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Duurzaamheid & milieu

Wij respecteren de wereld waarin we leven. Duurzame keuzes maken is daarom essentieel. We ontwikkelen 
daarom energiebesparende en milieuvriendelijke oplossingen. Want wij voelen ons verantwoordelijk om 
samen met onze partners, klanten en leveranciers bij te dragen aan een beter milieu. Onze economische 
doelen gaan daarom hand in hand met onze ecologische en sociale doelen. Zo zorgen we voor de planeet.

Innovatie & comfort

Het is gemakkelijk om gewoon te zijn, maar voor Franke is gewoon niet goed genoeg. Wanneer systemen

samenwerken, maaltijden moeiteloos bereid worden, alles binnen handbereik is, het resultaat er prachtig 
uitziet en het mensen blij maakt; dan zijn we tevreden.  
 
We blijven ons daarom ontwikkelen aan de hand van jouw behoeftes. We willen weten hoe we de keuken 
steeds weer een beetje mooier kunnen maken. Want de keuken is een plek om te genieten van een heerlijk 
kopje koffie in de ochtend, om te ontspannen van het bereiden van je favoriete recept. Het is daarom dat we 
blijven onderzoeken, en dat we blijven innoveren. 

Franke staat voor duurzaamheid & milieu en voor innovatie & comfort. Bij alle beslissingen die we nemen, 
vormen deze kernwaarden de leidraad.

De keuken het centrum 
van de woning
ONZE DRIJFVEREN
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Masterpiece
Mythos

Het nieuwe kunstwerk
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F-Inox is een coating ontwikkeld door Franke die watermoleculen concentreert, zodat de spoelbak kan drogen zonder watervlekken. 
Daarnaast is de coating waterafstotend, geeft vingerafdrukken, vlekken en vuil geen kans te hechten, is het krasbestendig en 
bestand tegen kokend water.

Exclusief bij Mythos Masterpiece spoelbakken.

De keuken is niet meer wat het was. Het is de centrale 
plek van het huis geworden, vandaar dat we met trots de 
Mythos Masterpiece-familie introduceren. 
 
De Mythos lijn is een elegant en strak ontworpen 
assortiment spoelbakken, kranen, zeepdispensers, 
afvoeren en waste-systemen die esthetiek combineren 
met de typische Franke kwaliteit. Deze collectie met 
zeer stijlvolle kleuren, maakt van de keuken nog meer 
de centrale plaats in het huis.

Naast mooi moet een keuken functioneel zijn en 
daarmee bedoelen we dat er in geleefd en gewerkt 
kan worden. Dat is precies de reden waarom we 
onze de spoelbakken voorzien van de innovatieve 
F-Inox technologie.

F-Inox is een unieke coating die de kleur 
beschermt en vingerafdrukken, vlekken en  
vuil helpt voorkomen, maar ook het reinigen  
van de spoelbak vergemakkelijkt.

Reinigings-
vriendelijk

Krasbestendig Hitte 
bestendig

Kleuren:

Copper GoldAnthracite
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Om het Mythos design te accentueren en de functionaliteit te complementeren, hebben we 
een speciale accessoirelijn ontwikkeld: Het Premium Pack.

Het Premium Pack bevat een bakbodemrooster dat ook gebruikt kan worden als afdruiprek, 
een multi-functionele rolmat voor gebruiksgemak en extra bescherming van het werkblad, een 
snijplank volledig in stijl en een geïntegreerd vergiet. Deze uitgekiende lijn van accessoires is 
volledig in lijn met de stijl en kleur van de keuken.

Het Premium Pack
        de perfectie in details
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Black Pearl Finish is een diepzwarte afwerking met een glaskeramische coating die de schoonheid van kranen, 
spoelbakken in gekleurd of klassiek roestvrijstaal, nog beter uit laat komen. Black pearl Finish is meer dan uiterlijk; de 
coating maakt reinigen makkelijk en snel. Het is bovendien duurzaam, hygiënisch, bestand tegen vingerafdrukken, 
vlekken en wateraanslag.

Black Pearl Finish
de glaskeramische coating voor werkbladen
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Collection
Black

De keuken in een ander licht
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De Fragranite spoelbak* is op zich al bijzonder. Die is duurzaam, krasvrij en zorgt door middel van zilverionen dat 
bacteriën geen eigen leven kunnen leiden. Die mooie lijn complementeren we nu met  de trendkleur Matt Black. 
De matzwarte afwerking laat de overloop, de knop, de afvoer en de zeefkorf samensmelten met de spoelbak tot 
één zeer stijlvol geheel. 

Black Collection

Kubus 2 Maris Maris

Maris

* Praktisch: als aanvankelijk een standaard rvs afvoer was geïnstalleerd, kan deze eenvoudig worden vervangen door 

een zwarte versie uit de Colorline serie die perfect past bij de kleuren Onyx en Matzwart.
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Sensor
Atlas Neo

Geen gedoe, geen bacteriën, TOUCH FREE!
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Hou je hand in de buurt van de sensor, zonder 
op een knop te hoeven drukken of aan een 
hendel te trekken, en je hebt een perfecte 

waterstroom. 

Als je de kraan aanzet maar je vergeet de 
pan, dan stopt de watertoevoer automatisch 
na 30 seconden. Dat bespaart zowel water 
als energie.

De temperatuurinstelling met de hendel is zeer nauwkeurig, dus 
of je nu koud, warmer of heet water wilt, stel het eenvoudig in. De 
watertemperatuur voor de Sensor bediening kun je instellen met 
de meegeleverde aansluitbox.

De keuken is een van de meest gebruikte ruimtes in het huis en 
daar kun je nooit voorzichtig genoeg zijn als het gaat om hygiëne. 
De kraan bedienen met ongewassen of vuile handen hoeft nu 
niet meer.

De compacte, op batterijen werkende bedieningskast van de 
Atlas Neo Sensor is snel en eenvoudig te installeren en neemt 
weinig ruimte in onder de spoelbak. 

Intuitive
bediening

Bespaar water en 
energie

De perfecte temperatuur

Zeer hygiënisch

Makkelijk te installeren    

Een kraan die je niet aan hoeft te raken om te bedienen. Dat is de Atlas Neo 
Sensor. Het is niet alleen een ongelooflijk praktische kraan, hij voorkomt ook 
nog eens het verspreiden van ziektekiemen en blijft daarnaast vrij van vlekken, 
vingerafdrukken en vuil. 

Ook bespaart deze innovatieve keukenkraan water én energie doordat de 
watertoevoer na 30 seconden automatisch stopt. De Atlas Neo Sensor past bij  
elke stijl keuken en is verkrijgbaar in massief roestvrijstaal en industrieel zwart. 
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Uniek van binnen en van buiten

kranenserie
De Active



De kracht van  
Franke kranen

Active L

Active J

Het ECO-waterbesparend binnenwerk verbruikt 50% minder water. De Active 
keukenkranen bieden het beste van twee werelden - design en duurzaamheid.  
Er zijn drie designopties, die elk verkrijgbaar in een reeks eigentijdse ontwerpen.
De bedieningshendel heeft een bespaarstand. Door het slimme binnenwerk  
met ingebouwde ‘volumedrempel’ wordt dan de helft aan water gebruikt, met  
behoud van normale waterdruk. Dit bespaart 50% aan water en is  
energiezuinig. Goed voor de portemonnee en het milieu.

Verkrijgbaar in:

Voldoende waterdruk bij 
slechts 50% geopend

Verwijder de hendel en 
draai de ringmoer naar 
binnen om de 
aanvoertemperatuur te 
begrenzen*.

duurzaam
Stijlvol

Verkrijgbaar in:

Active Semi-Pro
De ultieme keukenkranen, verkrijgbaar in:

Chroom

Chroom

Matzwart

Matzwart Matwit

Onyx

*Altijd de installatie-instructies raadplegen

Chroom

Matzwart

              50% - 100%
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Active
Twist

De stop-and-go kraan



Het Eco waterbesparend binnenwerk met volumedrempel is ontworpen 
om zowel de waterhoeveelheid als de temperatuur te beperken, en helpt 
water en energie besparen. Met behulp van de hendel is het mogelijk het 
waterverbruik tot 50% te verminderen. 

Water én energie besparen

De sproeifunctie levert een krachtige straal, waardoor het afspoelen van 
groente en fruit, en het verwijderen van hardnekkig vuil van vaatwerk, 
makkelijker wordt. Het bereikt ook elke hoek van de spoelbak, wat het 
schoonmaken vereenvoudigt.

Sproeifunctie

De laminaire straal in de uitloop zorgt ervoor dat de Active L Twist 
keukenkraan een kristalheldere en stille waterstraal levert, welke niet 
spettert.

Kristalheldere, stille waterstraal

Het vloeiende, moderne design en de afgeronde randen van de kraan 
vergemakkelijken het schoonmaken.

Eenvoudig, strak ontwerp
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Met de Active L Twist hebben we een kraanmodel gecreëerd dat anders werkt: Hij kan 
de gootsteen niet alleen vullen, maar ook legen. Naast de stijlvolle, minimalistische 
uitstraling hebben we een innovatieve functie ingebouwd die de kraan en de spoelbak 
met elkaar verbindt door middel van een draaiknop. Deze activeert de afvoer wanneer hij 
wordt gedraaid, zodat het water gemakkelijk, veilig en hygiënisch wordt afgevoerd. Er is 
dus geen verder gat nodig op het werkblad voor de afvoerbediening. 

Eigenschappen en voordelen

Een alles-in-één-ontwerp voor efficiënt gebruik.

Geïntegreerde bediening

OPEN

CLOSE

Active Twist  
& Kubus 2 
Matzwart
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Lorem upsum dolor sit amet

Prestaties op een heel ander niveau

Afzuigkap zonder kopzorgen

Vertical Pro
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De Vertical Pro is de nieuwe dimensie van koken. Door de verticale ophanging creëren we een 
compleet nieuwe ergonomie die ook nog eens ten goede komt van het overall design van de keuken.
Het verbeterde ontwerp van de afzuigkap, met krachtiger en bredere kap, zorgt voor een 
geoptimaliseerde afzuiging van kookdampen en betere verlichting van de kookzone. Samen met het 
nieuwe filter en de nieuwe Sound-Pro blowers zorgt dit design ook voor een gemakkelijke toegang tot 
het binnenwerk van de afzuigkap om schoon te maken.

Groter filter voor sterkere dampafzuiging

Betere verlichting van de kookplaat

Vetfilters onopvallend en afgestemd qua kleur

Gemakkelijke toegang voor reiniging en onderhoud

Verschillende breedtes en uitvoeringen 

Vorm en stand van de afzuigkap integreren mooi in de keuken

De belangrijkste kenmerken van de Vertical Pro-reeks:

Mythos Pro, de premiumlijn van onze Mythos-familie, is verkrijgbaar in 90 
cm en is voorzien van LED-strips die de hele kookplaat verlichten. Inclusief 
kleurtemperatuurregeling, dimfunctie, dubbel intensief vermogen, met slechts 56 
dB bij maximale snelheid en krachtige actieve-koolstoffilters. Daarnaast is er het 
topmodel Mythos Perimetral Pro (A++) met randafzuiging of het elegante  
Mythos Pro (A++) afzuigkap, die verkrijgbaar is met exclusieve matzwarte- of 
roestvrijstalen strepen.

Mythos Pro

Mythos Perimetral Pro

Mythos Pro
en Mythos Perimetral Pro

De functionele en duurzame Maris-serie is verkrijgbaar in de maten 80 cm en 90 cm. 
en beschikt over twee dimbare LED-spots die de hele kookplaat verlichten en wordt 

standaard geleverd met actieve koolfilters. Beide afzuigkappen hebben een energie- 
efficiëntieklasse van A+ en zijn ook aangenaam voor de oren met een geluidsniveau 

van slechts 56 dB bij maximumsnelheid. Keuzes uit Maris Pro met digitale bediening 
in een moderne look met tekening of het exclusieve matzwarte bedieningspaneel van 

de Maris Pro Matt.

Maris Pro Matt
en Maris Pro 

Maris

Mythos

Maris Pro Matt

Maris Pro
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Gezuiverde lucht, gezond idee

Air Hub
Mythos
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De meeste mensen staan er niet bij stil, maar naast kookgeuren hangt de keuken tijdens het koken kan de 
vol met verontreinigende stoffen. De Air Hub-reeks is een afzuigkap en luchtdesinfectiesysteem in één. 
Met twee afzonderlijke luchtstromen en twee speciale UVC-lampen verwijderen de Air Hub-afzuigkappen 
tot 99,99% van de virussen en bacteriën uit de keuken, zodat de lucht aangenaam ruikt en hem veilig kunt 
inademen. Zeker ook voor open keukens is dit een belangrijk aspect.   
Dat is een gezond idee, toch?

 De Air Hub afzuigkappen zorgen voor een gezuiverde lucht 

Onze afzuigkappen beschermen het milieu dankzij hun energiebesparende werking zonder 
in te boeten aan efficiëntie. Dat komt door de krachtige energiezuinige ventilator. Wat ook 
nog goed is voor je portemonnee.

Energie-efficient en krachtig

Geen ozonvorming

*Laboratoriumproeven uitgevoerd door de Universiteit van Siena met E. coli en Staphylococcus aureus.

Zet het desinfecteren van de lucht zelf aan of uit voor een bepaal-
de tijd. Het systeem schakelt na 24 uur automatisch uit. 

Gebruik de maximale snelheid van desinfectie in de kortst moge-
lijke tijd. Deze functie schakelt automatisch uit. 

De automatische nachtfunctie met lange cyclus voor volledige 
ontsmetting van de woonruimte met minimaal geluidsniveau.

HANDMATIG

INTENSIEF

NACHT

Mythos Air Hub-T Mythos Air Hub Mythos Air Hub-D

De laboratoria van de Universiteit van Siena* hebben wetenschappelijk bevestigd dat het 
UVC-licht in de Air Hub-reeks virussen en bacteriën veilig tot 99,99% te verwijderen, zonder de 

vorming van ozon.

De luchtontsmettingsfunctie
Een slim systeem om de lucht in je keuken te zuiveren.
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Zet de gerechten in  
de spotlight

Mythos

Met zijn twee lichtstrips verlicht de afzuigkap de hele kookzone en zet alle gerechten in de 
spotlight, terwijl de ventilator en de randafzuiging de luchtafvoer verhogen.
 
Dit hoogwaardig en onderscheidend nieuwe ontwerp van het Mythos plafondunit is gericht op op 
hoge prestatie en gebruiksgemak. Daarom wordt het geleverd met afstandsbediening. Hij kan ook 
bediend worden met de Franke@Home app die gedownload kan worden in de app stores.

Een smal allround bedieningspaneel met een hoogwaardig en 
minimalistisch design, verkrijgbaar in RVS of wit glas.

Eersteklas materialen 

Twee krachtige lichtstrips om de gerechten in de spotlights te 
zetten door het hele kookgedeelte te verlichten. 

Krachtige lichtstrips

Krachtige aanzuiging
Geavanceerd luchtaanzuigsysteem en verbeterd zuigvermogen.

Efficiënt in elk opzicht
De A+ plafondunit is zeer energie-efficiënt. 

Plafondunit

Gebruiksgemak 
Bedien de Mythos plafondunit met de meegeleverde  
afstandsbediening of via de Franke@Home app. 
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Een genot voor je oren

Sound Pro

Een echte keuken is om lekker te koken en verhalen uit te wisselen met vrienden of familie, 
zonder storende geluiden. Daarom hebben we intensief onderzoek gedaan naar de 
geluidsniveaus en geluidsfrequenties van ventilatoren en hebben we de stilste afzuigkappen 
tot nu toe ontwikkeld. We noemen het het Sound Pro Systeem, een zeer efficiënte en krachtige 
blower die je vrijwel niet hoort. Een genot voor je keuken en je oren.

Dankzij een slim en uitgekiend ontwerp worden turbulentie en wervelingen in de 
interne luchtstroom van de ventilator maximaal gereduceerd. 

Door het fine-tunen van de hoge en lage  frequenties ontstaat er een nieuw en 
aangenaam geluid dat prettig is voor de oren.

Door de juiste materialen en demping wordt het waargenomen geluidsniveau 
geminimaliseerd zonder in te boeten op kracht en efficiëntie.

De kracht van stilte

Klankoptimalisatie 

Geluidsreductie 
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afzuiging
Kookplaat

Best of both worlds
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Zeer krachtig, duurzaam en mooi en met een maximale kookplaatafzuiging tot 700 m3/u 
de krachtigste in de serie. De kookplaat heeft vier inductiezones, waarvan er twee flexibel 
zijn voor grote pannen of een wok, waardoor elke vorm van koken mogelijk is. De energie-

efficiëntieklasse is A++. 

Maris 2Gether

Met kookplaatafzuiging combineren we het beste van twee werelden: de wereld van de 

afzuigkappen en van de inductiekookplaten. Deze slimme 2-in-1 oplossing garandeert maximale 

functionaliteit en totale ontwerp-vrijheid, doordat de afzuigkap onderdeel wordt van de 

inductiekookplaat. Het resultaat: Een ruimtelijk gevoel van vrijheid in de keuken.

Elegantie en functionaliteit mooi gecombineerd. Het zwarte glasoppervlak in combinatie 
met het nieuwe design van het afdekrooster is een mooie oplossing voor minimalistische 
en ruimtelijke keukens. De kookplaat heeft vier inductiezones, waarvan twee flexibele 
zones voor grote pannen met zeer hoge zuigkracht met een snelheid van 620 m3/u in de 
intensiefstand en een A+ energie-efficiëntieklasse.

Mythos 2Gether Glas

Compacter, meer functies en slimmer. Het moderne en minimalistisch design past in een 
standaard kastuitsparing van 60 cm zodat er meer werkruimte over blijft voor bijvoorbeeld 
recepten. Het kleinere formaat gaat niet ten koste van de functionaliteit; de kookplaat heeft 
vier inductiezones en een flexibele zone voor grote pannen. De energie-efficiëntieklasse is 
A++ en is vrijwel geruisloosheid. 

Smart 2Gether

Een minimalistisch ontwerp en de beste energie-efficiëntieklasse. Dankzij zijn ontwerp 
kan de kookplaatafzuiging naadloos in het werkblad worden geïntegreerd. Het robuuste 
gietijzeren afdekrooster is duurzaam en hittebestendig zodat er zonder problemen hete 
pannen op kunnen worden geplaatst en beste in zijn klasse met een A+++ energie-
efficiëntieklasse.

Mythos 2Gether

Het oppervlakte is gemakkelijk schoon te vegen en het vetfilter kan zo in de vaatwasmachine.

Praktische voordelen:

De geïntegreerde lekbak vangt tot 200 ml gemorst water op, dat vervolgens makkelijk te legen is.

Het verzonken afdekrooster maakt het makkelijk zware of hete pannen van de ene kookzone 
naar de andere te verschuiven.

Het vermogen is te regelen over de hele breedte met een helder LED touchscreen dat simpel en 
intuïtief te bedienen is. Altijd de juiste temperatuur.
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Verander je aanrecht in een  
stijlvolle & functionele werkplek

All-in is een praktische kit met alle benodigdheden om elke maaltijd gemakkelijk, 
snel en stijlvol voor te bereiden. Voorbereiden, koken en opruimen was nog nooit zo 
doordacht.
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Verander je aanrecht in een  
stijlvolle & functionele werkplek

8 veelzijdige accessoires
    een wereld van verschil

Voorbereiding is het halve werk.  En met snijplank, afdruip- & opvangbak kun je meteen beginnen:

• Snijden van groenten, fruit en andere ingrediënten
• Groenafval in het afvalbakje
• Bewaren wat over is in de bewaardoos in de koelkast 

De multifunctionele accessoires maken koken veel makkelijker:

• Zet de pannen op de rail en vul ze met water 
• Giet de gekookte pasta of groenten af die de afdruipbak. 
• Plaats hete pannen stevig op de afdruipmat en bescherm het aanrecht 

De accessoires zijn ook slimme hulpjes bij het afwassen. Gebruik het afdruiprek en 
afdruipmat voor het neerzetten en drogen van glazen, serviesgoed, bestek kookgerei en 
pannen. Easy peasy.

De ALL-IN accessoires zijn zo ontworpen dat ze als puzzelstukjes in elkaar passen. 
Daardoor passen ze allemaal in de opbergbak. Dat ruimt makkelijk op, is praktisch en 
neemt weinig ruimte in.

Ready-set-go

Plezierig praktisch

Een schone zaak

Opgeruimd staat netjes 

1

6

7

5

4

2
3

8 Geperforeerd  
bewaardoos 
(plastic)

Groot 
Inzetbakje 
(Kunststof)

*Geschikt voor alle spoelbakafmetingen van 340mm tot 540mm

Bamboe
Snijplank

Teleskopisch
Frame (Edelstahl)

Deksel (Bamboe)

Mobiele 
Afdruipmat (Siliconen)

Kleine 
Bewaarbakje (Kunststoff)

Klein 
Inzetbakje
 (Kunststof)
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   Solutions
Home

Alleen het beste voor je keuken
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Franke heeft een manier gevonden om de bereiding van je gerechten gemakkelijker te 
maken. We produceren nieuwe en elegante ovens, volledig naar de behoefte en wensen 
van jou. Onze ovens kenmerken zich door een combinatie van slimme technologie en 
hoge prestaties, waardoor optimaal resultaat binnen handbereik is.

Een multifunctionele oven van Franke 
combineren met een magnetron-combi? De 
magnetron-combi ovens zijn zo ontworpen 
dat ze eenvoudig samen te voegen zijn met 
de inbouwovens van Franke. We zorgen voor 
perfecte esthetiek en maximale aanpassing, 
zowel voor de combinatie naast elkaar als voor 
onder elkaar.

Hoe maak je een gerecht dat knapperig is van 
buiten en smaakvol van binnen? De stoomfuncties 

van de Mythos-oven worden het grootste geheim 
van je keuken. Verbaas je familie en vrienden met 

unieke en onweerstaanbare gerechten.

De perfecte combinatie

De Mythos-oven op stoomkracht

De eigenschappen:
Met het Smooth2Close-systeem open en sluit je de ovendeur zonder enig probleem. Het systeem 
dempt het openen en sluiten.

Het schoonmaken van een oven was nog nooit zo eenvoudig. Ovens met de functie ‘stoomreiniging’  
kunnen dat namelijk zelf.

Laat je assisteren door de Cook Assist. Met deze speciale functie is het mogelijk om in een paar
simpele stappen talloze gerechten te bereiden.

Een uitgebreid diner bereiden hoeft helemaal niet lang te duren. Met de Multicooking-functie bereid je tot 
vier gerechten tegelijkertijd.
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Oog voor detail

Maak het systeem compleet

Met de inductiekookplaten van Mythos ontstaat een fijne combinatie tussen technologie en 
design. Schoonheid en elegantie komen samen met praktische functionaliteiten voor in de 
keuken. Het assortiment is van hoog niveau dankzij gericht en technisch onderzoek, waar-
mee Franke zich al meer dan 100 jaar onderscheidt.

De meerwaarde van een warmhoudlade is niet te onderschatten, zeker niet de lades van 
Mythos. Ze zijn namelijk geschikt voor het voorverwarmen van borden en kopjes, maar daar 
houdt het niet op. Ze houden je gerechten warm, helpen met koken dankzij de slow cooking-
functie en ontdooien ingrediënten. De warmhoudlades zijn een prachtige aanvulling op het 
functioneel koken.

Kookplaten

Warmhoudlades

Magnetron-combi

Wijnkoelers

Een magnetron-combi die toonaangevende prestaties combineert met elegantie en 
functioneel ontwerp. De magnetron-combi‘s van Mythos staan bekend om de perfecte 

ondersteuning bij het koken. Want met 9 kookfuncties, een CookAssist met 10 automatische 
recepten en 7 speciale functies voorzien de magnetron-combi‘s in iedere behoefte.

De nieuwe toevoeging aan de Mythos-serie is een exclusieve wijnkoeler. Deze elegante en 
verfijnde nieuwigheid isontworpen voor wijnliefhebbers. De koeler voorkomt temperatuur- 
en vochtigheidsschommelingen, waardoor jouw wijnzijn kwaliteit behoudt en altijd klaar is 

om geserveerd te worden.
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Active Twist
Vaste uitloop / uittrekbare 
uitloop

Atlas Neo Sensor
Semi-Pro uittrekbare 
handdouche

Active Semi-Pro
Semi-Pro uittrekbare 
handdouche

Active Semi-Pro
Semi-Pro uittrekbare 
uitloop

LaminarstrahlLaminarstrahl

Mythos Masterpiece 
BXM 210/110-68  
725x450 mm

Druckknopf 

Anthracite

Mythos Masterpiece 
BXM 210/110-50  
540x450 mm

Druckknopf 

Mythos Masterpiece 
BXM 210/110-40  
440x450 mm

Druckknopf 

Gold Copper

Onyx Black MattPolar whiteStone grey

Maris 
MRG 210/110-37 
403x433 mm

Maris 
MRG 210/110-52 
553x433 mm

Maris 
MRG 210/110-62 
653x433 mm

Maris 
MRG 210/110-72 
753x433 mm

Maris 
MRG 260/160-35-15 
753x433 mm

Maris 
MRG 220/120-35-35 
753x433 mm

30

Onze nieuwe producten
Spoelbakken

Oyster

Mythos Masterpiece Premium 
BXM 210/110-68 
725x450 mm

Druckknopf 

Onze kookplaten

Onze keukenkranen

Maris 2Gether
FMA 839 HI

Mythos 2Gether
FMY 839 HI 2.0

Mythos 2Gether Glas
FMY 839 HE

Smart 2Gether
FSM HI
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Onze afzuigkappen

Onze inbouw-apparatuur

Mythos Air Hub
FVMY AH 90 cm

Maris Pro
FMA 2.0 PRO 80 I 90 cm

Mythos Perimetral Pro
FMY PER PRO 90 cm

Mythos Pro
FMY PRO 90 cm

Maris Pro Matt
FMY PRO MATT 80 I 
90 cm

Mythos Air Hub-T
FTMY AH 90 cm

Mythos Air Hub-D
FCMY C AH 120 cm

Mythos 
FMY 808 I FP BK 
80 cm

Mythos magentron-combi
FMY 45 MW XS
FMY 45 MW BK 
45 cm

Mythos wijnkoeler
FMY 24 WCR XS
45 cm

Mythos warmhoudlade 
FMY 14 DWR XS 
FMY 14 DWR BK
15 cm

Mythos  stoomoven
FMY 99 HS XS
FMY 99 HS BK 
60 cm

Mythos  oven
FMY 99 P XS
FMY 99 P BK 
60 cm

Mythos  oven
FMY 98 P XS
FMY 98 P BK 
60 cm

Mythos 
FMY 658 I FP BK 
65 cm

Mythos Full Light
FCMY FL 90 cm

Mythos
FCMY C 90 I 120 cm

Maris
FCMA C 90 I 120 cm
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