
REINIGINGSMIDDELEN VAN FRANKE
Wanneer u ziet dat uw klanten tevreden zijn, weet u dat u de juiste 
keuze gemaakt heeft door een koffiemachine van Franke aan te 
schaffen. Met zo'n machine kunt u immers in ieder kopje de 
hoogste kwaliteit serveren! Zorg ervoor dat uw klanten kunnen 
blijven genieten van deze koffie-ervaring door goed voor uw 
koffiemachine te zorgen. Door regelmatig en grondig te reinigen 
met reinigingsmiddelen van Franke de juiste, kunt u de levensduur 
van uw koffiemachine verlengen en beschikt u steeds over de 
ideale omstandigheden om de koffiekwaliteit hoog te houden. 

Franke biedt een breed scala aan speciale en innovatieve 
reingingsmiddelen en ontkalkingsfilter voor het volledige 
koffiemachinegamma. Gebruik enkel originele reinigingsmiddelen 
van Franke, want dat zijn de enige producten die een perfecte 
reiniging, optimale betrouwbaarheid en langdurige bescherming 
van uw machine garanderen. Indien u vragen heeft, gelieve dan 
contact op te nemen met uw Franke-vertegenwoordiger of de 
servicedienst van Franke.

OPTIMALE BESCHERMING VOOR UW 
KOFFIEMACHINE

Enkel de originele reinigingsmiddelen 
en waterfilterpatronen van Franke zijn 

precies op maat gemaakt voor 
koffiemachines van Franke.

MAXIMALISEER DE LEVENSDUUR  
EN GEBRUIKSVEILIGHEID

Behoud de waarde van uw investering, 
garandeer optimale prestaties en zorg voor 

een langdurige bescherming van uw 
machine. 

UITSTEKENDE  
KOFFIE-ERVARINGEN

Lever iedere dag topprestaties, in elk kopje, 
door te vertrouwen op de reinigingsmiddelen 
van Franke voor het regelmatige onderhoud.



coffee.franke.com

PERFECT KOFFIEGENOT MET OPTIMALE HYGIËNE

Enkel de originele reinigingsmiddelen en waterfilterpatronen  
van Franke zijn precies op maat gemaakt voor de koffiemachines 
van Franke. Bovendien worden ze regelmatig grondig getest. 
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1  REINIGINGS-
TABLETTEN 
100 tabletten van 2,3 g/doos
Art.-Nr. 567.0000.010

2  REINIGINGS-
TABLETTEN X 
100 tabletten van 7 g/doos
Art.-Nr. 567.0000.011

3  REINIGINGSMIDDEL 
CAPSULES 
6 capsules/verpakking
Art.-No. 560.0000.773

6  FILTERPATROON 
6 patronen/verpakking
Art.-Nr. 560.0004.630 
(Enkel te gebruiken in het 
waterreservoir)

4  REINIGINGSMIDDEL  
VOOR MELKSYSTEMEN  
1000 ml/fles
Art.-Nr. 567.0000.005

5  REINIGINGSMIDDEL  
VOOR MELKSYSTEMEN 
950 ml/cartridge
Art.-Nr. 567.0000.009

7  ONTKALKER 
0,7 liter/fles
Art.-Nr. 567.0000.008

8  BREMATRON  
12 kg Brematron/bus
Art.-Nr. 567.0000.001

9   ONTKALKERCONCENTRAAT  
440 ml/patroon 
Art.-Nr. 560.0589.837
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1  Reinigingstabletten ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

2  Reinigingstabletten X ü

3  Reinigingsmiddel capsules ü ü

4  ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

5  ü ü ü ü ü

6  Filterpatroon ü ü ü ü ü ü

7  Ontkalker ü ü

8  Brematron ü

9  Ontkalkerconcentraat ü ü ü

Reinigingsmiddel voor  
melksystemen
Reinigingsmiddel voor  
melksystemen

Franke Koffie Systemen België:
Hillewaert bv
’t Walletje 74
8300 Knokke-Heist
Tel. +32(0) 50 55 20 51
www.frankekoffiemachines.be
info@fksbenelux.com

Franke Koffie Systemen Nederland:
Hillewaert Nederland bv
Marconiweg 17   
3899 BR Zeewolde
Tel. +31(0) 85 902 1600
www.fksbenelux.com
info.nl@fksbenelux.com


