу 
ефективність захоплення пари повітряним потоком витяжки 

завдяки тому, що швидкість повітря між периметральними 
панелями зростає. Таким чином пара легше підхоплюється 

і затягується у витяжку через фільтри. Також панелі 
приховують фільтри, виконуючи естетичну функцію. 

Витяжки, що мають периметральне втягування: Mythos 
Downdraft, Tube, вся серія Maris 2.0 та Maris Free by Dror, 

Mythos Built In.

витяжні системи
Функції

220 | Каталог продукції



1 2

3

4

5 6 7 8

З січня 2015 року згідно розпорядження уряду Європейського Союзу 
№ 65/2014 виробники зобов’язані створювати етикетки енергоощадності.  
Дана етикетка спроектована для того, аби споживачі могли знайти об’єктивну 
інформацію про виріб. Лише інформація з євроетикетки відповідає дійсності.
На даному прикладі можна визначити, які параметри в ній описані.

Перед купівлею витяжки рекомендуємо порівнювати дані з етикеток 
енергоощадності, що відповідають стандартам ЄС. 

1   назва виробника

2  артикул моделі (FUN номер)

3   клас енергоефективності: A++ означає максимальну ефективність,  
G означає мінімальну

4   річне споживання електроенергії

5   клас динамічної продуктивності означає здатність до поглинання випарів, 
що виникають під час готування (A максимальна, G мінімальна)

6   клас ефективності освітлення означає ефективність, з якою витяжка 
освітлює поверхню кухонної плити (A максимальна, G мінімальна)

7   клас ефективності фільтрації жиру означає ефективність, з якою витяжка 
фільтрує жири, що виникають під час готування(A максимальна, G мінімальна)

8   рівень звуку під час роботи на максимальній швидкості 

ВУГІЛЬНИЙ ФІЛЬТР
ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ 

ВУГІЛЬНИЙ ФІЛЬТР 
БАГАТОРАЗОВОГО 
ВИКОРИСТАННЯ

ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ 
ВУГІЛЬНИЙ ФІЛЬТР

ВУГІЛЬНИЙ ФІЛЬТР 
БАГАТОРАЗОВОГО 
ВИКОРИСТАННЯ

ВУГІЛЬНИЙ ФІЛЬТР
(СТАНДАРТНИЙ) 

КЕРАМІЧНО-ВУГІЛЬНИЙ 
ФІЛЬТР 

МОЖЛИВІСТЬ МИТТЯ В 
ПОСУДОМИЙНІЙ 
МАШИНІ

TAK НІ TAK НІ ТАК

ЕФЕКТИВНІСТЬ 80% 82% 66% 60% 90%

ТЕРМІН СЛУЖБИ 
(ЗАГАЛЬНИЙ)

10 циклів  
по 4 місяці

1 цикл 
6 місяців

8 циклів  
по 4 місяці

1 цикл 
3 місяці

8 циклів
3-4 місяці

ТЕРМІН СЛУЖБИ 
(ЗАГАЛЬНИЙ) 40 місяців 6–12 місяців 32 місяці 3 місяці 30 місяців
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Типи фільтрів

Перегородковий фільтр з 
нержавіючої сталі

Клас ефективності D

Антижировий фільтр 
високої ефективності

Клас ефективності 
А+++

ТИПИ АНТИЖИРОВИХ ФІЛЬТРІВ

 Алюмінієвий   
антижировий фільтр

Клас ефективності G - C

Антижировий фільтр з 
нержавіючої сталі

Клас ефективності B

Фільтрація відбувається за рахунок 
відносно великої площі контакту пари з 
поверхнею фільтру. Перевагою даного типу 
фільтрів є їх професійний вигляд та 
практично необмежений ресурс. З 
недоліків - висока вартість, низький клас 
ефективності та відносна складність у 
догляді. 
На сьогоднішній день компанія FRANKE 
використовує даний тип фільтрів лише в 
країнах, де цей тип є затребуваний ринком. 
В основному це країни Азії та Австралія. В 
українському та європейському 
асортиментах ці фільтри не 
використовуються.

Фільтрація відбувається за рахунок 
алюмінієвих сіток, через які проходить 
пара. Від протічного повітря та різниці 
тисків тонкі стінки сіток охолоджуються та 
на них конденсується волога. Чим менше 
шарів - тим швидше вони охолоджуються - 
тим більше конденсату осяде на фільтрі. 
Чим більше шарів - тим гірше 
охолоджуються сітки і погіршується 
конденсація, і, як результат, ефективність 
фільтрації жиру. Тому не варто обирати 
витяжку за кількістю шарів антижирового 
фільтру. Franke пропонує найкращий 
баланс продуктивності та ефективності.

Фільтрація відбувається за рахунок 
алюмінієвих сіток, через які проходить 
пара, та сітки з нержавіючої сталі, що 
служить тепловим екраном. Блискучий 
сталевий шар покриває сітчасті алюмінієві 
шари, надає фільтру більшої міцності та 
полегшує його знімання та встановлення. 
Два шари фільтру використовують 
попередню фільтрацію для захоплення 
великих частинок, а другий, більш тонкий 
фільтр, щоб забезпечити оптимальну 
чистоту повітря. Також рівень шуму повітря, 
що проходить через цей тип фільтру є дещо 
нижчий, ніж у випадках з іншими типами.

 Клас ефективності 
жирового фільтру GFE 

(Grease Filter Efficiency)

GFE, %  - Ефективність 
фільтрації жиру

 A (найбільш ефективний) GFE > 95

B 85< GFE<95

C 75< GFE<85

D 65< GFE<75

E 55< GFE<65

F 45< GFE<55

G (найменш ефективний) GFE ≤ 45

Даний фільтр - предмет гордості та результат клопіткої праці інженерів. Нова 
конфігурація забезпечує підвищену продуктивність класу А+++. Ці фільтри 
встановлені у витяжках, що вмонтовані в варильну поверхню - Mythos 2Gether 
та Maris Hob Extractor. 

Верхні шари були спроектовані таким чином, аби створити якомога більшу 
фільтрувальну площу в порівнянні з фільтрами класу B. Також розраховувався 
і коефіцієнт динамічного опору, щоб створити ідеальний баланс 
характеристик антижирового фільтру. Таким чином фільтр захищає прилад на 
довгі роки.
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ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ФІЛЬТРАЦІЇ ЖИРУ

ТИПИ ФІЛЬТРІВ ВІД ЗАПАХІВ

Високоефективний вугільний фільтр 
багаторазового використання 
виготовляється з двох шарів сітчастого 
пінополіуретану, покритих гранульованим 
активованим вугіллям. Ефективність 
очищення запахів - 80%. Після 3-4 місяців 
використання може бути відновлений в 
посудомийній машині. Після 10 циклів 
очищення підлягає заміні.

Стандартний  вугільний фільтр 
виготовлений з екструдованих вуглецевих 
циліндрів, що активуються від контакту з 
парою. Ефективність очищення запахів - 
50-60%. Після 2-3 місяців використання 
підлягає заміні.

Рівень фільтрації жиру, або клас ефективності фільтру - один з найважливіших показників витяжки. Цей клас не є постійним для однакових 
фільтрів, він змінюється в залежності від продуктивності витяжки та ї ї конструкції. Один і той самий фільтр по-різному буде вловлювати жир 
на витяжках з різною швидкістю повітряного потоку, або ж аеродинамічної ефективності.

Для того, щоб виміряти показник GFE, витяжку вмикають на максимальну швидкість та під нею розміщують олію, що кипить. З часом, коли 
певний об’єм жиру випарувався, проводять зважування. Вимірюють, на скільки зменшилась маса жиру в посуді та на скільки збільшилась 
маса антижирового фільтру. Після цього визначають, який відсоток жиру, що випарувався, фільтр зміг конденсувати на своїх сітках. 

Компанія FRANKE завжди працює над вдосконаленням своїх продуктів, тому клас ефективності фільтру може змінюватись. Актуальну 
інформацію можна знайти на веб-сайті в розділі витяжок, перейшовши за посиланням Довідковий листок технічних даних.

Високоефективний вугільний фільтр 
виготовляється з  карбонового бісеру, 
покритого поліуретаном. Ефективність 
очищення запахів - 82%. Після 6 місяців 
використання підлягає заміні.

Керамічно-вугільний фільтр виготовляється 
з кераміки з напиленням. Ефективність 
очищення запахів - 90%. Після 3-4 місяців 
використання може бути регенерований у 
духовці при температурі 250°С протягом 1 
години. Після 30 місяців використання 
підлягає заміні.

Вугільний фільтр багаторазового 
використання виготовлений з одного шару 
сітчастого пінополіуретану, покритого 
гранульованим активованим вугіллям. 
Ефективність очищення запахів - 66%. Після 
3-4 місяців використання може бути 
відновлений в посудомийній машині. Після 
8 циклів очищення підлягає заміні.

Високоефективний вугільний фільтр для 
витяжок Cloud виготовлений з 
пінополіуретану, насиченого активованим 
вугіллям та іншими високоефективними 
складниками, що знаходяться під захистом 
авторського права виробника.
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Поради з використання кухонної витяжки Franke

ПРАВИЛО: ширина кухонної витяжки, як правило, має бути не менше ніж 
ширина кухонної плити.
Увага! Це правило не поширюється на деякі моделі витяжок Franke, але у таких випадках це 
вказано в інструкції.

ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР ДИЗАЙНУ ТА РОЗМІРУ
Всі кухонні витяжки поділяються на групи за дизайном та місцем їх інсталяції.  
Існують кутові, острівні, вбудовані та витяжки для настінного монтажу.

Рециркуляційний режим
Повітря, проходячи через 
жиропоглинаючий фільтр, 
очищується від жиру, проходячи 
через вугільний фільтр — від 
запахів, а потім знову 
повертається  в приміщення.

ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР РЕЖИМУ РОБОТИ ВИТЯЖКИ
Всі кухонні витяжки Franke можуть працювати у двох режимах:

Режим відведення
Повітря, проходячи через 
жиропоглинаючий фільтр, 
очищується від жиру,  
а потім повністю видаляється 
з кухні у вентиляційний канал.

Продуктивність витяжок Franke вимірюється відповідно до 
міжнародного стандарту IEC 61591. Вимірювання відбувається у 
двох точках витяжки:

1 — при вільному відведенні повітря (режим рециркуляції)

2 — при відведенні повітря у вентиляційну шахту  
(режим реальної експлуатації: труба відведення повітря 1 м, вигин 
90°, далі труба відведення повітря 1 м).

Ці методи відображають типові умови інсталяції та експлуатації, тому 
показують реальні дані. Всі робочі характеристики Franke мають 
посилання на цей стандарт.

ПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВИТЯЖКИ
1. Вмикайте витяжку за 1 хвилину до початку роботи на плиті, щоб 
створити потік повітря, який забиратиме пару з варильної поверхні.

2. Тримайте двері зачиненими, коли витяжка працює, для 
запобігання зміни потоку повітря на низьких швидкостях витяжки у 
випадку появи протягів.

3. Для видалення залишкових запахів після закінчення приготування 
їжі, залишіть витяжку працювати ще 5 хвилин або скористайтесь 
функцією ЗАТРИМКА ВИМКНЕННЯ.
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Продуктивність та рівень шуму — дуже важливі та пов’язані одна з одною 
характеристики:
1. Витяжка працює ефективно, якщо вона забезпечує обмін повітря в кухні не 
менш, ніж 10 разів за годину.
2. Витяжка працює комфортно, якщо вона забезпечує обмін повітря в кухні не 
менш, ніж 10 разів за годину при рівні шуму не більше 55 децибел. 

Формула розрахунку ефективності та комфорту:
Продуктивність = X * Y * Z * 10

ПРАВИЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ 
ВИТЯЖКИ ПРИ МІНІМАЛЬНОМУ РІВНІ ШУМУ

Рівень шуму витяжок Franke вимірюється відповідно до 
міжнародного стандарту IEC 60704-2-13. Всі робочі 
характеристики Franke мають посилання на цей стандарт.

Вимірювання відбуваються у власній лабораторії Franke. 
Ця лабораторія відповідає всім сучасним вимогам, має 
спеціалізоване обладнання та висококваліфікований 
персонал. Лабораторія сертифікована Міжнародними 
Інститутами якості NEMKO (Норвегія) та  IMQ (Італія).

Для зниження рівню шуму компанія Franke використовує 
дифузори та турбіни спеціальної конструкції, а також 
якісні шумопоглинаючі сплави та матеріали. 

Металеві касетні фільтри 
забезпечують ефективне уловлювання 
жирових частинок. Для підтримання 
ефективності їх потрібно мити вручну або в 
посудомийній машині кожні два місяці. 
Якщо цього не робити, вони можуть 
спалахнути, особливо синтетичні.

Забруднений жиропоглинаючий фільтр стає 
джерелом неприємних запахів, зменшує 
продуктивність витяжки та погано захищає 
мотор витяжної шафи від жиру.

Вугільні фільтри
Вугільні фільтри, що уловлюють запахи, 
інсталюються у витяжку тільки при роботі в 
режимі рециркуляції. Їх не можна мити та 
слід замінювати кожні 3 місяці.

Металеві жиропоглинаючі фільтри

Жиропоглинаючі фільтри захищають мотор 
від жирів, які містяться у випарах, що 
всмоктуються витяжкою.

На цьому малюнку зображена шкала 
шуму, з якої видно, що комфорту 
можна досягти, якщо рівень шуму 
буде дорівнювати 55 дБ або буде 
менше цієї позначки. 
У каталозі наведений максимальний 
рівень шуму при роботі витяжки в 
інтенсивному режимі (у найсучасні-
ших моделях) або при найвищій 
швидкості. 

ПРАВИЛЬНИЙ ДОГЛЯД ЗА ФІЛЬТРАМИ

легкий вітерець          бібліотека           тиха кімната                офіс                         жвава бесіда
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витяжні системи
Короткий огляд

FDW 908 IB XS CLOUD 1106 BK

FCR 925 I TC BK XS LED

FCBI 926 XS FMY 907 MG BK FMY 907 FM BK MARIS FREE 80

FCBI 926 WH

FTU PLUS 3707 I XS
FTU PLUS 3707 I WH
FTU PLUS 3707 I BK
FTU PLUS 3707 XS

TALE 905 I XS FCFL 1206 XS

FCFL 906 XS

FCFL 1206 WH

FCFL 906 WH

FCFL 1206 BK

FCFL 906 BK

FMY 839 HI 2.0 FMA 839 HI(88 см) (115 см)

(90 см)

(90 см) (90 см) (90 см) (75 см)

(90 см)

(37 см)

(37 см)

(37 см)

(37 см)

(90 см) (120 см)

(90 см)

(120 см)

(90 см)

(120 см)

(90 см)

(83 см) (83 см)

MYTHOS DOWNDRAFT CLOUD

CRYSTAL TOUCH

MARIS CEILING BUILT IN MYTHOS PATTERN MYTHOS MARIS FREE BY DROR

TUBE TALE MARIS CEILING FLAT

MYTHOS 2GETHER MARIS HOB EXTRACTORс. 229 с. 235

с. 237

с. 245 с. 247 с. 251с. 249

с. 239 с. 241 с. 243

с. 231 с. 233

CLOUD 1106 WH (115 см)
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FMA 2.0 907 BK

TRENDLINE PLUS OY 70

TRENDLINE PLUS BK 70

FMY 908 BI BK FSTP NG 1205 X FSTPRO 1208 X

FMY 608 BI BK FSTP NG 905 X FSTPRO 908 X

FSTP NG 605 X FSTPRO 608 X

FMA 2.0 607 BK

FCR 925 TC BK XSFMA 2.0 PLUS 907 BK TALE 615 W XS(90 см)

(90 см)

(90 см)

(86 см) (120 см) (120 см)

(56 см) (90 см) (90 см)

(60 см) (60 см)

(60 см)

(90 см)(90 см) (60 см)

MARIS 2.0

TRENDLINE PLUS MYTHOS BUILT IN STYLE PLUS STYLE PRO

CRYSTALMARIS 2.0 PLUS TALEс. 253

с. 261 с. 263 с. 265 с. 267

с. 259с. 255 с. 257

TALE 915 W XS (90 см)
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MYTHOS

MYTHOS DOWNDRAFT
Максимальна продуктивність
при вільному відводі повітря 1119 м3/год

Технічні характеристики
Ефективність фільтрації жиру 70%
Кількість швидкостей 4+1
Діаметр вихідного отвору 150/120 мм
Тиск 431 Па
Управління Touch Control
Дистанційне управління опція
Затримка вимкнення 30 хв
Освітлення  LED, 7 Вт (2700К)
Потужність двигуна 270 Вт

FDW 908 IB XS 
чорне скло/ 
нержавіюча сталь

110.0365.588

Модель FUN

Додаткові аксесуари:
• вугільний фільтр багаторазового використання

• високоефективний вугільний фільтр

• набір для перенесення мотору

• пульт дистанційного керуванняПродуктивність/рівень шуму*
Мін. 160 м3/год 38 дБ
Макс 420 м3/год 57 дБ
Інт. 670 м3/год 69 дБ

Класи ефективності
Клас енергоефективності  A
Клас ефективності вентилятора  A
Клас ефективності освітлення  А
Клас ефективності жирового фільтру  C

112.0174.991  
Пульт дистанційного 
керування

112.0289.753 
Вугільний фільтр 
багаторазового 
використання

112.0262.703  
Високоефективний вугільний 
фільтр

112.0442.942  
Набір для 
перенесення мотору

Безпека та комфорт:
• алюмінієвий антижировий фільтр, що можна мити в 

посудомийній машині

• індикатор забруднення антижирового фільтру

• індикатор забруднення вугільного фільтру

• можливість управління з пульту ДК

• мотор Evo Plus

1

1

4

2 3

2
3
4

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 
61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 
60704-3
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MYTHOS

MYTHOS 2GETHER
функція BOOSTER для всіх зон
зони нагріву Flexi потужністю 3,70 кВт
таймер для всіх полів нагріву
функція паузи зі збереженням налаштувань
індикатор залишкового тепла
блокування від дітей
автоматичні програми: розмороження або топлення 
(42°C),
підтримка страв теплими або томління, (70°C),
приготування пасти Al Dente (94°C)
підключення 230/380 В, 1,2 або 3 фази
можливість монтажу врівень зі стільницею
автоматична робота витяжки в залежності від плити
чавунна решітка врівень з поверхнею
алюмінієвий антижировий фільтр, що можна мити в
посудомийній машині
мотор EBM RadiCal захищений від води
ємкість для рідин об‘ємом 0,45 л, можливість підключення
до сифону мийки

Максимальна продуктивність
при вільному відводі повітря 1169 м3/год

Технічні характеристики
Ефективність фільтрації жиру 85.1%
Кількість швидкостей 8+2
Тиск 492 Па
Управління Touch Slider
Затримка вимкнення 15 хв
Потужність двигуна 145 Вт

FMY 839 HI 2.0
чорне скло

340.0597.249

Модель FUN

Додаткові аксесуари:
• набір для відводу повітря

• набір для рециркуляції для цоколя 10 см (включає 
вугільний фільтр)

• керамічно-вугільний високоефективний фільтр з 
можливістю регенерації в духовці (для цоколя 10 см)

• набір для рециркуляції для цоколя 6 см (включає 
вугільний фільтр)

• керамічно-вугільний високоефективний фільтр з 
можливістю регенерації в духовці (для цоколя 6 см)

Продуктивність/рівень шуму*
Мін. 110 м3/год 41 дБ
Макс 470 м3/год 66 дБ
Інт. 700 м3/год 76 дБ

Потужність та розміри зон нагріву
передня ліва 220 × 180 мм 2,10 / 3,70 кВт
задня ліва 220 × 180 мм 2,10 / 3,70 кВт
передня права 220 × 180 мм 2,10 / 3,70 кВт
задня права 220 × 180 мм 2,10 / 3,70 кВт

Класи ефективності
Клас енергоефективності  A
Клас ефективності вентилятора  A
Клас ефективності освітлення  А
Клас ефективності жирового фільтру  C

112.0539.568  
Набір для рециркуляції для
цоколя 6 см (вкл вугільнй 
фільтр)

112.0548.447 
Керамічно-вугільний 
високоефективний фільтр 
з можливістю регенерації в 
духовці (для цоколя 6 см)

112.0539.569 
Набір для відводу повітря

112.0539.570  
Набір для рециркуляції для
цоколя 10 см (включає 
вугільний фільтр)

112.0548.448 
Керамічно-вугільний 
високоефективний фільтр 
з можливістю регенерації в 
духовці (для цоколя 10 см)

Безпека та комфорт:
• алюмінієвий антижировий фільтр, що можна мити в 

посудомийній машині

• індикатор забруднення антижирового фільтру

• індикатор забруднення вугільного фільтру

• можливість управління з пульту ДК

• мотор Evo Plus

1

1

4 5

2 3

2

3

4

5

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 
61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 
60704-3
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MARIS

MARIS HOB EXTRACTOR
функція BOOSTER для всіх зон
зони нагріву Flexi потужністю 3,0 кВт
таймер для всіх полів нагріву
індикатор залишкового тепла
блокування від дітей
підключення 230/380 В, 1,2 або 3 фази
можливість монтажу врівень зі стільницею
автоматична робота витяжки в залежності від плити
чавунна решітка врівень з поверхнею
алюмінієвий антижировий фільтр, що можна мити в 
посудомийній машині
мотор EBM RadiCal захищений від води
функція обмеження максимальної потужності Power
Limitation (2,8 кВт –3,5 кВт – 4,5 кВт - 7,5 кВт)
ємкість для рідин об‘ємом 0,45 л

Максимальна продуктивність
при вільному відводі повітря 1169 м3/год

Технічні характеристики
Ефективність фільтрації жиру 85.1%
Кількість швидкостей 8+2
Тиск 555 Па
Управління Touch Slider
Затримка вимкнення 10 хв
Потужність двигуна 140 Вт

FMA 839 HI 
чорне скло

340.0595.364

Модель FUN

Додаткові аксесуари:
• набір для відводу повітря

• набір для рециркуляції для цоколя 10 см (включає 
вугільний фільтр)

• керамічно-вугільний високоефективний фільтр з 
можливістю регенерації в духовці (для цоколя 10 см)

• набір для рециркуляції для цоколя 6 см (включає 
вугільний фільтр)

• керамічно-вугільний високоефективний фільтр з 
можливістю регенерації в духовці (для цоколя 6 см)

Продуктивність/рівень шуму*
Мін. 245 м3/год 51 дБ
Макс 550 м3/год 66 дБ
Інт. 700 м3/год 72 дБ

Потужність та розміри зон нагріву
передня ліва 210 × 190 мм 2,10 / 3,0 кВт
задня ліва 210 × 190 мм 2,10 / 3,0 кВт
передня права 210 × 190 мм 2,10 / 3,0 кВт
задня права 210 × 190 мм 2,10 / 3,0 кВт

Класи ефективності
Клас енергоефективності  A
Клас ефективності вентилятора  A
Клас ефективності освітлення  А
Клас ефективності жирового фільтру  C

112.0539.568  
Набір для рециркуляції для
цоколя 6 см (вкл вугільнй 
фільтр)

112.0548.447 
Керамічно-вугільний 
високоефективний фільтр 
з можливістю регенерації в 
духовці (для цоколя 6 см)

112.0539.569 
Набір для відводу повітря

112.0539.570  
Набір для рециркуляції для
цоколя 10 см (включає 
вугільний фільтр)

112.0548.448 
Керамічно-вугільний 
високоефективний фільтр 
з можливістю регенерації в 
духовці (для цоколя 10 см)

Безпека та комфорт:
• алюмінієвий антижировий фільтр, що можна мити в 

посудомийній машині

• індикатор забруднення антижирового фільтру

• індикатор забруднення вугільного фільтру

• можливість управління з пульту ДК

• мотор Evo Plus

1

1

4 5

2 3
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3

4

5

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 
61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 
60704-3

 | 233Maris Hob Extractor



витяжКи
для підВісного Монтажу

234 | Витяжні системи



ClOud

CLOUD
Максимальна продуктивність
при вільному відводі повітря 1 136 м3/год

Технічні характеристики
Ефективність фільтрації жиру 88%
Кількість швидкостей 3 + інтенсивна
Робота виключно в режимі рециркуляції
Управління Optic Touch Control
Освітлення  LED панель, 15 Вт
Потужність двигунів 2 х 145 Вт

CLOUD 1106 BK 
чорний

CLOUD 1106 WH 
білий

345.0529.584

345.0529.585

Модель FUN

Додаткові аксесуари:
• вугільний фільтр

Продуктивність/рівень шуму*
Мін. 330 м3/год 56 дБ
Макс 560 м3/год 67 дБ
Інт. 680 м3/год 71 дБ

Класи ефективності
Клас енергоефективності  A
Клас ефективності вентилятора  A
Клас ефективності освітлення  А
Клас ефективності жирового фільтру  C

112.0547.940 
Вугільний фільтр

Безпека та комфорт:
• алюмінієвий антижировий фільтр, що можна мити в 

посудомийній машині 

• індикатор забруднення антижирового фільтру

• індикатор забруднення вугільного фільтру

• 24 годинна фільтрація повітря (вмикання на 10 хвилин 
щогодини)

• 2 мотори EBM RadiCal

• контроль якості повітря та автоматичне вмикання для 
очищення

• автоматична зміна температури підсвітки в залежності 
від навколишнього освітлення

1

1

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 
61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 
60704-3
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CRYSTAl

CRYSTAL TOUCH
Максимальна продуктивність
при вільному відводі повітря 1 169 м3/год

Технічні характеристики
Ефективність фільтрації жиру 85.1%
Кількість швидкостей  3+1
Діаметр вихідного отвору  150 мм
Тиск  389 Па
Управління Touch Control
Затримка вимкнення 30 хв
Освітлення  LED, 4 х 1 Вт (4000К)
Потужність двигуна 250 Вт
Мінімальна відстань:
- 650 мм від газової плити
- 500 мм від електричної плити

FCR 925 I TC BK 
XS LED 
чорне скло/
нержавіюча сталь

325.0518.709

Модель FUN

Додаткові аксесуари:
• вугільний фільтр

• вугільний фільтр багаторазового використання

Продуктивність/рівень шуму*
Мін. 300 м3/год 52 дБ
Макс 620 м3/год 69 дБ
Інт. 700 м3/год 71 дБ

Класи ефективності
Клас енергоефективності  A
Клас ефективності вентилятора  A
Клас ефективності освітлення  А
Клас ефективності жирового фільтру  C

112.0016.756 
Вугільний фільтр

112.0174.992 
Вугільний фільтр 
багаторазового 
використання

Безпека та комфорт:
• антижировий фільтр з нержавіючої сталі, що можна 

мити в посудомийній машині

• затримка вимкнення

• мотор Energy Plus

1
2

1 2

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 
61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 
60704-3
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TuBE

TUBE
Максимальна продуктивність
при вільному відводі повітря 1119 м3/год

Технічні характеристики
Ефективність фільтрації жиру 85.1%
Кількість швидкостей  3+1
Діаметр вихідного отвору  150 мм
Тиск  453 Па
Управління Soft Touch
Освітлення  LED, 2 х1 Вт
Потужність двигуна 270 Вт
Мінімальна відстань:
- 650 мм від газової плити
- 650 мм від електричної плити

FTU PLUS 3707 I XS 
нержавіюча сталь

FTU PLUS 3707 I WH 
білий

FTU PLUS 3707 I BK 
чорний

FTU PLUS 3707 XS 
нержавіюча сталь 
настінний монтаж

335.0588.221

335.0588.222

335.0588.180

335.0590.493

Модель FUN

Додаткові аксесуари:
• вугільний фільтр

• вугільний фільтр багаторазового використання

• пульт дистанційного керування

Продуктивність/рівень шуму*
Мін. 290 м3/год 52 дБ
Макс 570 м3/год 66 дБ
Інт. 670 м3/год 70 дБ

Класи ефективності
Клас енергоефективності  A
Клас ефективності вентилятора  A
Клас ефективності освітлення  А
Клас ефективності жирового фільтру  C

112.0016.756 
Вугільний фільтр

112.0174.992 
Вугільний фільтр 
багаторазового 
використання

Безпека та комфорт:
• алюмінієвий антижировий фільтр, що можна мити в 

посудомийній машині

• індикатор забруднення антижирового фільтру

• індикатор забруднення вугільного фільтру

• мотор Evo Plus

1
2
3

1 2

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 
61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 
60704-3

112.0174.991  
Пульт дистанційного 
керування

3
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TAlE

TALE
Максимальна продуктивність
при вільному відводі повітря 1169 м3/год

Технічні характеристики
Ефективність фільтрації жиру 85.1%
Кількість швидкостей  3+1
Діаметр вихідного отвору  150 / 120 мм
Тиск   463 Па
Управління Integrated Touch Control
Освітлення   LED, 4 х 1 Вт
Потужність двигуна 270 Вт
Мінімальна відстань:
- 650 мм від газової плити
- 650 мм від електричної плити

TALE 905 I XS 
нержавіюча сталь

325.0552.774

Модель FUN

Додаткові аксесуари:
• вугільний фільтр

• вугільний фільтр багаторазового використання

Продуктивність/рівень шуму*
Мін. 250 м3/год 51 дБ
Макс 380 м3/год 59 дБ
Інт. 700 м3/год 72 дБ

Класи ефективності
Клас енергоефективності  A
Клас ефективності вентилятора  A
Клас ефективності освітлення  А
Клас ефективності жирового фільтру  C

112.0016.756 
Вугільний фільтр

112.0174.992 
Вугільний фільтр 
багаторазового 
використання

Безпека та комфорт:
• антижировий фільтр з нержавіючої сталі, що можна 

мити в посудомийній машині

• індикатор забруднення антижирового фільтру

• індикатор забруднення вугільного фільтру

• мотор EVO++

1
2

1 2

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 
61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 
60704-3
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MARIS

MARIS CEILING FLAT
Максимальна продуктивність
при вільному відводі повітря 1169 м3/год

Технічні характеристики
Ефективність фільтрації жиру 55.1%
Кількість швидкостей  3+1
Діаметр вихідного отвору  217x76 мм
Тиск   433 Па
Управління Soft Touch+дистанційне
Затримка вимкнення  30 хв
Освітлення   LED, 4 х 2 Вт (4000К)
Потужність двигуна 145 Вт
Мінімальна відстань:
- 650 мм від газової плити
- 650 мм від електричної плити
Максимальна відстань:
- 1500 мм від газової плити
- 1500 мм від електричної плити

FCFL 1206 XS 
нержавіюча сталь

FCFL 1206 WH 
білий

FCFL 1206 BK 
чорний

FCFL 906 XS 
нержавіюча сталь

FCFL 906 WH 
білий

FCFL 906 BK 
чорний

350.0536.872

350.0536.874

350.0577.973

350.0490.864

350.0536.873

350.0577.974

Модель FUN

Додаткові аксесуари:
• вугільний фільтр

• пульт дистанційного керування

Продуктивність/рівень шуму*
Мін. 480 м3/год 63 дБ
Макс 620 м3/год 70 дБ
Інт. 700 м3/год 72 дБ

Класи ефективності
Клас енергоефективності  A
Клас ефективності вентилятора  A
Клас ефективності освітлення  А
Клас ефективності жирового фільтру  C

112.0016.756 
Вугільний фільтр

Безпека та комфорт:
• монтаж у фальшстелю від 200 мм

• алюмінієвий антижировий фільтр, що можна мити в 
посудомийній машині

• індикатор забруднення антижирового фільтру

• індикатор забруднення вугільного фільтру

• мотор EBM RadiCal

1
2

1

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 
61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 
60704-3

112.0174.991  
Пульт дистанційного 
керування

2
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MARIS

MARIS CEILING BUILT IN
Максимальна продуктивність
при вільному відводі повітря 1169 м3/год

Технічні характеристики
Ефективність фільтрації жиру 55.1%
Кількість швидкостей  3+1
Діаметр вихідного отвору 150 мм
Тиск   440 Па
Управління Touch Control
Затримка вимкнення  30 хв
Освітлення   LED, 4 х 1 Вт (4000К)
Потужність двигуна 270 Вт
Мінімальна відстань:
- 650 мм від газової плити
- 650 мм від електричної плити
Максимальна відстань:
- 1500 мм від газової плити
- 1500 мм від електричної плити

FCBI 926 XS 
нержавіюча сталь

FCBI 926 WH 
білий

350.0590.184

350.0590.183

Модель FUN

Додаткові аксесуари:
• вугільний фільтр

• пульт дистанційного керування

Продуктивність/рівень шуму*
Мін. 290 м3/год 53 дБ
Макс 560 м3/год 70 дБ
Інт. 700 м3/год 72 дБ

Класи ефективності
Клас енергоефективності  A
Клас ефективності вентилятора  A
Клас ефективності освітлення  А
Клас ефективності жирового фільтру  C

112.0016.756 
Вугільний фільтр

Безпека та комфорт:
• монтаж у фальшстелю від 320 мм

• алюмінієвий антижировий фільтр, що можна мити в 
посудомийній машині

• 24 годинна фільтрація повітря (вмикання на 10 хвилин 
щогодини)

• затримка вимкнення

• мотор Evo Plus

1
2

1

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 
61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 
60704-3

112.0174.991  
Пульт дистанційного 
керування

2
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MYTHOS

MYTHOS PATTERN
Максимальна продуктивність
при вільному відводі повітря 1169 м3/год

Технічні характеристики
Ефективність фільтрації жиру 85.1%
Кількість швидкостей  3+1
Діаметр вихідного отвору 150 мм
Тиск    463 Па
Управління Touch Control
Затримка вимкнення  30 хв
Освітлення   LED, 2 × 1 Вт (4000К)
Потужність двигуна 270 Вт
Мінімальна відстань:
- 450 мм від газової плити
- 450 мм від електричної плити

FMY 907 MG BK 
чорне скло + візерунок

330.0593.253

Модель FUN

Додаткові аксесуари:
• вугільний фільтр

• вугільний фільтр багаторазового використання

• декоративний короб чорного кольору

• декоративний короб з нержавіючої сталі

Продуктивність/рівень шуму*
Мін. 240 м3/год 47 дБ
Макс 390 м3/год 57 дБ
Інт. 700 м3/год 70 дБ

Класи ефективності
Клас енергоефективності  A+
Клас ефективності вентилятора  A
Клас ефективності освітлення  А
Клас ефективності жирового фільтру  B

112.0016.755 
Вугільний фільтр

Безпека та комфорт:
• алюмінієвий антижировий фільтр, що можна мити в 

посудомийній машині

• можливість розвороту мотору на 90°

• мотор Energy

1
2
3
4

1

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 
61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 
60704-3

112.0174.994  
Вугільний фільтр 
багаторазового 
використання

112.0285.288  
Декоративний короб 
чорного кольору
530×990 мм

112.0197.447  
Декоративний короб 
з нержавіючої сталі
530×990 мм

2 3

4
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MYTHOS

MYTHOS
Максимальна продуктивність
при вільному відводі повітря 1186 м3/год

Технічні характеристики
Ефективність фільтрації жиру 75.1%
Кількість швидкостей  3+1
Діаметр вихідного отвору 150 мм
Тиск    459 Па
Управління Touch Control
Затримка вимкнення  15 хв
Освітлення   LED, 2 × 1 Вт (4000К)
Потужність двигуна 270 Вт
Мінімальна відстань:
- 450 мм від газової плити
- 450 мм від електричної плити

FMY 907 FM BK 
чорне скло

330.0622.743

Модель FUN

Продуктивність/рівень шуму*
Мін. 300 м3/год 53 дБ
Макс 580 м3/год 67 дБ
Інт. 710 м3/год 71 дБ

Класи ефективності
Клас енергоефективності  A+
Клас ефективності вентилятора  A
Клас ефективності освітлення  А
Клас ефективності жирового фільтру  C

112.0016.755 
Вугільний фільтр

Безпека та комфорт:
• алюмінієвий антижировий фільтр, що можна мити в 

посудомийній машині

• мотор EVO+

• декоративний короб в комплекті 

1

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 
61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 
60704-3

112.0174.994  
Вугільний фільтр 
багаторазового 
використання

112.0285.280  
Декоративний короб 
білого кольору
530×990 мм

112.0285.288  
Декоративний короб 
чорного кольору
530×990 мм

112.0197.447  
Декоративний короб 
з нержавіючої сталі
530×990 мм

2 3

4 5

Додаткові аксесуари:
• вугільний фільтр

• вугільний фільтр багаторазового використання

• декоративний короб білого кольору

• декоративний короб чорного кольору

• декоративний короб з нержавіючої сталі

1
2
3
4
5
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MARIS

MARIS FREE BY DROR
Максимальна продуктивність
при вільному відводі повітря 952 м3/год

Технічні характеристики
Ефективність фільтрації жиру 85.1%
Кількість швидкостей  3+1
Діаметр вихідного отвору 150 мм
Тиск    415 Па
Управління Touch Control
Освітлення   LED, 2 × 1 Вт (4000К)
Потужність двигуна 135 Вт
Мінімальна відстань:
- 650 мм від газової плити
- 450 мм від електричної плити

MARIS FREE 80 
чорне скло

330.0542.181

Модель FUN

Продуктивність/рівень шуму*
Мін. 190 м3/год 52 дБ
Макс 400 м3/год 67 дБ
Інт. 570 м3/год 73 дБ

Класи ефективності
Клас енергоефективності  A
Клас ефективності вентилятора  A
Клас ефективності освітлення  А
Клас ефективності жирового фільтру  C

112.0512.466 
Вугільний фільтр

Безпека та комфорт:
• алюмінієвий антижировий фільтр, що можна мити в 

посудомийній машині

• індикатор забруднення антижирового фільтру

• індикатор забруднення вугільного фільтру

• мотор Nautilus

1

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 
61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 
60704-3

112.0512.465  
Декоративний короб

2

Додаткові аксесуари:
• вугільний фільтр

• декоративний короб
1
2

УВАГА!
Витяжки MARIS FREE BY DROR продаються без 
декоративного кожуха. Кожух можна придбати окремо. 

Скляний фасад витяжки виготовляється індивідуально 
для кожного окремого виробу. Тому не буває витяжок з 
однаковим рельєфом скла.
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MARIS

MARIS 2.0
Максимальна продуктивність
при вільному відводі повітря 1220 м3/год

Технічні характеристики
Ефективність фільтрації жиру 85.1%
Кількість швидкостей  3+1
Діаметр вихідного отвору 150 мм
Тиск    469 Па
Управління Touch Control Dot Matrix Display
Освітлення   LED, 2 × 1 Вт (4000К)
Затримка вимкнення   30 хв
Потужність двигуна 270 Вт
Мінімальна відстань:
- 450 мм від газової плити
- 450 мм від електричної плити

FMA 2.0 907 BK 
чорне скло

FMA 2.0 607 BK 
чорне скло

330.0550.059

330.0550.057

Модель FUN

Продуктивність/рівень шуму*
Мін. 230 м3/год 46 дБ
Макс 390 м3/год 57 дБ
Інт. 730 м3/год 70 дБ

Класи ефективності
Клас енергоефективності  A
Клас ефективності вентилятора  A
Клас ефективності освітлення  А
Клас ефективності жирового фільтру  C

Безпека та комфорт:
• матричний дисплей з анімацією

• 24 годинна фільтрація повітря (вмикання на 10 хвилин 
щогодини)

• індикатор забруднення антижирового фільтру

• індикатор забруднення вугільного фільтру

• алюмінієвий антижировий фільтр, що можна мити в 
посудомийній машині

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 
61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 
60704-3

Додаткові аксесуари:
• вугільний фільтр

• вугільний фільтр багаторазового використання

• високоефективний вугільний фільтр

• декоративний короб білого кольору

• декоративний короб з нержавіючої сталі

1
2
3
4
5

УВАГА!
Витяжки MARIS 2.0 продаються без декоративного кожуха. 
Кожух можна придбати окремо. 

112.0016.755 
Вугільний фільтр

1

112.0174.994  
Вугільний фільтр 
багаторазового 
використання

112.0174.995 
Високоефективний 
вугільний фільтр

112.0285.280  
Декоративний короб 
білого кольору
530×990 мм

112.0197.447  
Декоративний короб 
з нержавіючої сталі
530×990 мм

2 3

4 5

 | 253Maris 2.0



витяжКи
для настінного Монтажу

254 | Витяжні системи



MARIS

MARIS 2.0 PLUS
Максимальна продуктивність
при вільному відводі повітря 1220 м3/год

Технічні характеристики
Ефективність фільтрації жиру 85.1%
Кількість швидкостей  3+1
Діаметр вихідного отвору 150 мм
Тиск    469 Па
Управління Touch Control Dot Matrix Display
Освітлення   LED, 2 × 1 Вт (4000К)
Затримка вимкнення   30 хв
Потужність двигуна 270 Вт
Мінімальна відстань:
- 450 мм від газової плити
- 450 мм від електричної плити

FMA 2.0 PLUS 
907 BK 
чорне скло

330.0549.975

Модель FUN

Продуктивність/рівень шуму*
Мін. 230 м3/год 46 дБ
Макс 390 м3/год 57 дБ
Інт. 730 м3/год 70 дБ

Класи ефективності
Клас енергоефективності  A
Клас ефективності вентилятора  A
Клас ефективності освітлення  А
Клас ефективності жирового фільтру  C

Безпека та комфорт:
• матричний дисплей з анімацією

• сенсор запахів

• зміна відтінку освітлення

• 24 годинна фільтрація повітря (вмикання на 10 хвилин 
щогодини)

• індикатор забруднення антижирового фільтру

• індикатор забруднення вугільного фільтру

• алюмінієвий антижировий фільтр, що можна мити в 
посудомийній машині

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 
61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 
60704-3

Додаткові аксесуари:
• вугільний фільтр

• вугільний фільтр багаторазового використання

• високоефективний вугільний фільтр

• декоративний короб чорного кольору

• декоративний короб з нержавіючої сталі

1
2
3
4
5

УВАГА!
Витяжки MARIS 2.0 продаються без декоративного кожуха. 
Кожух можна придбати окремо. 

112.0016.755 
Вугільний фільтр

1

112.0174.994  
Вугільний фільтр 
багаторазового 
використання

112.0174.995 
Високоефективний 
вугільний фільтр

112.0285.288  
Декоративний короб 
чорного кольору
530×990 мм

112.0197.447  
Декоративний короб 
з нержавіючої сталі
530×990 мм

2 3

4 5

 | 255Maris 2.0 Plus



витяжКи
для настінного Монтажу

256 | Витяжні системи



TAlE

TALE
Максимальна продуктивність
при вільному відводі повітря 1169 м3/год

Технічні характеристики
Ефективність фільтрації жиру 85.1%
Кількість швидкостей  3+1
Діаметр вихідного отвору 150 / 120 мм
Тиск    463 Па
Управління Integrated Touch Control
Освітлення   LED 2 х 1 Вт
Потужність двигуна 270 Вт
Мінімальна відстань:
- 650 мм від газової плити
- 650 мм від електричної плити

TALE 915 W XS 
нержавіюча сталь

TALE 615 W XS 
нержавіюча сталь

325.0597.294

325.0597.293

Модель FUN

Продуктивність/рівень шуму*
Мін. 250 м3/год 51 дБ
Макс 380 м3/год 59 дБ
Інт. 700 м3/год 72 дБ

Класи ефективності
Клас енергоефективності  A
Клас ефективності вентилятора  A
Клас ефективності освітлення  А
Клас ефективності жирового фільтру  C

Безпека та комфорт:
• антижировий фільтр з нержавіючої сталі, що можна 

мити в посудомийній машині

• індикатор забруднення антижирового фільтру

• індикатор забруднення вугільного фільтру

• мотор EVO++

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 
61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 
60704-3

Додаткові аксесуари:
• вугільний фільтр

• вугільний фільтр багаторазового використання
1
2

112.0016.756 
Вугільний фільтр

1

112.0174.992  
Вугільний фільтр 
багаторазового 
використання

2
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CRYSTAl

CRYSTAL
Максимальна продуктивність
при вільному відводі повітря 1152 м3/год

Технічні характеристики
Ефективність фільтрації жиру 85.1%
Кількість швидкостей  3+1
Діаметр вихідного отвору 150 / 120 мм
Тиск    451 Па
Управління Touch Control
Освітлення   LED 2 х 1 Вт
Затримка вимкнення  30 хв
Потужність двигуна 270 Вт
Мінімальна відстань:
- 650 мм від газової плити
- 650 мм від електричної плити

FCR 925 TC BK XS 
чорне скло/ 
нержавіюча сталь

110.0361.046

Модель FUN

Продуктивність/рівень шуму*
Мін. 290 м3/год 51 дБ
Макс 560 м3/год 65 дБ
Інт. 690 м3/год 69 дБ

Класи ефективності
Клас енергоефективності  A
Клас ефективності вентилятора  A
Клас ефективності освітлення  А
Клас ефективності жирового фільтру  C

Безпека та комфорт:
• антижировий фільтр з нержавіючої сталі, що можна 

мити в посудомийній машині

• затримка вимкнення

• мотор Energy

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 
61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 
60704-3

Додаткові аксесуари:
• вугільний фільтр

• вугільний фільтр багаторазового використання
1
2

112.0016.756 
Вугільний фільтр

1

112.0174.992  
Вугільний фільтр 
багаторазового 
використання

2
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TRENdlINE

TRENDLINE PLUS
Максимальна продуктивність
при вільному відводі повітря 935 м3/год

Технічні характеристики
Ефективність фільтрації жиру 75.1%
Кількість швидкостей  3
Діаметр вихідного отвору 150 мм
Тиск   426 Па
Управління Механічне
Освітлення   LED, 2 х 1 Вт
Потужність двигуна 270 Вт
Мінімальна відстань:
- 650 мм від газової плити
- 550 мм від електричної плити

TRENDLINE PLUS 
OY 70 
мигдаль

TRENDLINE PLUS 
BK 70 
матовий чорний

321.0536.201

321.0536.200

Модель FUN

Продуктивність/рівень шуму*
Мін. 290 м3/год 51 дБ
Макс 560 м3/год 66 дБ

Класи ефективності
Клас енергоефективності  A
Клас ефективності вентилятора  A
Клас ефективності освітлення  А
Клас ефективності жирового фільтру  C

Безпека та комфорт:
• антижировий фільтр з нержавіючої сталі, що можна 

мити в посудомийній машині

• мотор EVO PLUS

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 
61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 
60704-3

Додаткові аксесуари:
• вугільний фільтр

• вугільний фільтр багаторазового використання

• високоефективний вугільний фільтр

1
2
3

112.0016.755 
Вугільний фільтр

1

112.0174.994  
Вугільний фільтр 
багаторазового 
використання

112.0174.995 
Високоефективний 
вугільний фільтр

2 3

 | 261Trendline Plus



витяжКи
для Монтажу у шафку

262 | Витяжні системи



MYTHOS

MYTHOS BUILT IN
Максимальна продуктивність
при вільному відводі повітря 1136 м3/год

Технічні характеристики
Ефективність фільтрації жиру 75.1%
Кількість швидкостей  3+1
Діаметр вихідного отвору 150 мм
Тиск   446 Па
Управління Push&Turn
Освітлення   LED, 9 Вт
Затримка вимкнення 10 хв
Потужність двигуна 270 Вт
Мінімальна відстань:
- 650 мм від газової плити
- 550 мм від електричної плити

FMY 908 BI BK 
чорне скло

FMY 608 BI BK 
чорне скло

110.0456.724

110.0456.723

Модель FUN

Продуктивність/рівень шуму*
Мін. 280 м3/год 53 дБ
Макс 560 м3/год 67 дБ
Інт. 680 м3/год 70 дБ

Класи ефективності
Клас енергоефективності  A
Клас ефективності вентилятора  A
Клас ефективності освітлення  А
Клас ефективності жирового фільтру  C

Безпека та комфорт:
• монтаж врівень з дном шафки

• мінімалістичний дизайн

• LED стрічка вмонтована в скляну панель

• алюмінієвий антижировий фільтр, що можна мити в 
посудомийній машині

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 
61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 
60704-3

Додаткові аксесуари:
• вугільний фільтр багаторазового використання (86 см)

• вугільний фільтр багаторазового використання (56 см)
1
2

112.0470.631 
Вугільний фільтр 
багаторазового 
використання
86 см

1

112.0470.620  
Вугільний фільтр 
багаторазового 
використання
56 см

2
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STYlE

STYLE PLUS
Максимальна продуктивність
при вільному відводі повітря 902 м3/год

Технічні характеристики
Ефективність фільтрації жиру 75.1%
Кількість швидкостей  3
Діаметр вихідного отвору 150 мм
Тиск  314 Па
Управління Push&Turn
Освітлення   LED, 2 x 1 Вт (4000K)
Потужність двигуна 140 Вт
Мінімальна відстань:
- 530 мм від газової плити
- 470 мм від електричної плити

FSTP NG 1205 X 
нержавіюча сталь

FSTP NG 905 X 
нержавіюча сталь

FSTP NG 605 X 
нержавіюча сталь

110.0473.547

110.0473.546

110.0473.545

Модель FUN

Продуктивність/рівень шуму*
Мін. 270 м3/год 56 дБ
Макс 540 м3/год 69 дБ

Класи ефективності
Клас енергоефективності  A
Клас ефективності вентилятора  A
Клас ефективності освітлення  А
Клас ефективності жирового фільтру  C

Безпека та комфорт:
• антижирові фільтри з нержавіючої сталі, що можна 

мити в посудомийній машині

• мотор Energy

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 
61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 
60704-3

Додаткові аксесуари:
• вугільний фільтр1

112.0473.657 
Вугільний фільтр

1
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STYlE

STYLE PRO
Максимальна продуктивність
при вільному відводі повітря 1086 м3/год

Технічні характеристики
Ефективність фільтрації жиру 55.1%
Кількість швидкостей  3
Діаметр вихідного отвору 150 мм
Тиск  435 Па
Управління Push&Turn
Освітлення   LED, 2 x 1 Вт (4000K)
Потужність двигуна 230 Вт
Мінімальна відстань:
- 530 мм від газової плити
- 470 мм від електричної плити

FSTPRO 1208 X 
нержавіюча сталь

FSTPRO 908 X 
нержавіюча сталь

FSTPRO 608 X 
нержавіюча сталь

305.0522.799

305.0522.797

305.0522.798

Модель FUN

Продуктивність/рівень шуму*
Мін. 250 м3/год 50 дБ
Макс 650 м3/год 70 дБ

Класи ефективності
Клас енергоефективності  A
Клас ефективності вентилятора  A
Клас ефективності освітлення  А
Клас ефективності жирового фільтру  C

Безпека та комфорт:
•  периметральне втягування

• мотор Energy

* продуктивність вимірюється згідно стандарту DIN IEC 
61591, рівень шуму вимірюється згідно стандарту DIN EN 
60704-3

Додаткові аксесуари:
• вугільний фільтр1

112.0473.657 
Вугільний фільтр

1
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Посудомийні 
машини

FDW 614 D7P DOS D 278
FDW 614 D10P DOS C 279
FDW 614 D10P DOS LP C 281
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LIGHT ON FLOOR
СВIТЛО НА ПIДЛОЗI
Машина обладнана бурштиновим 
світлодіодним індикатором, який 
відображається на підлозі, коли працює 
посудомийна машина. Світло блимає в 
кінці циклу миття та на завершенні фази 
сушіння.

СИСТЕМА DOS
Система DOS відкриває двері приблизно 
на 10 cм. Двері залишаються у 
відкритому положенні після закінчення 
циклу, що забезпечує надходження 
свіжого повітря та швидшу сушку посуду. 
Це дозволяє скоротити час сушки та 
зменшити розхід електроенергії. Сенсор 
визначає наявність пари для уникнення 
пошкодження меблів.

СИСТЕМА MULTIZONE
Зважаючи на тип посуду та рівень 
забруднення, ви можете вибрати одну 
з трьох корзин, щоб сконцентрувати 
цикл миття та його інтенсивність. Під час 
інтенсивної програми система Multizone 
здатна концентрувати воду у вибраній 
корзині під тиском вищим на 30%. Це 
забезпечує більш інтенсивне миття, що 
здатне видалити дуже важкі забруднення.

МОНТАЖ В КУХНЮ З 
ВИСОКИМ ФАСАДОМ
Слайдерна система кріплення дозволяє 
встановити посудомийну машину в 
кухню, яка має фасади практично в 
підлогу. При відкриванні кухонний фасад 
буде ковзати по дверцятам приладу. 
Такий монтаж дозволяє встановити 
посудомийну машину в кухню з фасадом 
висотою до 800 мм.   

ЗАВАНТАЖЕННЯ
14 КОМПЛЕКТIВ ПОСУДУ
Посудомийна машина вміщує 14 
комплектів посуду і максимально 
використовує внутрішній простір завдяки 
висувній корзині для столових приборів.

ТРЕТЯ КОРЗИНА
Третя корзина спеціально призначена для 
дрібного кухонного приладдя, такого як 
виделки, ножі та ложки. Таке розміщення 
дозволяє не лише якісно відмити прибори, 
але й економить місце в посудомийній 
машині.

1 2

4
6

3

5

Посудомийні маШини
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посудомийна машина
FRANKE FDW 614 D10P DOS LP C
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Нові стандарти енергозбереження
З березня 2021 року в Європі вступили в дію нові стандарти енергозбереження. Також змінились вимоги до 
енергоетикетки. Компанія FRANKE, як глобальний гравець на ринку, однією із перших відреагувала на нові стандарти та 
змінила класи енергозбереження в своїх виробах.

1. Назва виробника
2. Енергетична шкала
3. Споживання електроенергії за 100 
циклів миття на економічній програмі
4. Кількість стандартних комплектів 
посуду, які можна помістити в машину
5. Тривалість економічної програми

Прилади класу енергоефективності 
А++ відтепер матимуть клас 
енергоефективності Е згідно нового 
стандарту NEL (New Energy Label). 
Більшість приладів зазнали змін, які 
зменшують витрати електроенергії 
в порівнянні з аналогами старого 
стандарту.

6. QR-код з посилання на базу даних 
EPREL
7. Назва моделі
8. Клас енергозбереження
9. Споживання води на економічній 
програмі
10. Рівень шуму та клас шумності

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
N / A

UNITS: mm
SCALE

1 : 1
DO NOT SCALE OSSYRA

10-12-2020

DRAWING REV

ENERGY LABEL TK

ETYKIETA ENERGETYCZNA TK

W11516898 A

DATEENBYLOCDESCRIPTION OF CHANGEREV

CORPO RATION

Whirlpool Corporation
Benton Ha rbor, MI USA

  A       RELEASED     W11516898                                                         ALL          OSSYRA               2275570  10-12-2020

PRINT ON CODE 19510647301
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TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
N / A

UNITS: mm
SCALE

1 : 1
DO NOT SCALE OSSYRA  

26-02-2021

DRAWING REV

NEW ENERGY LABEL EU  

ETYKIETA ENERGETYCZNA EU
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Whirlpool Corporation
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Посудомийні маШини
Функції* та переваги

ІНДИКАЦІЯ НАЯВНОСТІ СОЛІ ТА 
ОПОЛІСКУВАЧА
Для найкращих результатів миття посудомийній 
машині необхідні мийчий засіб, регенераційна сіль та 
ополіскувач. Миючий засіб додається перед кожним 
миттям, а ополіскувача та солі вистачає на декілька разів. 
Посудомийна машина визначить необхідність поповнити 
ці засоби та підкаже про це за допомогою світлового 
індикатору.

3В1
Активація цієї функції дозволяє використовувати 
таблетки для миття посуду, що містять в своєму складі 
декілька компонентів - миючий засіб, регенераційну сіль 
та пом’якшувач. Посудомийна машина регулюватиме 
температурний режим таким чином, що кожен із 
складників розчиниться та почне діяти саме в той час, коли 
це необхідно.

ЕКОНОМІЯ ВОДИ
Багаторічний досвід розробки гідравлічної системи 
посудомийних машин дозволяє використати кожну 

краплину води з максимальною ефективністю. 

ФУНКЦІЯ MULTIZONE
Якщо посудомийна машина завантажена не повнстю, 

можна увімкнути подачу води лише в ті корзини, які 
необхідно. Натискаючи кнопку Multizone почергово 

перемикається рівень - перша корзина або друга. Це 
дозволяє економити час, миючий засіб та електроенергію. 

* загальний опис, наявність функцій залежить від моделі
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АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ПРОГРАМА
Миття при температурі 65°C достатньо, аби посуд став 

стерильним. Саме тому можна більше не хвилюватись про 
чистоту дитячого посуду. Посудомийна машина не просто 

ідеально відмиє, а і продезинфікує.

ФУНКЦІЯ ВІДКЛАДЕНОГО СТАРТУ
За допомогою відкладеного від 1 до 12 годин старту є 
можливість спланувати миття посуду в найбільш зручний 
час, наприклад, вночі. Завдяки цьому можна заощадити 
кошти, оскільки все більше осель обладнано лічильниками 
електроенергії, котрі підтримують нічний тариф. 

ФУНКЦІЯ AUTO
Завдяки спеціальним датчикам, що контролюють 

забрудненість чи насиченість миючими засобами води 
під час процесу миття, посудомийна машина автоматично 

може визначити необхідні параметри програми, такі, 
як час чи температура. Це дозволяє економити воду та 

електроенергію.

РЕГУЛЬОВАНА ВИСОТА КОРЗИН
Змінна висота верхньої корзини дозволяє розміщувати 
посуд великого діаметру. В залежності від потреб, висота 
легко змінюється. Для цього достатньо натиснути два 
важеля, що розміщені збоку, та встановити необхідне 
положення.
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Ширина приладу
В залежності від конструкції кухні 
посудомийна машина може бути шириною 45 
або 60 см.

Місткість машини
Показує кількість стандартних комплектів 
посуду, які вміщаються в посудомийну 
машину.

Клас сушіння
Показує якість сушіння посуду згідно 
європейського стандарту для програми ЕКО 
50. Це означає, що після миття на посуді не 
залишиться жодної краплини води.

Супер тиха робота

Посудомийну машину можна монтувати в 
кухню студію, вона не привертатиме уваги 
своєю роботою.

Клас миття
Показує якість миття згідно європейського 
стандарту для програми ЕКО 50. Це означає, 
що машина здатна помити стандартні типи 
забруднень вже при температурі 50°С.

Розшифровка
основних піктограм
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Посудомийні маШини

FDW 614 D7P DOS D

Тип установки Інтегрована
Тип управління Електронне
Габаритні розміри 820 × 598 × 555 мм
Довжина електричного кабелю 130 см
Напруга 220-240 В
Струм  10 А
Частота струму 50 Гц
Номінальна потужність підключення 1900 Вт
Максимальна температура вхідної води  60°C
Потужність нагрівального елементу 1,8 кВт
Кількість комплектів посуду 14
Кількість температурних режимів 3
Тип дисплею Цифровий
Петлі Змінної геометрії
Ніжки, що регулюються по висоті Так, спереду
Матеріал фільтру  HE1 + самоочисний + з нержавіючої 
сталі
Система пом'якшення води Так
Прихований нагрівальний елемент Так
Світло на підлогу  Так
Система сушіння Door Opening System
Кількість програм 8
Автоматичні програми Так
Eкo 50 Так
Eкo Так
Швидке миття Так
Fast Wash&Dry Так
Скло Ні
Інтенсивне миття Так
Змішане миття Ні
Ополіскування Так
Пришвидшене миття Так
Стерилізація посуду Так
Self Clean Ні
Знижений рівень шуму Ні
Можливість використання таблеток Так
Можливість відкладеного запуску 12 год
Індикатор наявності солі  Електронний
Індикатор наявності ополіскувача Електронний
Індикатор завершення програми Акустичний
Половинне завантаження  Multizone
Кількість корзин 3
Верхня корзина змінної висоти Так
Корзина з ручками Так
Корзина для кухонного приладдя Ні
Система захисту від протікання Aquastop
Рівень шуму, дБ 43 дБ
Клас енергоефективності (новий стандарт) D
Клас миття A
Клас сушіння  A
Споживання електроенергії 0.833 кВт*год
Річне споживання електроенергії 
- стандарт 2010/30/EU 238 кВт*год/рік
Споживання води 9.5 л
Річне споживання води
- стандарт 2010/30/EU 2660 л/рік

FDW 614 D7P DOS D 117.0611.673

Модель FUN
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FDW 614 D10P DOS C

Тип установки Інтегрована
Тип управління Електронне
Габаритні розміри 820 × 598 × 555 мм
Довжина електричного кабелю 130 см
Напруга 220-240 В
Струм  10 А
Частота струму 50 Гц
Номінальна потужність підключення 1900 Вт
Максимальна температура вхідної води  60°C
Потужність нагрівального елементу 1,8 кВт
Кількість комплектів посуду 14
Кількість температурних режимів 3
Тип дисплею Цифровий
Петлі Змінної геометрії
Ніжки, що регулюються по висоті Так, спереду
Матеріал фільтру  З нержавіючої сталі
Система пом'якшення води Так
Прихований нагрівальний елемент Так
Світло на підлогу  Так
Система сушіння Door Opening System
Кількість програм 10
Автоматичні програми Так
Eкo 50 Так
Eкo Так
Швидке миття Так
Fast Wash&Dry Ні
Скло Так
Інтенсивне миття Так
Змішане миття Ні
Ополіскування Так
Пришвидшене миття Так
Стерилізація посуду Так
Self Clean Так
Знижений рівень шуму Так
Можливість використання таблеток Так
Можливість відкладеного запуску 12 год
Індикатор наявності солі  Електронний
Індикатор наявності ополіскувача Електронний
Індикатор завершення програми Акустичний
Половинне завантаження  Multizone
Кількість корзин 2
Верхня корзина змінної висоти Так
Корзина з ручками Так
Корзина для кухонного приладдя Так
Система захисту від протікання Aquastop
Рівень шуму, дБ 41 дБ
Клас енергоефективності (новий стандарт) C
Клас миття A
Клас сушіння  A
Споживання електроенергії 0.748 кВт*год
Річне споживання електроенергії 
- стандарт 2010/30/EU 214 кВт*год/рік
Споживання води 9.5 л
Річне споживання води
- стандарт 2010/30/EU 2660 л/рік

FDW 614 D10P DOS C 117.0611.674

Модель FUN
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Посудомийні маШини

FDW 614 D10P DOS LP C
FDW 614 D10P DOS LP C 117.0611.675

Модель FUN

Тип установки Інтегрована
Тип управління Електронне
Габаритні розміри 820 × 598 × 555 мм
Довжина електричного кабелю 130 см
Напруга 220-240 В
Струм  10 А
Частота струму 50 Гц
Номінальна потужність підключення 1900 Вт
Максимальна температура вхідної води  60°C
Потужність нагрівального елементу 1,8 кВт
Кількість комплектів посуду 14
Кількість температурних режимів 3
Тип дисплею Цифровий
Петлі Слайдер
Ніжки, що регулюються по висоті Так, спереду
Матеріал фільтру  HE1 + самоочисний + з нержавіючої 
сталі
Система пом'якшення води Так
Прихований нагрівальний елемент Так
Світло на підлогу  Так
Система сушіння Door Opening System
Кількість програм 10
Автоматичні програми Так
Eкo 50 Так
Eкo Так
Швидке миття Ні
Fast Wash&Dry  Так
Скло Так
Інтенсивне миття Так
Змішане миття Ні
Ополіскування Так
Пришвидшене миття Так
Стерилізація посуду Так
Self Clean Так
Знижений рівень шуму Так
Можливість використання таблеток Так
Можливість відкладеного запуску 12 год
Індикатор наявності солі  Електронний
Індикатор наявності ополіскувача Електронний
Індикатор завершення програми Акустичний
Половинне завантаження  Multizone
Кількість корзин 3
Верхня корзина змінної висоти Так
Корзина з ручками Так
Корзина для кухонного приладдя Ні
Система захисту від протікання Aquastop
Рівень шуму, дБ 41 дБ
Клас енергоефективності (новий стандарт) C
Клас миття A
Клас сушіння  A
Споживання електроенергії 0.748 кВт*год
Річне споживання електроенергії 
- стандарт 2010/30/EU 214 кВт*год/рік
Споживання води 9.5 л
Річне споживання води
- стандарт 2010/30/EU 2660 л/рік
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Холодильники

FCB 320 NF NE F 292
FCB 360 NF NE F 292
FCB 320 V NE E 293
FCB 360 V NE E 293
FCB 400 V NE E 294
FCB 320 NE F 294
FSDF 330 NF NE F 295
FSDR 330 V NE F 295
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Додатково +45% 
місця
Завдяки тому, що висота холодильника 
складає 194 см, а ширина - 69 см, 
корисний об'єм є більшим, ніж в моделі 
зі стандартною висотою.

AIR FLOW
Вентилятор поліпшує розподіл 
температури всередині приладу, 
забезпечуючи найкращі умови для 
зберігання продуктів.

Зона зберігання 
овочів Fresh Zone
Відділення з оптимальною температурою 
і вологістю для найдовшого зберігання 
фруктів чи овочів.

Зона свіжості з 
температурою 0° 
Cold Zone
Дозволяє короткотривало зберігати 
м'ясо чи рибу без необхідності 
заморожувати.

Електронне управління 
з цифровим 
дисплеєм
Зручне електронне управління 
дозволяє легко та точно встановлювати 
температуру.

Система охолодження 
Easy Frost
Завдяки тому, що трубки випарника 
винесені за межі морозильного 
відділення, значно зменшується 
утворення льоду. Ручне розморожування 
виконуватиметься набагато рідше і 
простіше.
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Нові стандарти енергозбереження

1. Назва виробника
2. Енергетична шкала
3. Споживання електроенергії за 1 рік 
при стандартному завантаженні
4. Корисний об'єм морозильного 
відділення

Прилади класу енергоефективності 
А++ відтепер матимуть клас 
енергоефективності Е згідно нового 
стандарту NEL (New Energy Label). 
Більшість приладів зазнали змін, які 
зменшують витрати електроенергії 
в порівнянні з аналогами старого 
стандарту.

5. QR-код з посиланням на базу даних 
EPREL
6. Назва моделі
7. Клас енергозбереження
8. Сума корисних об'ємів всіх 
відділень холодильної камери
9. Рівень шуму та клас шумності

З березня 2021 року в Європі вступили в дію нові стандарти енергозбереження. Також змінились вимоги до 
енергоетикетки. Компанія FRANKE, як глобальний гравець на ринку, однією із перших відреагувала на нові стандарти та 
змінила класи енергозбереження в своїх виробах.
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холодильниКи
Функції та переваги

ШУХЛЯДА ДЛЯ ОВОЧІВ І ФРУКТІВ
Знаходиться в нижній частині холодильної камери. Містка 
шухляда Fresh Zone є ідеальною для зберігання овочів та 
фруктів. Низька температура в поєднанні з можливістю 
регулювання вологості забезпечить тривале зберігання 
продуктів.

КОНТРОЛЬ ВОЛОГОСТІ
В залежності від типу продуктів, що зберігаються, вологість 
може бути вищою чи нижчою. Це забезпечують механічні 
клапани, збільшуючи чи зменшуючи площу вентиляційних 
отворів.

СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ EASY FROST
Завдяки тому, що трубки випарника винесені за межі 
морозильного відділення, значно зменшується утворення 
льоду. Ручне розморожування виконуватиметься набагато 
рідше і простіше.

ПОЛИЧКА ДЛЯ ПЛЯШОК
За допомогою полички для пляшок, що виконана із 
хромованого дроту, можна зручно охолоджувати чи 

зберігати свої улюблені напої. Вино чи газована вода - 
немає значення. Поличка спроектована для практично всіх 

типів пляшок.
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ШУХЛЯДА COLD ZONE
Шухляда Cool Zone, температурі в якій близька до нуля 

градусів, найкраще збереже свіже м’ясо чи рибу, а також 
свіжі ягоди та фрукти. Забезпечить набагато довший час 

збереження свіжості, а також аромат та забарвлення 
продуктів харчування.

ПОЛИЧКИ З БЕЗПЕЧНОГО СКЛА
Полички зі спеціального скла не тільки покращують 
естетичний вигляд приладу, а й не дозволяють протікати 
рідинам. Гартоване скло витримує випадкові удари та вагу 
предметів, що на них зберігаються.

ФУНКЦІЯ FAST FREEZE
Після активації цієї функції температура у морозильному 
відділенні опускається до -24 градусів. Це запобігає 
утворенню мікрокристалів, які руйнують продукти під час 
повільного заморожуванння.

ФУНКЦІЯ SUPER COOL
Перед тим, як йти купувати продукти, просто активуйте 

цю функцію і холодильник зменшить температуру до 
+3 градусів. Завдяки цьому свіжі продукти значно 

швидше охолодяться та зберігатимуться довше. Функція 
автоматично вимикається після 6 годин роботи.

AIR FLOW
Вентилятор створює потік повітря, який покращує розподіл 
температури на поличках, а також швидкість охолодження 
продуктів.
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Технологія NoFrost
Система охолодження, яка запобігає 
утворенню льоду в морозильній камері.

Функція швидкого заморожування
Необхідна для швидкого заморожування 
великої кількості свіжих продуктів.

Рівень шуму в dB
Допомагає зрозуміти наскільки тихим є 
прилад.

Технологія Easy Frost
Ручне розморожування виконуватиметься 
набагато рідше і простіше.

Поличка для пляшок
Допомагає зручно розмістити пляшки з 
напоями.

Відділення Cool Zone
Відділення з температурою близько 00С

Розшифровка
основних піктограм
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холодильниКи

Корисний/загальний об'єм морозильної камери 63 / 76 л
Корисний/загальний об'єм холодильної камери 201 / 202 л
Корисний/загальний об'єм всього виробу 264 / 278 л
Потужність заморожування (кг/24г) 9 кг
Тип управління Електронне
Потужність під'єднання 140 Вт
Максимальний струм 16 A
Робочий струм 1.35 A
Напруга 220-240 В
Частота струму 50 Гц
Тип холодоагенту R600a
Довжина електричного кабелю 245 мм
Дверні петлі Правосторонні з можливістю 
 перенавішування
Тип кріплення Напрямні
Система монтажу дверей Слайдер
Вентилятор Так
Клас енергоефективності (новий) F
Річне споживання електроенергії 234 кВт*год
Energy consumption (kWh) NEL 0.739 кВт*год
Рівень шуму (дБ(A) та клас шуму  38 дБ(А), C
Час збереження температури після вимкнення 19
Кліматичний клас SN-ST
Технологія EasyFrost Ні
Технологія No Frost Так
Розморожування морозильного відділення Автоматичне
Розморожування холодильного відділення Автоматичне
Електромагнітний клапан Так
Можливість зміни температури Так
Можливість зміни температури в морозильній камері Так
Вимикач вентилятора в холодильному відділенні Так
Функція швидкого заморожування Так
Режим Відпустка Ні
Блокування від дітей Ні
Освітлення морозильної камери Ні
Освітлення холодильної камери Ні
Сигналізація Так
Кількість поличок в холодильному відділенні 3 скляні 
 полички + 1 решітка для пляшок
Решітка для пляшок Так
Зона з нульовою температурою Ні
Кількість навісних поличок в холодильному відділенні 4
Ємкість для яєць 1×6
Тип лампи освітлення LED
Кількість шухляд в морозильному відділенні 3
Ємкість для льоду Так
Кількість зірок 4
Висота 1770 мм
Ширина 540 мм
Глибина 545 мм
Розмір ніші 1776 × 560 × 555 мм

Корисний/загальний об'єм морозильної камери 63 / 76 л
Корисний/загальний об'єм холодильної камери 235 / 237 л
Корисний/загальний об'єм всього виробу 298 / 313 л
Потужність заморожування (кг/24г) 6 кг
Тип управління Електронне
Потужність під'єднання 140 Вт
Максимальний струм 16 A
Робочий струм 1.35 A
Напруга 220-240 В
Частота струму 50 Гц
Тип холодоагенту R600a
Довжина електричного кабелю 245 мм
Дверні петлі Правосторонні з можливістю 
 перенавішування
Тип кріплення Напрямні
Система монтажу дверей Слайдер
Вентилятор Так
Клас енергоефективності (новий) F
Річне споживання електроенергії 247 кВт*год
Energy consumption (kWh) NEL 0.739 кВт*год
Рівень шуму (дБ(A) та клас шуму  38 дБ(А), C
Час збереження температури після вимкнення 16
Кліматичний клас SN-ST
Технологія EasyFrost Ні
Технологія No Frost Так
Розморожування морозильного відділення Автоматичне
Розморожування холодильного відділення Автоматичне
Електромагнітний клапан Так
Можливість зміни температури Так
Можливість зміни температури в морозильній камері Так
Вимикач вентилятора в холодильному відділенні Так
Функція швидкого заморожування Так
Режим Відпустка Ні
Блокування від дітей Ні
Освітлення морозильної камери Ні
Освітлення холодильної камери Ні
Сигналізація Так
Кількість поличок в холодильному відділенні 4 скляні 
 полички + 1 решітка для пляшок
Решітка для пляшок Так
Зона з нульовою температурою Ні
Кількість навісних поличок в холодильному відділенні 4
Ємкість для яєць 1×6
Тип лампи освітлення LED
Кількість шухляд в морозильному відділенні 3
Ємкість для льоду Так
Кількість зірок 4
Висота 1935 мм
Ширина 540 мм
Глибина 545 мм
Розмір ніші 1940 × 560 × 560 мм

  

FCB 320 NF NE F

FCB 360 NF NE F

118.0627.476

118.0627.477

Модель

Модель

FUN

FUN

FCB 320 NF NE F
Комбі холодильник з морозильною камерою

FCB 360 NF NE F
Комбі холодильник з морозильною камерою
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Корисний/загальний об'єм морозильної камери 79 л
Корисний/загальний об'єм холодильної камери 227 л
Корисний/загальний об'єм всього виробу 306 л
Потужність заморожування (кг/24г) 3,5 кг
Тип управління Електронне
Потужність під'єднання 140 Вт
Максимальний струм 16 A
Робочий струм 1.35 A
Напруга 220-240 В
Частота струму 50 Гц
Тип холодоагенту R600a
Довжина електричного кабелю 245 мм
Дверні петлі Правосторонні з можливістю 
 перенавішування
Тип кріплення Напрямні
Система монтажу дверей Слайдер
Вентилятор Так
Клас енергоефективності (новий) F
Річне споживання електроенергії 246 кВт*год
Energy consumption (kWh) NEL 0.674 кВт*год
Кліматичний клас SN-ST
Технологія EasyFrost Так
Технологія No Frost Ні 
Розморожування морозильного відділення Ручне
Розморожування холодильного відділення Автоматичне
Електромагнітний клапан Ні
Можливість зміни температури Так
Можливість зміни температури в морозильній камері Ні
Вимикач вентилятора в холодильному відділенні Так
Функція швидкого заморожування Ні
Режим Відпустка Ні
Блокування від дітей Ні
Освітлення морозильної камери Ні
Освітлення холодильної камери Так
Сигналізація Ні
Кількість поличок в холодильному відділенні 3 скляні 
 полички + 1 решітка для пляшок
Решітка для пляшок Так
Зона з нульовою температурою Ні
Кількість навісних поличок в холодильному відділенні 4
Ємкість для яєць 1×6
Тип лампи освітлення LED
Кількість шухляд в морозильному відділенні 3
Ємкість для льоду Так
Кількість зірок 4
Висота 1935 мм
Ширина 540 мм
Глибина 545 мм
Розмір ніші 1940x560x560 мм

Корисний/загальний об'єм морозильної камери 79 л
Корисний/загальний об'єм холодильної камери 194 л
Корисний/загальний об'єм всього виробу 273 л
Потужність заморожування (кг/24г) 3,5 кг
Тип управління Електронне
Потужність під'єднання 140 Вт
Максимальний струм 16 A
Робочий струм 1.35 A
Напруга 220-240 В
Частота струму 50 Гц
Тип холодоагенту R600a
Довжина електричного кабелю 245 мм
Дверні петлі Правосторонні з можливістю 
 перенавішування
Тип кріплення Напрямні
Система монтажу дверей Слайдер
Вентилятор Так
Клас енергоефективності (новий) F
Річне споживання електроенергії 233 кВт*год
Energy consumption (kWh) NEL 0.638 кВт*год
Кліматичний клас SN-ST
Технологія EasyFrost Так
Технологія No Frost Ні
Розморожування морозильного відділення Ручне
Розморожування холодильного відділення Автоматичне
Електромагнітний клапан Ні
Можливість зміни температури Так
Можливість зміни температури в морозильній камері Ні
Вимикач вентилятора в холодильному відділенні Так
Функція швидкого заморожування Ні
Режим Відпустка Ні
Блокування від дітей Ні
Освітлення морозильної камери Ні
Освітлення холодильної камери Так
Сигналізація Ні
Кількість поличок в холодильному відділенні 3 скляні 
 полички + 1 решітка для пляшок
Решітка для пляшок Так
Зона з нульовою температурою Ні
Кількість навісних поличок в холодильному відділенні 3
Ємкість для яєць 1×6
Тип лампи освітлення LED
Кількість шухляд в морозильному відділенні 3
Ємкість для льоду Так
Кількість зірок 4
Висота 1770 мм
Ширина 540 мм
Глибина 545 мм
Розмір ніші 1776 × 560 × 560 мм

FCB 320 V NE E

FCB 360 V NE E

118.0606.722

118.0606.723

Модель

Модель

FUN

FUN

FCB 320 V NE E
Комбі холодильник з морозильною камерою

FCB 360 V NE E
Комбі холодильник з морозильною камерою
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холодильниКи

FCB 400 V NE E

FCB 320 NE F

118.0629.526

118.0606.721

Модель

Модель

FUN

FUN

FCB 400 V NE E
Вбудований комбі холодильник з 
морозильною камерою великого розміру

FCB 320 NE F
Комбі холодильник з морозильною камерою

Корисний/загальний об'єм морозильної камери
Корисний/загальний об'єм холодильної камери
Корисний/загальний об'єм всього виробу
Потужність заморожування (кг/24г)
Тип управління
Потужність під'єднання
Максимальний струм
Робочий струм
Напруга
Частота струму
Тип холодоагенту
Довжина електричного кабелю
Дверні петлі

Тип кріплення
Система монтажу дверей
Вентилятор
Клас енергоефективності (новий)
Річне споживання електроенергії
Energy consumption (kWh) NEL
Рівень шуму (дБ(A) та клас шуму 
Час збереження температури після вимкнення
Кліматичний клас
Технологія EasyFrost
Технологія No Frost
Розморожування морозильного відділення
Розморожування холодильного відділення
Електромагнітний клапан
Можливість зміни температури
Можливість зміни температури в морозильній камері
Вимикач вентилятора в холодильному відділенні
Функція швидкого заморожування
Режим Відпустка
Блокування від дітей
Освітлення морозильної камери
Освітлення холодильної камери
Сигналізація
Кількість поличок в холодильному відділенні

Решітка для пляшок
Зона з нульовою температурою
Кількість навісних поличок в холодильному відділенні
Ємкість для яєць
Тип лампи освітлення
Кількість шухляд в морозильному відділенні
Ємкість для льоду
Кількість зірок
Висота
Ширина
Глибина
Розмір ніші

Корисний/загальний об'єм морозильної камери
Корисний/загальний об'єм холодильної камери
Корисний/загальний об'єм всього виробу
Потужність заморожування (кг/24г)
Тип управління
Потужність під'єднання
Максимальний струм
Робочий струм
Напруга
Частота струму
Тип холодоагенту
Довжина електричного кабелю
Дверні петлі

Тип кріплення
Система монтажу дверей
Вентилятор
Клас енергоефективності (новий)
Річне споживання електроенергії
Energy consumption (kWh) NEL
Кліматичний клас
Технологія EasyFrost
Технологія No Frost
Розморожування морозильного відділення
Розморожування холодильного відділення
Електромагнітний клапан
Можливість зміни температури
Можливість зміни температури в морозильній камері
Функція швидкого заморожування
Режим Відпустка
Блокування від дітей
Освітлення морозильної камери
Освітлення холодильної камери
Сигналізація
Кількість поличок в холодильному відділенні
Решітка для пляшок
Зона з нульовою температурою
Кількість навісних поличок в холодильному відділенні
Ємкість для яєць
Тип лампи освітлення
Кількість шухляд в морозильному відділенні
Ємкість для льоду
Кількість зірок
Висота
Ширина
Глибина
Розмір ніші

63 / 76 л
201 / 202 л
264 / 278 л

9 кг
Електронне

140 Вт
16 A

1.35 A
220-240 В

50 Гц
R600a

245 мм
Правосторонні

з можливістю перенавішування
Напрямні
Слайдер

Так
F

234 кВт*год
0.739 кВт*год

38 дБ(А), C
19

SN-ST
Ні

Так
Автоматичне
Автоматичне

Так
Так
Так
Так
Так

Ні
Ні
Ні
Ні

Так
3 скляні

полички + 1 решітка для пляшок
Так

Ні
4

1×6
LED

3
Так

4
1770 мм

540 мм
545 мм

1776 × 560 × 555 мм

79 л
194 л
273 л
3,5 кг

Електронне
140 Вт

16 A
1.35 A

220-240 В
50 Гц

R600a
245 мм

Правосторонні з можливістю 
перенавішування

Напрямні
Слайдер

Ні
F

297 кВт*год
0.814 кВт*год

SN-T
Так

Ні
Ручне

Автоматичне
Ні

Так
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Так
Ні

4 скляні полички
Ні
Ні
3

1×6
LED

3
Так

4
1770 мм

540 мм
545 мм

1776 × 560 × 560 мм
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FSDF 330 NF NE F

FSDR 330 V NE F

118.0627.481

118.0627.482

Модель

Модель

FUN

FUN

FSDF 330 NF NE F
Вбудована холодильна камера

FSDR 330 V NE F
Вбудована морозильна камера

Корисний/загальний об'єм морозильної камери
Корисний/загальний об'єм холодильної камери
Корисний/загальний об'єм всього виробу
Потужність заморожування (кг/24г)
Тип управління
Потужність під'єднання
Максимальний струм
Робочий струм
Напруга
Частота струму
Тип холодоагенту
Довжина електричного кабелю
Дверні петлі

Тип кріплення
Система монтажу дверей
Вентилятор
Клас енергоефективності (новий)
Річне споживання електроенергії
Energy consumption (kWh) NEL
Рівень шуму (дБ(A) та клас шуму 
Час збереження температури після вимкнення
Кліматичний клас
Технологія EasyFrost
Технологія No Frost
Розморожування морозильного відділення
Розморожування холодильного відділення
Електромагнітний клапан
Можливість зміни температури
Можливість зміни температури в морозильній камері
Вимикач вентилятора в холодильному відділенні
Функція швидкого заморожування
Режим Відпустка
Блокування від дітей
Освітлення морозильної камери
Освітлення холодильної камери
Сигналізація
Кількість поличок в холодильному відділенні

Решітка для пляшок
Зона з нульовою температурою
Кількість навісних поличок в холодильному відділенні
Ємкість для яєць
Тип лампи освітлення
Кількість шухляд в морозильному відділенні
Ємкість для льоду
Кількість зірок
Висота
Ширина
Глибина
Розмір ніші

Корисний/загальний об'єм морозильної камери
Корисний/загальний об'єм холодильної камери
Корисний/загальний об'єм всього виробу
Потужність заморожування (кг/24г)
Тип управління
Потужність під'єднання
Максимальний струм
Робочий струм
Напруга
Частота струму
Тип холодоагенту
Довжина електричного кабелю
Дверні петлі

Тип кріплення
Система монтажу дверей
Вентилятор
Клас енергоефективності (новий)
Річне споживання електроенергії
Energy consumption (kWh) NEL
Рівень шуму (дБ(A) та клас шуму 
Час збереження температури після вимкнення
Кліматичний клас
Технологія EasyFrost
Технологія No Frost
Розморожування морозильного відділення
Розморожування холодильного відділення
Електромагнітний клапан
Можливість зміни температури
Можливість зміни температури в морозильній камері
Вимикач вентилятора в холодильному відділенні
Функція швидкого заморожування
Режим Відпустка
Блокування від дітей
Освітлення морозильної камери
Освітлення холодильної камери
Сигналізація
Кількість поличок в холодильному відділенні
Решітка для пляшок
Зона з нульовою температурою
Кількість навісних поличок в холодильному відділенні
Ємкість для яєць
Тип лампи освітлення
Кількість шухляд в морозильному відділенні
Ємкість для льоду
Кількість зірок
Висота
Ширина
Глибина
Розмір ніші 

-
314 / 318л
314 / 318л

-
Електронне

130 Вт
16A

1.1 A
220-240

50
R600a

245
Правосторонні з можливістю 

перенавішування
Напрямні
Слайдер

Так
F

143 кВт*год
0.391 кВт*год

35дБ(А), B
0

SN-T
-
-
-

Автоматичне
-

Так

Так
-

Так
Ні

-
Так
Так

3 скляні полички
+ 1 решітка для пляшок

Так
Ні
5

1×6
LED
N/A
N/A

-
1770 мм

540 мм
545 мм

1774 × 560 × 555 мм

209 / 241л
-

209 / 241л
19 кг

Електронне
130 Вт

16A
1.4 A

220-240
50

R600a
245

Правосторонні з можливістю 
перенавішування

Напрямні
Слайдер

-
F

307 кВт*год
0,805 кВт*год

38 дБ(А), C
23

SN-T
Ні

Так
Автоматичне

-
-

Так
Так

-
Так

Ні
Ні

Так
-

Ні
N/A

Ні
Ні

N/A
N/A
LED

8
Так

4
1770 мм

540 мм
545 мм

1774 × 560 × 555 мм
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Асортимент продукцiї, представлений в 
даному каталозi, вiдповiдає асортименту 
компанiї Франке Україна, що дiє протягом 
2021 року.
 
Продукцiя Франке постiйно 
вдосконалюється. Тому можливi незначнi 
розбiжностi мiж даними каталогу та 
готовою продукцiєю, що суттєво не 
впливають на зовнiшнiй вигляд та технiчнi 
характеристики.

Make lt Wonderful - (англ.) Зроби Це Дивовижним. 
В лiтературному перекладi - Створюючи Дивовижнiсть. 

Можливе неспiвпадiння кольорiв оригiналiв покриття 
до їx зображення внаслідок особливостей вiдтворення 
полiграфiчним методом у каталозi, а також неточностi в 
описi, за що компанія Франке Україна заздалегідь приносить 
свої вибачення. Додаткову iнформацiю можна отримати на 
нашому веб-сайтi www.franke.ua або 
за номером 0 800 301 801. 

3 питань спiвпрацi просимо звертатись до ТОВ “Франке 
Україна” за номером 0 800 301 801 або за адресою в 
iнтернетi www.franke.ua 

3 питань придбання продукцiї просимо звертатись до 
офiцiйних дилерiв ТОВ “Франке Україна”, перелiк яких 
можна знайти за адресою в iнтернетi 
www.franke.com/ua/uk/hs/support/where-to-buy/dealer-
locator.html

На офiцiйний YouTube канал можна перейти за вiдповiдним 
посиланням з головної сторiнки
www.franke.ua або
www.youtube.com/user/FrankeKitchenSystem/ 

Запрошуємо підписатися на наші сторiнки у соціальних 
мережах Instagram та Facebook: 
www.facebook.com/FrankeUkraine/
www.instagram.com/frankeukraine/

В каталозі розміщено декілька QR-кодів. В залежності від 
особливостей вашого телефону наведіть камеру на QR-код 
або відскануйте його за допомогою спеціального додатку для 
того, щоб перейти за посиланням.



ТОВ “Франке Україна”
бульвар Дружби народів, 15 А

01042, м. Київ, Україна
Тел.: 0 800 301 801
info-fua@franke.com

www.franke.ua
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