
VERKOOPHANDBOEK  
2022 
Home Solutions



Collectie  
2022

In
le

id
in

g



2



 Collectie 2022
Algemene informatie 1 - 11

Verkoophandboek 2022  
Spoelbakken 12 - 69 

Multi-water kranen 70 - 97 
Kranen 98 - 127 

Afzuigkappen 128 - 161 
Werkbladafzuiging 162 - 169 
Apparaten 170 - 185 
Afvalsystemen 186 - 191 

Stainless Steel Creations® 192 - 221 
Toebehoren 222 - 235 
Reiniging 236 - 239 
Algemene leveringsvoorwaarden 240

In
le

id
in

g

32



Meer dan honderd jaar van passie
Iets geweldigs maken gebeurt zelden van de ene op de andere 
dag, en Franke verlegt al meer dan 100 jaar de grenzen.
Franke, opgericht in 1911, is gebouwd op een fundament van
precisietechniek gecombineerd met traditioneel vakmanschap.
Meer dan 100 jaar staan deze principes nog steeds, terwijl een 
focus op de veranderende behoeften en levensstijlen van onze 
klanten ons geholpen heeft om ‘s werelds grootste fabrikant  
van spoelbakken te worden.

Zwitserse precisie
Het verhaal van Franke begon als een 
klein plaatbewerkingsbedrijf in Rorschach, 
Zwitserland, opgericht door Hermann 
Franke in 1911. Sindsdien hebben we 
efficiënte en economische 
productiefaciliteiten over de hele wereld.

Er zijn veel dingen veranderd in de vorige 
eeuw, maar wat altijd hetzelfde is is een 
reeks waarden, gekenmerkt door respect, 
vertrouwen en openheid. De waarden van 
innovatie, ondernemerschap, kwaliteit en 
stijlvol design stonden centraal voor 
Hermann Franke en dat staan vandaag  
de dag nog steeds.
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FRANKE HOME SOLUTIONS
Complete oplossingen voor uw keuken
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Werkbladen
Binnen het Stainless Steel Creations programma is ieder 
rvs blad uniek. Massief of gezet met een breed scala aan 
finishmogelijkheden en afwerkingen.

De roestvrijstalen werkbladen zijn ook te combineren  
met de mat zwarte Fragranite Maris spoelbak en  
mat zwarte kraan.

Spoelbakken en kranen
Spoelbakken, kranen, multi-waterkranen met waterfiltratie 
of kokend watertechnologie, zeepdispensers, afvalbeheer 
en keuken accessoires.

Afzuigkappen
Een breed scala aan afzuigkappen ontworpen om te 
worden geïntegreerd in plafonds, eilanden en kookplaten, 
decoratieve versies en inbouw modellen.

De keuken is een plek waar we graag tijd  
doorbrengen. Het is altijd een ruimte geweest om
samen te komen. Deze emotionele band met de
keuken is de inspiratie achter Franke’s beslissing 
om deze ruimte te ontwerpen als een intelligent 
systeem, waarbij alle betrokken apparaten
worden gecombineerd in voedselbereiding:
van de spoelbak tot de afzuigkap naar de  
afvalscheidingsoplossingen. Franke biedt
geïntegreerde systemen die zowel stijl als  
functionaliteit aan je keuken geeft.

Ons doel is: je te laten genieten van koken,  
of gewoon tijd doorbrengen in je keuken, die is 
uitgerust met Franke producten. Zoals alle  
high-end fabrikanten van keukenproducten, wordt 
Franke  gedreven door kernwaarden als design, 
kwaliteit en functionaliteit. Het bedrijf kan  
bogen op 100 jaar ervaring en expertise, in 
innovatie om producten aan te bieden die altijd 
perfect passen bij jouw behoeften.

Laat je inspireren door onze innovatieve  
oplossingen voor uw keuken!
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“Wij geloven dat duurzaamheid 
betekent: eerlijkheid voor 
toekomstige generaties”

Onze toekomst vormgeven
Het milieu beschermen – de toekomst vormgeven: als bedrijf 
zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheden, denken en 
handelen we vandaag in het belang van de wereld van morgen.  
We werken hand in hand met onze partners, klanten en 
leveranciers om een   leefbare toekomst te creëren waar mensen 
ook kunnen gedijen.

“Wij geloven dat duurzaamheid eerlijkheid betekent aan 
toekomstige generaties” – dit citaat van Michael Pieper, 
eigenaar van de Franke Group vat onze bedrijfsidealen 
samen. Wij brengen economie en ecologie samen om 
een proactieve bijdrage te leveren aan deze 
ontwikkeling – met duurzame producten, recyclebare 
materialen en slimme technologieën. We gebruiken de 
wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen en de 
Verenigde Naties Global Compact (UNGC) als leidraad 
en kader.

De mens staat centraal in ons  
duurzaamheids ideaal.
De basis van onze nieuwe duurzaamheid strategie rust 
op drie pijlers: de omgeving, de medewerkers en het 
bedrijf. Als het om het milieu gaat, richten we ons op de 
productie en levenscyclus van onze producten.  
Als  marktleider is het creëren van betrouwbare en 
innovatieve oplossingen met echte toegevoegde waarde 
zowel een uitdaging als een bron van motivatie.

Deze uitzonderlijke kwaliteit stelt klanten in staat om: 
onze producten al meer dan twee decennia te gebruiken 
– waardoor middelen bespaard kunnen worden.  
We voelen ook een enorme verantwoordelijkheid ten 
opzichte van onze medewerkers, waarvan er ongeveer 
8700 werkzaam zijn over de hele wereld. Woorden zoals 
waardering en vertrouwen zijn niet zomaar lege 
woorden maar ze zijn diep verankerd in ons DNA.
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Minder plastic en betere smaak
Kraanwater drinken verbruikt aanzienlijk minder 
milieubronnen dan mineraal of koolzuurhoudend 
water. Vooral plastic flessen hebben een sterk  
effect op het milieu - over de hele wereld komen elke 
seconde, meer dan 1500 flessen in de zee terecht. 
Het is niet nodig dat dit gebeurt.

Met onze multi-waterkraan kan dat: verander 
kraanwater in heerlijk kokend of drinkbaar water.  
In de kleinste ruimtes, het filter combineert actieve 
kool en een hightech membraan om op betrouwbare 
wijze bacteriën, virussen, microplastic, roest, 
medicijnresten en hormonen te verwijderen.  
Klanten zijn daarom gegarandeerd van schoon 
drinkwater dat goed is voor hun gezondheid en  
het milieu.

Water besparen was nog nooit zo eenvoudig
Een andere ster in het assortiment van Franke is de 
Atlas Neo-sensor. Deze innovatieve technologie 
maakt het mogelijk je waterstroom uit- en weer in 
te schakelen zelfs als je handen bedekt zijn met 
zeep – in een volledig touch-free systeem.  
Dit bespaart ongeveer drie liter water elke keer  
dat je je handen wast en houdt de kraan schoon.  
De sensor schakelt automatisch uit na 30 
seconden. Onnodig om te zeggen dat je de kraan 
nog steeds handmatig kunt bedienen.

Goed voor iedereen!
Goed voor onze partners en klanten. Goed voor de 
planeet. Goed werk. Wij geloven dat duurzaamheid 
betekent vooruit plannen. Wij zien milieuactie als een 
kans en deze houding zie je ook terug in de 
producten van Franke.

Schone lucht voor maximale energie-
efficiëntie
Onze afzuigkappen bieden maximale energie 
efficiëntie. Bijvoorbeeld, de extreem krachtige 
Mythos 2gether extractor kookplaat is ingedeeld in 
de best mogelijke energie-efficiëntieklasse A+++ 
dankzij zijn innovatieve en borstelloze motor.
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CONTACT

Franke Nederland B.V. 
Lage Dijk 13
5705 BX Helmond

Postbus 157
5700 AD Helmond

Openingstijden:
Ma. t/m vrij. 8.00 - 17.00 uur

Tel. +31 (0)492-585 111 

hs-sales.nl@franke.com
www.franke.nl

Beverage Equipment:
Tel. +31 (0)492 585 100

www.franke.nl

Op www.franke.nl is alle benodigde informatie 
direct beschikbaar. De Franke website is de 
informatiebron voor alle foto’s en tekeningen 
van ons volledige assortiment. Ook de nieuwste 
producten kunt u hier als eerste vinden.

Blijf via de digitale nieuwsbrief op de hoogte 
van onze nieuwste producten, acties en 
overig Franke nieuws. Meld u aan via 
hs-marketing.nl@franke.com

KLANTENSERVICE
Meld uw service aanvraag snel en gemakkelijk via onze website www.franke.nl. 
hs-klantenservice.nl@franke.nl    Tel. +31 (0)492 585 121

SALES SUPPORT
Vragen omtrent onze producten of offertes, stel deze aan   
ks-sales-support.nl@franke.com    +31 (0)492 585 298

ORDER SUPPORT
Vragen omtrent inkopen of lopende bestellingen, stel deze aan  
ks-order-support.nl@franke.com    +31 (0)492 585 292

Registratie mijnfranke.franke.nl
Om aanspraak te kunnen maken op de verlengde garantie dienen multi-water kranen en 
apparaten geregistreerd te worden door de consument op mijnfranke.franke.nl.  
De garantievoorwaarden zijn terug te vinden op franke.nl.

Algemene informatie

CONTACTPERSONEN

Regio Accountmngr. Telefoon / E-mailadres

Noord Erik Berghout 06 1536 3018 / erik.berghout@franke.com 

West Erik Berghout 06 1536 3018 / erik.berghout@franke.com 

Oost Dennis Marneth 06 2956 0216 / dennis.marneth@franke.com

Zuid Mark van Hout 06 2126 7907 / mark.vanhout@franke.com

Regio Key account Telefoon / E-mailadres

Nederland Mitchell Keijzer 06 4662 81 78 / mitchell.keijzer@franke.com
Business development manager multi-water kranen

Charlotte van de Ven 06 1326 36 71 / charlotte.vandeven@franke.com
Business development manager keukenapparatuur

Dennis Marneth 06 2956 02 16  / dennis.marneth@franke.com
Marketing manager

Frans Colen 06 2150 50 02  / frans.colen@franke.com
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Tekeningen

Voor de inbouw van spoelbakken  
en spoelunits vindt u alle informatie  
in dit verkoophandboek. 
CAD-tekeningen(.dxf .dwg) voor  
het maken van een uitsparing  
kunt u direct opvragen en  
downloaden via www.franke.nl.

Spoelbakken bestellen

Als u bij uw bestelling van spoelunits 
meerbewerkingen aangeeft, kunnen 
wij deze direct voor u verzorgen. 
Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: kraan-, 
waste- en zeepdispensergaten of een 
aardstrip. Vergeet niet de positie en 
diameter te vermelden bij uw bestelling.

Vermeld bij uw bestelling het 
onderstaande:

- vlak inbouw, onderbouw of opbouw
- grote spoelbak links (BL) of rechts (BR)
- met of zonder rvs inzetbakje
- kraangat of extra kraangat
- Art. nummer / FUN nummer

*Let op: afleverdag woensdag is een 2-daagse route, dit betekent dat uw bestelling op 
woensdag of donderdag geleverd kan worden.

LEVEREN EN AFHALEN

Wij leveren onze producten via een vast routeschema door heel Nederland.  
Voor een tijdige levering van voorraadproducten adviseren wij u 2 dagen voor  
uw afleverdag te bestellen. 

Afleverdag Postcode

Maandag 4600 t/m 5299 

Dinsdag 2200 t/m 3499 en 4300 t/m 4599

Woensdag* 1000 t/m 2199, 3500 t/m 3899 en 7200 t/m 9999

Donderdag 3900 t/m 4299, 5300 t/m 5399 en 6500 t/m 7199

Vrijdag 5400 t/m 6499

Afhalen kan van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 16:30 uur.
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Spoelbakken
Roestvrijstaal 
Argos 22 - 23
Bolero Plus R12 24 - 26 
Bellissimo 27 

Box Center 28 - 29 
Mythos 30 - 35 
Largo 36 - 39 

Maris 40 - 43 
Quadrant, Rondo 44 - 45 
Spark 46 - 47 
Mindervalide 48 - 49

Fraceram 
Kubus 52 - 53

Fragranite+ 
Kubus 2.0 56 - 57
Maris 58 - 61

Tectonite® 
Sirius 64 - 69 

Toebehoren 
Spoelbakken 222 - 231
Reiniging 236 - 239

Sp
oe

lb
ak

kk
en

1312



14



Spoelbakken
Het hart van de keuken

De spoelbak is één van de belangrijkste elementen in de keuken, 
een product met een geheel eigen karakter. Franke spoelbakken 
onderscheiden zich door hun vormgeving, materiaal en 
gebruiksgemak. Van klein tot groot, van strak tot rond,  
met een kleine, grote of Turbo afvoerplug voor meer hygiëne. 
Onverslijtbaar en eenvoudig te reinigen. Een Franke spoelbak  
biedt dagelijks veel comfort. 
 
Denk maar eens aan het bereiden van maaltijden, spoelen van 
groente, koffie zetten, pannen afwassen, grote emmer of vaas 
vullen, enzovoorts.  De spoelunit is het middelpunt van alle 
dagelijkse keukenactiviteiten.

Sp
oe

lb
ak

kk
en

1514



Gekleurde spoelbakken
Naast roestvrijstalen spoelbakken biedt Franke ook kleurrijke  
Fraceram, Fragranite+ en Tectonite® spoelbakken aan.  
De ideale combinatie van hoogwaardige materialen en 
opvallende ontwerpen en kleuren. Deze spoelbakken zijn  
geschikt voor multi-water kranen. 
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Fraceram

De Franke keramische spoelbakken worden gemaakt  
van Fraceram. Het gepatenteerd schokbestendig materiaal 
kenmerkt zich door zijn robuustheid ten opzichte van  
gebruikelijke keramische spoelbakken (pag. 50).

Fragranite +

Modern met een strak en robuust uiterlijk, dat zijn de 
kenmerken van de composiet Fragranite+ spoelbakken.  
De spoelbakken zijn door en door gekleurd, schokbestendig, 
slijtvast, en bestand tegen zowel hoge als lage temperaturen. 
Door de Sanitized® behandeling wordt de groei van bacteriën 
tegengegaan (pag. 54).

Tectonite®

Extreem licht en sterk materiaal, hierdoor zeer geschikt voor 
het dagelijks gebruik in de keuken. Tectonite® is resistent 
tegen UV-straling en kleurstoffen. Vlekken zijn eenvoudig 
te verwijderen en trekken niet in het materiaal. De lichte 
Tectonite® spoelbakken zijn eenvoudig te monteren en  
tevens 100% recyclebaar (pag. 62).
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Spoelbakken

Design overloop
Veel van onze hoogwaardige spoelbakken 
hebben een design overloop. Dit is een 
elegant vormgegeven overloop, waarbij de 
opening en de schroef schuilgaan achter 
een strak logoplaatje.

Hoekradius
Franke biedt een groot assortiment 
spoelbakken aan. U kunt kiezen uit een 
minimalistische spoelbak met een zeer 
kleine hoekradius of u kiest voor extra 
schoonmaakcomfort en daarmee ook 
een grotere hoekradius. 

Turbo plug
Veel Franke spoelbakken zijn voorzien van 
een ruimtebesparende Turbo afvoerplug. 
De plug wordt tijdens het productieproces 
in de spoelbakbodem geperst, waardoor de 
plug één geheel vormt met de bak. 

Modern en handig
De Turbo plug is ver naar achteren 
gepositioneerd in de bak. De moderne 
zeefkorf heeft een handige brede knop. De 
volledig naadloze plug zorgt voor optimale 
hygiëne en schoonmaak comfort. 
 
Ruimtebesparend
De ruimtebesparende afvoerplug zorgt 
voor een besparing van 3 cm in hoogte ten 
opzichte van een traditionele afvoerplug in 
de keukenkast. Hierdoor ontstaat er meer 
ruimte voor een afvalsysteem of boiler. 

Inbouwmethodes
Bij het inbouwen van een spoelbak is het 
erg belangrijk de juiste inbouwmethode te 
kiezen. 

Vlak inbouw bij deze methode 
wordt de spoelbakrand vlak in het werkblad 
ingebouwd. Hierdoor ontstaat een vlak 
werkoppervlak dat makkelijk te reinigen is.

Opbouw de spoelbakrand rust bij 
deze methode op het werkblad. Door de 
klemmen en de afdichtingsrand ontstaat 
een waterdicht geheel.

Onderbouw bij deze methode 
wordt een uitsparing gemaakt in het 
werkblad waarna de spoelbak onder de 
uitsparing wordt gelijmd. 

18



Waste systeem
Met een waste systeem kunt u eenvoudig 
de afvoer op afstand bedienen en hoeft 
u nooit meer met uw hand door het vieze 
afwaswater om de afvoerplug te openen. U 
heeft de keuze uit een drukknop, trekknop 
en draaiknop waste systeem. 

‘Easy Touch’
De vlakke, nagenoeg geheel geïntegreerde 
‘Easy Touch’ drukknop is een eenvoudig 
te bedienen waste systeem welke mooi op 
een spoelbak of werkblad past. De speciale 
beluchter zorgt voor een optimale werking 
van het waste systeem.

Accessoires
Veel Franke spoelbakken
kunnen voorzien worden van
verschillende accessoires
– zoals rvs inzetbakken,
afdruiproosters, afdruipschalen
en rolmatten – deze zorgen voor
nog meer gemak in de keuken.

Nu introduceren we het nieuwe All-In 
accessoire programma. All-In accessoires 
begeleiden je op iedere stap van het 
proces; voedsel voorbereiden, koken, 
wassen en opbergen. De 8 accessoires zijn 
beschikbaar in 5 sets.  All-In accessoire sets 
zijn veelzijdig inzetbaar in spoelbakken van 
340 t/m 540 mm breed. Zie pagina 222.

Zo toveren we spoelbakken in een
handomdraai om tot een multifunctionele
werkplek. De componenten zijn perfect op
elkaar afgestemd en hoogwaardig afgewerkt.

Video All in 
accessoire :

Active Twist
Bekijk op pagina 114 de nieuwe Active 
Twist met ingebouwd waste systeem. Nu 
hoef je niet meer met je handen in het 
warme en vieze water om het zeefje te 
openen. Maar heb je ook geen knop meer 
op je werkblad.
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Spoelbakken
Overzicht

Bellissimo pag. 27
BEX 260 P

Box Center pag. 29
BWX 210/110.27

Bolero R12 pag. 25
BXX 210-50-37

Bolero R12 pag. 25
BXX 110/210-50

Bolero R12 pag. 26
BXX 110/210-40

Bolero R12 pag. 25
BXX 210-40-37

Bolero R12 pag. 26
BXX 260 BR/BL

Bellissimo pag. 27
BTX 110.43

Mythos pag. 31
MYX 210-55

Largo pag. 39
LAX 110-16 D

Largo pag. 39
LAX 110-16

Maris pag. 42
MRX 210.19

Sirius pag. 68
SID 110.16 

Mythos pag. 35
MYX 110-16

Rondo pag. 45
ROX 210/610

Rondo pag. 45
ROX 210/610

Kastmaat 300 mm 

Kastmaat 450 mm 

Rondo pag. 45
RTX 210

Quadrant pag. 44
QTX 210

Quadrant pag. 44
QAX 210/610

Quadrant pag. 44
QAX 210/610

Mythos pag. 32
MYX 210-34

Largo pag. 38
LAX 110-36

Maris pag. 41
MRX 110/210.40

Maris pag. 42
MRX 210.34

Maris pag. 43
MRX 210-40 TL

Spark pag. 47
SKX 611-86

Kubus pag. 53
KBK 110.40

Maris pag. 60
MRG 210/110-37 

Black edition

Sirius pag. 67
SID 110.34

Argos pag. 22
AGX 260 G

Argos pag. 22
AGX 211-86

Argos pag. 23
AGX 210

Argos pag. 23
AGX 251

Bellissimo pag. 27
BTX 210.50

Bellissimo pag. 27
BTX 260

Kastmaat 600 mm 

Sirius pag. 69
SID 610.40 TH

Mythos pag. 34
MYX 110.34
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Maris pag. 41
MRX 210-70

Maris pag. 43
MRX 220

Spark pag. 47
SKX 620

Spark pag. 47
SKX 621

Sirius pag. 65
S2D 620

Mythos pag. 31
MYX 210-70

Mythos pag. 33
MYX 110-70

Kubus 2.0 pag. 57
KNG 110-62

Box Center pag. 29
BWX 220-54-27

Argos pag. 48
AGX 210 C

Rondo pag. 49
ROX 210-100

Rondo pag. 49
ROX 210-100

Kubus 2.0 pag. 57
KNG 110-52

Maris pag. 59
MRG 210/110-52 

Black edition

Maris pag. 60
MRG 260/160-34-15 BL

Maris pag. 61
MRG 260/160-34-15 BR

Sirius pag. 65
S2D 611

Sirius pag. 66
SID 160

Sirius pag. 66
S2D 651

Sirius pag. 67
SID 110.50

Sirius pag. 68
SID 610.50 TH

Bolero R12 pag. 26
BXX 220

Argos pag. 23
AGX 221

Maris pag. 59
MRG 210/110-62

Maris pag. 58
MRG 210/110-72

Kastmaat 800 mm 

Kastmaat 900 mm Mindervalide

Kubus pag. 53
KBK 160

Largo pag. 37
LAX 210-50

Mythos pag. 31
MYX 210-50

Mythos pag. 33
MYX 160-34-16

Mythos pag. 34
MYX 110.50

Mythos pag. 32
MYX 210-45

Mythos pag. 33
MYX 110.55

Mythos pag. 34
MYX 110-45

Largo pag. 38
LAX 110-45

Maris pag. 41
MRX 110/210.50

Largo pag. 37
LAX 160 BR/BL 

Maris pag. 42
MRX 210-50 TL

Maris pag. 43
MRX 260 BR/BL

Kubus pag. 52
KBK 110.50

Spark pag. 46
SKX 651

Maris pag. 61
MRG 220/120-35-35
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Accessoires

1

FUN 112.0043.993
rvs inzetbakje
325 x 176 x 100 mm
Prijs excl. BTW € 124,17
Prijs incl. BTW € 150,25

Argos

1

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
AGX 260 G vlak inbouw 127.0529.299 zie prijslijst

R10

625

432

350160
175 diep120 diep

44

30
0

43
5

37
,5

10
5

51
0

R70

55

Kastmaat 600 mm
Buitenmaat 625 x 510 mm R10
Bakmaat 350 x 435 x 175 mm
Bakmaat 160 x 300 x 120 mm
Levertijd 3 weken

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
AGX 211-86 vlak inbouw 127.0380.403 zie prijslijst

40

37
.5350

51
0

43
5

R10

860

426

55

R70

Kastmaat 450 mm
Buitenmaat 860 x 510 mm R10
Bakmaat 350 x 435 x 175 mm
inclusief:
2 kraangaten Ø 35 mm
waste systeem 133.0391.825 met drukknop
Levertijd 3 weken

* Inzetbakje op de foto wordt  
 niet standaard meegeleverd
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Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
AGX 210 vlak inbouw 127.0380.400 zie prijslijst

R10

625

79

R70

28
9

56
43

5
37

,5
51

0

435
42

71180 diep

Kastmaat 600 mm
Buitenmaat 625 x 510 mm R10
Bakmaat 435 x 435 x 180 mm
inclusief:
2 kraangaten Ø 35 mm
waste systeem 133.0391.825 met drukknop
Levertijd 3 weken

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
AGX 251 vlak inbouw 127.0380.391 zie prijslijst

175 diep120 diep

51
0

43
5

30
0

55

37

350

1000

428

40160 27,5

R70
R10

Kastmaat 600 mm
Buitenmaat 1000 x 510 mm R10
Bakmaat 350 x 435 x 175 mm
Bakmaat 160 x 300 x 120 mm
inclusief:
2 kraangaten Ø 35 mm
waste systeem 133.0391.825 met drukknop
Levertijd 3 weken

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
AGX 221 vlak inbouw 127.0635.632 zie prijslijst

Kastmaat 800 mm
Buitenmaat 1160 x 510 mm R10
Bakmaat 350 x 430 x 175 mm
Bakmaat 320 x 430 x 175 mm
inclusief:
2 kraangaten Ø 35 mm
waste systeem 133.0391.825 met drukknop
Levertijd 3 weken

* Inzetbakje op de foto wordt  
 niet standaard meegeleverd

1

1160
404 R10

350 320
40

R70 R70

40
43

043
5

51
0

Ø35
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Bolero plus R12

Accessoires

*niet toepasbaar bij onderbouw

1

FUN 112.0057.850
rvs inzetbakje*
172 x 412 x 55 mm
Prijs excl. BTW € 132,98
Prijs incl. BTW € 160,91

2

FUN 112.0030.882
rvs/kunststof rolmat
468 x 420 mm
Prijs excl. BTW € 153,18
Prijs incl. BTW € 185,35

3

FUN 112.0188.651
Mobiele afdruipschaal
342 x 430 x 22 mm
Prijs excl. BTW € 135,58
Prijs incl. BTW € 164,05

4

FUN 112.0619.946
Andy Chef
Prijs excl. BTW € 351,24
Prijs incl. BTW € 425,00

24



Bodemradius 12 mm
Hoekradius 12 mm

Let op 370 mm breed
Bodemradius 12 mm
Hoekradius 12 mm

Let op 370 mm breed
Bodemradius 12 mm
Hoekradius 12 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
BXX 210-50-37 vlak inbouw 127.0576.422 zie prijslijst

 1
00

 

 540 
 500 

 4
10

37
0

250

200 diep

R12 R12

R10

Kastmaat 600 mm
Buitenmaat 540 x 410 mm R10
Bakmaat 500 x 370 x 200 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
BXX 210-40-37 vlak inbouw 127.0576.421 zie prijslijst

 1
00

 

 440 
 400 

 4
10

 
37

0

200

200 diepR10

R12 R12

Kastmaat 450 mm
Buitenmaat 440 x 410 mm R10
Bakmaat 400 x 370 x 200 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
BXX 210-50 vlak inbouw 127.0576.360 zie prijslijst
BXX 110-50 onderbouw 122.0576.356

 1
00

 

 540 
 500 

 4
40

 

40
0

250

200 diep

R12 R12

R10

Kastmaat 600 mm
Buitenmaat 540 x 440 mm R10
Bakmaat 500 x 400 x 200 mm

32

32

vlak inbouw

onderbouw

1

2

2

3

3
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Bolero plus R12

Bodemradius 12 mm
Hoekradius 12 mm

Bodemradius 12 mm
Hoekradius 12 mm

Bodemradius 12 mm
Hoekradius 12 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
BXX 210-40 vlak inbouw 127.0576.359 zie prijslijst
BXX 110-40 onderbouw 122.0576.355

 1
00

 

 440 
 400 

 4
40

 
40

0

200

200 diepR10

R12 R12

Kastmaat 450 mm
Buitenmaat 440 x 440 mm R10
Bakmaat 400 x 400 x 200 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
BXX 260 BR vlak inbouw 127.0455.331 zie prijslijst
BXX 260 BL vlak inbouw 127.0625.091

R13 200 diep140 diep

Kastmaat 600 mm
Buitenmaat 560 x 450 mm R13
Bakmaat 340 x 410 x 200 mm
Bakmaat 160 x 410 x 140 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
BXX 220 vlak inbouw 127.0455.332 zie prijslijst

R13 200 diep 200 diep

Kastmaat 800 mm
Buitenmaat 740 x 450 mm R13
Bakmaat 340 x 410 x 200 mm
Bakmaat 340 x 410 x 200 mm

vlak inbouw1 2 3

vlak inbouw3 421

vlak inbouw3 421

onderbouw2 3

onderbouw2 3
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Bellissimo

Accessoires

1

FUN 112.0057.924
rvs inzetbakje
310 x 175 x 70 mm
Prijs excl. BTW € 116,24
Prijs incl. BTW € 140,65

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
BTX 210.50 vlak inbouw 127.0528.348 zie prijslijst

40
0

43
0

530
500

265

185 diep

R70

R85

Kastmaat 600 mm
Buitenmaat 530 x 430 mm R85
Bakmaat 500 x 400 x 185 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
BTX 260 excl. RVS inzetbakje, vlak inbouw 127.0174.685 zie prijslijst
BTX 260 incl. RVS inzetbakje, vlak inbouw 127.0176.430
BTX 260 BL incl. kraangat, vlak inbouw 127.0032.975
BTX 260 BR incl. kraangat, vlak inbouw 127.0032.976

590
537,5

160 350
27,5 295

80 diep 170 diep

R70

29
5

43
5

49
0

R95

Kastmaat 600 mm
Buitenmaat 590 x 490 mm R95
Bakmaat 350 x 435 x 170 mm
Bakmaat 160 x 395 x 80 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
BEX 260 P incl. RVS inzetbakje, vlak inbouw 127.0176.421 zie prijslijst

R95
80 diep 170 diep

29
5

43
5

49
0

R70R55

590

22
350160

Kastmaat 600 mm
Buitenmaat 590 x 490 mm R95
Bakmaat 350 x 435 x 170 mm
Bakmaat 160 x 395 x 80 mm
Kleine spoelbak niet afsluitbaar

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
BTX 110.43 onderbouw 122.0083.624 zie prijslijst

217,5

35
0

38
0

435
465

R70

170 diepR 85

Kastmaat 600 mm
Buitenmaat 465 x 380 mm R85
Bakmaat 435 x 350 x 170 mm

1

1

2

FUN 112.0655.481
All in set 1
Prijs excl. BTW € 119,00
Prijs incl. BTW € 143,99

2

2

2

2

Sp
oe

lb
ak

kk
en

2726



Box Center

Accessoires

1

FUN 112.0030.882
rvs/kunststof rolmat
468 x 420 mm
Prijs excl. BTW € 153,18
Prijs incl. BTW € 185,35

2

FUN 112.0188.651
Mobiele afdruipschaal
342 x 430 x 22 mm
Prijs excl. BTW € 135,58
Prijs incl. BTW € 164,05

Ook op deze foto:
- Pescara kraan (pag. 116)

Video Franke  
Box Center  :

3

FUN 112.0544.226
Accessoire set
Prijs excl. BTW € 659,71
Prijs incl. BTW € 798,25

28



Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
BWX 220-54-27 workcenter rechts 127.0587.643 zie prijslijst
BWX 220-54-27 workcenter links 127.0587.644

200 diep 200 diep

Kastmaat 900 mm
Buitenmaat 860 x 510 mm R10
Bakmaat 540 x 410 x 200 mm
Bakmaat 270 x 480 x 200 mm
Inclusief “Easy Touch” waste rvs art nr 133.0391.835  
ø 35 mm, inclusief rvs draadkorf, inzetbakje, 
snijplanken en messenset, levertijd 3 weken

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
BWX 210 / 110.17 Accessoire unit 127.0579.849 zie prijslijst

Kastmaat 450 mm
Buitenmaat 300 x 510 mm R10
Bakmaat 270 x 480 x 200 mm
Inclusief rvs draadkorf, inzetbakje, snijplanken en 
messenset, levertijd 3 weken

21 3

21 3
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Accessoires

Mythos

1

FUN 112.0659.398
rvs inzetbakje
158,4 x 416 x 53,5 mm
Prijs excl. BTW € 132,98
Prijs incl. BTW € 160,91

2

FUN 112.0591.081
rolmat MYX
298 x 410 mm
Prijs excl. BTW € 131,16
Prijs incl. BTW € 158,70

3

FUN 112.0591.082
Snijplank PaperStone® MYX
280 x 428 mm
Prijs excl. BTW € 160,21
Prijs incl. BTW € 193,85

4

FUN 112.0188.651
Mobiele afdruipschaal
342 x 430 x 22 mm
Prijs excl. BTW € 135,58
Prijs incl. BTW € 164,05

Video 
voordelen 
Mythos :

30



Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
MYX 210-70 vlak inbouw 127.0638.278 zie prijslijst

Kastmaat 800 mm
Buitenmaat 712 x 412 mm R31
Bakmaat 700 x 400 x 200 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
MYX 210-55 vlak inbouw 127.0638.277 zie prijslijst

Kastmaat 600 mm
Buitenmaat 562 x 412 mm R31
Bakmaat 550 x 400 x 200 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
MYX 210-50 vlak inbouw 127.0638.276 zie prijslijst

Kastmaat 600 mm
Buitenmaat 512 x 412 mm R31
Bakmaat 500 x 400 x 200 mm

Bodemradius 10 mm
Hoekradius 25 mm

Bodemradius 10 mm
Hoekradius 25 mm

Bodemradius 10 mm
Hoekradius 25 mm

vlak inbouw

vlak inbouw

vlak inbouw

3

3

3

4

4

4

2

2

2

1

1

1
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Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
MYX 210-45 vlak inbouw 127.0638.275 zie prijslijst

Kastmaat 600 mm
Buitenmaat 462 x 412 mm R31
Bakmaat 450 x 400 x 200 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
MYX 210-34 vlak inbouw 127.0638.274 zie prijslijst

Kastmaat 450 mm
Buitenmaat 352 x 412 mm R31
Bakmaat 340 x 400 x 200 mm

Bodemradius 10 mm
Hoekradius 25 mm

Bodemradius 10 mm
Hoekradius 25 mm

vlak inbouw3 421

vlak inbouw3 421

Mythos
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Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
MYX 160-34-16 BR onderbouw 122.0638.272 zie prijslijst
MYX 160-34-16 BL onderbouw 122.0638.273

Kastmaat 600 mm
Buitenmaat 555 x 430 mm R10
Bakmaat 340 x 400 x 200 mm
Bakmaat 160 x 400 x 150 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
MYX 110-70 onderbouw 122.0638.271 zie prijslijst

Kastmaat 800 mm
Buitenmaat 740 x 440 mm R10
Bakmaat 700 x 400 x 200 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
MYX 110-55 onderbouw 122.0638.200 zie prijslijst

Kastmaat 600 mm
Buitenmaat 590 x 440 mm R10
Bakmaat 550 x 400 x 200 mm

4

4

Bodemradius 10 mm
Hoekradius 25 mm

Bodemradius 10 mm
Hoekradius 25 mm

Bodemradius 10 mm
Hoekradius 25 mm
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Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
MYX 110-50 onderbouw 122.0638.199 zie prijslijst

Kastmaat 600 mm
Buitenmaat 540 x 440 mm R10
Bakmaat 500 x 400 x 200 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
MYX 110-45 onderbouw 122.0638.198 zie prijslijst

Kastmaat 600 mm
Buitenmaat 490 x 440 mm R10
Bakmaat 450 x 400 x 200 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
MYX 110-34 onderbouw 122.0638.197 zie prijslijst

Kastmaat 450 mm
Buitenmaat 380 x 440 mm R10
Bakmaat 340 x 400 x 200 mm

4

4

Bodemradius 10 mm
Hoekradius 25 mm

Bodemradius 10 mm
Hoekradius 25 mm

Bodemradius 10 mm
Hoekradius 25 mm

4

Mythos
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Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
MYX 110-16 onderbouw 122.0638.196 zie prijslijst

Kastmaat 300 mm
Buitenmaat 200 x 440 mm R10
Bakmaat 160 x 400 x 150 mm

Bodemradius 10 mm
Hoekradius 25 mm 4
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Accessoires

Kraan niet leverbaar, alternatief:
Flexus-S kraan (pag. 113)

Largo

1

FUN 112.0188.651
Mobiele afdruipschaal
342 x 430 x 22 mm
Prijs excl BTW € 135,58
Prijs incl BTW € 164,05
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Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
LAX 210-50 vlak inbouw 127.0319.063 zie prijslijst

500
530

175 diep

41
0

44
0

R50

R65

Kastmaat 600 mm
Buitenmaat 530 x 440 mm R65
Bakmaat 500 x 410 x 175 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
LAX 160 BL onderbouw 122.0257.093 zie prijslijst
LAX 160 BR onderbouw 122.0257.094

360160

39
0

42
0

120 diep 175 diepR62,5

R50

575

15

Kastmaat 600 mm
Buitenmaat 575 x 420 mm R62,5
Bakmaat 360 x 390 x 175 mm
Bakmaat 160 x 390 x 120 mm

1

1
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Largo

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
LAX 110-36 onderbouw 122.0157.548 zie prijslijst

39
0

360
384

41
4

R 50

175 diepR 62

Kastmaat 450 mm
Buitenmaat 384 x 414 mm R62
Bakmaat 360 x 390 x 175 mm

1

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
LAX 110-45 onderbouw 122.0157.545 zie prijslijst

12
,5

39
0

41
5

445
470

175 diep

R50

R62,5

Kastmaat 600 mm
Buitenmaat 470 x 415 mm R62,5
Bakmaat 445 x 390 x 175 mm

1

38



Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
LAX 110-16 D onderbouw 112.0157.550 zie prijslijst

160

R50

39
0

R 62

41
4

184

120 diep

Kastmaat 300 mm
Buitenmaat 184 x 414 mm R62
Bakmaat 160 x 390 x 120 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
LAX 110-16 onderbouw 112.0157.551 zie prijslijst

160

30
0

31
7

177

120 diep

R50

R58,5

overloop 
aan zijkant

Kastmaat 300 mm
Buitenmaat 177 x 317 mm R58,5
Bakmaat 160 x 300 x 120 mm

1

1
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Maris

Accessoires
*niet toepasbaar bij onderbouw

1

FUN 112.0057.850
rvs inzetbakje
172 x 412 x 55 mm
Prijs excl. BTW € 132,98
Prijs incl. BTW € 160,91

2

FUN 112.0030.882
Rolmat
468 x 420 mm
Prijs excl. BTW € 153,18
Prijs incl. BTW € 185,35

3

FUN 112.0188.651
Mobiele afdruipschaal
342 x 430 x 22 mm
Prijs excl. BTW € 135,58
Prijs incl. BTW € 164,05

Ook op deze afbeelding:
Maris kraan (pag. 120)

4

FUN 112.0655.488
All in set 4
Prijs excl. BTW € 199,00
Prijs incl. BTW € 240,79

40



Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
MRX 210-70 vlak inbouw 127.0568.039 zie prijslijst

180 diep

Kastmaat 800 mm
Buitenmaat 740 x 440 mm R10
Bakmaat 700 x 400 x 180 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
MRX 210.50 vlak inbouw 127.0527.750 zie prijslijst
MRX 110.50 onderbouw 122.0527.792

180 diep

Kastmaat 600 mm
Buitenmaat 540 x 440 mm R10
Bakmaat 500 x 400 x 180 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
MRX 210.40 vlak inbouw 127.0527.749 zie prijslijst
MRX 110.40 onderbouw 122.0527.791

180 diep

Kastmaat 450 mm
Buitenmaat 440 x 440 mm R10
Bakmaat 400 x 400 x 180 mm

21

32

21

21

2

2

3

4

4

3

3

3

3

vlak inbouw

onderbouw

vlak inbouw

vlak inbouw

onderbouw

onderbouw

4

4

4

4
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Maris

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
MRX 210.34 vlak inbouw 127.0568.038 zie prijslijst

180 diep

Kastmaat 450 mm
Buitenmaat 380 x 440 mm R10
Bakmaat 340 x 400 x 180 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
MRX 210.19 vlak inbouw 127.0568.037 zie prijslijst

130 diep

Kastmaat 300 mm
Buitenmaat 230 x 440 mm R10
Bakmaat 190 x 400 x 130 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
MRX 210-50 TL kranenbank, vlak inbouw 127.0527.794 zie prijslijst

180 diep

Kastmaat 600 mm
Buitenmaat 530 x 510 mm R10
Bakmaat 500 x 400 x 180 mm

21

21

3

3

vlak inbouw

vlak inbouw

21

2

3

3

vlak inbouw

onderbouw

4

4

4
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Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
MRX 210-40 TL kranenbank, vlak inbouw 127.0527.793 zie prijslijst

180 diep

Kastmaat 450 mm
Buitenmaat 430 x 510 mm R10
Bakmaat 400 x 400 x 180 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
MRX 260 BR vlak inbouw 127.0568.040 zie prijslijst
MRX 260 BL vlak inbouw 127.0642.365

130 diep 180 diep

Kastmaat 600 mm
Buitenmaat 591 x 436 mm R10
Bakmaat 340 x 400 x 180 mm
Bakmaat 190 x 400 x 130 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
MRX 220 vlak inbouw 127.0568.051 zie prijslijst

180 diep180 diep

Kastmaat 800 mm
Buitenmaat 741 x 436 mm R10
Bakmaat 2 x 340 x 400 x 180 mm

21

21

21

3

3

3

vlak inbouw

vlak inbouw

vlak inbouw

4

4

4
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Quadrant

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
QTX 210 vlak inbouw 127.0082.244 zie prijslijst

445

170 diep

41
5

R 102,3

R 80

400

37
0

222,5

Kastmaat 450 mm
Buitenmaat 445 x 415 mm R102,3
Bakmaat 400 x 370 x 170 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
QAX 210 vlak inbouw 127.0032.960 zie prijslijst
QAX 610 opbouw 101.0281.246

445
400

222,5

R102,3 170 diep

37
0

41
5

R 80

Kastmaat 450 mm
Uitsparingsmaat 425 x 395 mm
Buitenmaat 445 x 415 mm R102,3
Bakmaat 400 x 370 x 170 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
QAX 210 1½” vlak inbouw 127.0032.953 zie prijslijst
QAX 610 1½’ opbouw 101.0178.877

445
400

222,5

R 102,3 170 diep

37
0

41
5

R 80

Kastmaat 450 mm
Uitsparingsmaat 425 x 395 mm 
Buitenmaat 445 x 415 mm R102,3
Bakmaat 400 x 370 x 170 mm

44



Rondo

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
RTX 210 vlak inbouw 127.0455.174 zie prijslijst

440
395

220

170 diep

Kastmaat 450 mm
Buitenmaat ø 440 mm
Bakmaat ø 395 x 170 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
ROX 210 vlak inbouw 127.0050.186 zie prijslijst
ROX 610 opbouw 101.0032.934

440
395

220

170 diep

Kastmaat 450 mm
Uitsparingsmaat ø 432 mm
Buitenmaat ø 440 mm
Bakmaat ø 395 x 170 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
ROX 210 1½” vlak inbouw 127.0032.924 zie prijslijst
ROX 610 1½” opbouw 101.0032.933

440
395

220

170 diep

Kastmaat 450 mm
Uitsparingsmaat ø 432 mm
Buitenmaat ø 440 mm
Bakmaat ø 395 x 170 mm
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Kraan niet leverbaar, alternatief: 
Maris kraan (pag. 120)

Accessoires

Spark

1

FUN 112.0271.449
Snijplank
210 x 476 mm
Prijs excl. BTW € 76,61
Prijs incl. BTW € 92,70

2

FUN 112.0474.706
Inzetbakje + adapter
230 x 438 x 15 mm
Prijs excl. BTW € 123,26
Prijs incl. BTW € 149,15

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
SKX 651 opbouw 101.0315.546 zie prijslijst

155 diep90 diep

Kastmaat 600 mm
Uitsparingsmaat 980 x 480 mm
Buitenmaat 1000 x 500 mm R8
Bakmaat 340 x 420 x 155 mm
Bakmaat 170 x 320 x 90 mm

21

46



Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
SKX 620 opbouw 101.0315.544 zie prijslijst

860
70 70340 40 340

42
0

50
0

160 diep 160 diep
R 8

R 80

Kastmaat 800 mm
Uitsparingsmaat 840 x 480 mm
Buitenmaat 860 x 500 mm R8
Bakmaat 340 x 420 x 160 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
SKX 611-86 opbouw 101.0315.545 zie prijslijst

475 340 45
860

42
0

50
0

160 diep

R 80

R 8

Kastmaat 450 mm
Uitsparingsmaat 840 x 480 mm
Buitenmaat 860 x 500 mm R8
Bakmaat 340 x 420 x 160 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
SKX 621 opbouw 101.0315.543 zie prijslijst

1160
395 340 40

42
0

50
0

155 diep 155 diep

340 45

R8

R80

Kastmaat 800 mm
Uitsparingsmaat 1140 x 480 mm
Buitenmaat 1160 x 500 mm R8
Bakmaat 2 x 340 x 420 x 155 mm

21

21

21
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Kraan niet leverbaar, alternatief 
Orbit kraan (pag. 121)

Mindervalide

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
AGX 210C vlak inbouw 127.0296.789 zie prijslijst

R50

100 diep

Kastmaat 600 mm
Buitenmaat 625 x 510 mm R10
Bakmaat 435 x 435 x 100 mm
Kraangat 2 x ø 35 mm
Incl. drukknop waste rvs art nr 133.0391.835

48



Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
ROX 210-100 vlak inbouw 127.0032.921 zie prijslijst

440
395

220

100 diep

Kastmaat 450 mm
Buitenmaat ø 440 mm
Bakmaat ø 395 x 100 mm
spoelbak zonder overloop

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
ROX 210-100 1½” vlak inbouw 127.0032.920 zie prijslijst

440
395

220

100 diep

Kastmaat 450 mm
Buitenmaat ø 440 mm
Bakmaat ø 395 x 100 mm
spoelbak zonder overloop
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polar white magnolia graphit onyx pearlgrey
matt

anthracite 
matt

Fraceram spoelbakken

Fraceram
Fraaie spoelbakken in moderne kleuren, natuurlijk, duurzaam, 
slagvast en eenvoudig te reinigen.

De natuurlijke uitstraling van het hoogwaardige speciale 
keramische materiaal Fraceram zorgt ervoor dat de spoelbakken 
passen in zowel een moderne als landelijke keukenstijl. De 
verschillende warme kleuren laten zich eenvoudig combineren 
met werkbladen en keukenfronten in gelijke kleuren of met een 
licht nuanceverschil. 

De elegante, keramische spoelbakken worden aangeboden in 5 
glanzende trendkleuren: polar white, magnolia, graphit en onyx. 
Ook leverbaar in de 2 matte kleuren pearlgrey matt  
en anthracite matt.
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Gepatenteerd schokbestendig
De Franke keramische spoelbakken worden gemaakt van 
Fraceram. Een natuurlijk, gepatenteerd en schokbestendig 
keramisch materiaal, dat zich kenmerkt door zijn robuustheid ten 
opzichte van gebruikelijke keramische spoelbakken. Fraceram is 
een materiaal met een extreme hardheid, waardoor de impact van 
snijden, stoten en vallende objecten wordt geminimaliseerd. 

De Fraceram spoelbakken krijgen hun hardheid en stabiliteit door 
een uitgebalanceerd productie- en bakproces bij 1.200 °C. Tijdens 
dit proces verbindt de keramische massa zich met het glazuur. 
Het glazuur dicht het oppervlak af, maakt het glad en daarmee 
hygiënisch en onderhoudsvriendelijk. Fraceram bakken zijn 
geschikt voor kokend water kranen en bestand tot 200 °C.

‘Easy Touch’
De Fraceram keramische spoelbakken worden standaard geleverd 
met het ‘Easy Touch’ drukknop waste systeem. 
Het eenvoudig te onderhouden waste systeem, kenmerkt zich door 
de gemakkelijk te bedienen ‘Easy Touch’ drukknop.  
De vlakke, nagenoeg geheel geïntegreerde drukknop past mooi op 
een werkblad en zorgt samen met de speciale beluchter voor een 
optimale werking van het waste systeem.
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Accessoires

Kubus

1

FUN 112.0030.882
rvs/kunststof rolmat
468 x 420 mm
Prijs excl. BTW € 153,18
Prijs incl. BTW € 185,35

2

FUN 112.0188.651
Mobiele afdruipschaal
342 x 430 x 22 mm
Prijs excl. BTW € 135,58
Prijs incl. BTW € 164,05

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
KBK 110.50 polar white onderbouw 126.0335.712 zie prijslijst
KBK 110.50 magnolia onderbouw 126.0335.880
KBK 110.50 graphit onderbouw 126.0335.882
KBK 110.50 onyx onderbouw 126.0335.883
KBK 110.50 pearlgrey matt onderbouw 126.0380.349
KBK 110.50 anthracite matt onderbouw 126.0380.350

R15

diep 185

Kastmaat 600 mm
Uitsparingsmaat 545 x 445 mm
Buitenmaat 505 x 385 x 185 mm
Uitsparing o.b.v. geleverde spoelbak i.v.m. 
maatvastheid.  
Inclusief “Easy Touch”waste rvs art nr 133.0391.835  
ø 35 mm, afwijkende kortingsgroep. *Levertijd 3 weken

21

polar 
white

magnolia graphit

onyx pearlgrey
matt

anthracite 
matt

3

FUN 112.0655.488
All in set 4
Prijs excl. BTW € 199,00
Prijs incl. BTW € 240,79

3
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Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
KBK 160 polar white onderbouw 126.0335.714 zie prijslijst
KBK 160 magnolia onderbouw 126.0335.884
KBK 160 graphit onderbouw 126.0335.891
KBK 160 onyx onderbouw 126.0335.887
KBK 160 pearlgrey matt onderbouw 126.0380.347
KBK 160 anthracite matt onderbouw 126.0380.348

R15

diep 185 115 diep

Kastmaat 600 mm
Buitenmaat 545 x 445 mm
Bakmaat 375 x 385 x 185 mm
Bakmaat 115 x 385 x 115 mm
Uitsparing o.b.v. geleverde spoelbak i.v.m.
maatvastheid.  
Inclusief “Easy Touch”waste rvs art nr 133.0391.835  
ø 35 mm, afwijkende kortingsgroep. 
*Levertijd 3 weken

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
KBK 110.40 polar white onderbouw 126.0335.711 zie prijslijst
KBK 110.40 magnolia onderbouw 126.0335.875
KBK 110.40 graphit onderbouw 126.0335.879
KBK 110.40 onyx onderbouw 126.0335.878
KBK 110.40 pearlgrey matt onderbouw 126.0380.351
KBK 110.40 anthracite matt onderbouw 126.0380.352

R15

diep 175

Kastmaat 450 mm
Buitenmaat 445 x 445 mm
Bakmaat 405 x 385 x 185 mm
Uitsparing o.b.v. geleverde spoelbak i.v.m. 
maatvastheid.  
Inclusief “Easy Touch”waste rvs art nr 133.0391.835  
ø 35 mm, afwijkende kortingsgroep.  
*Levertijd 3 weken

21

21

polar 
white

polar 
white

magnolia

magnolia

graphit

graphit

onyx

onyx

pearlgrey
matt

pearlgrey
matt

anthracite 
matt

anthracite 
matt

Zonder waste extra zeefje bijbestellen  
FUN 133.0175.965 - € 25,58 bruto excl. BTW

Zonder waste extra zeefje bijbestellen  
FUN 133.0175.965 - € 25,58 bruto excl. BTW

3

3
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oyster stone grey

onyx mat zwart

polar white

Fragranite+ spoelbakken

Fragranite+ SANITIZED®

Keukens kunnen een kritieke omgeving zijn voor de verspreiding
van bacteriën en vereisen dan ook speciale aandacht voor hygiëne.
Op onbeschermde oppervlakken kunnen bacteriën zich om de 20
minuten vermenigvuldigen en zo de hygiëne negatief beïnvloeden. 

De geïntegreerde Sanitized®-hygiënefunctie in de Fragranite+ 
spoelbak helpt deze zone schoon te houden en zorgt tevens  
voor een duurzame bescherming. Het is geen vervanging voor de 
normale reiniging, maar helpt wel om oppervlakken bacterievrij  
te houden. Tests hebben aangetoond dat met Sanitized®  
behandeld Fragranite+ de groei van bacteriën en microben  
met 99% vermindert.

Breng kleur in je keuken
Fragranite+ brengt kleur in je keuken. Een monochrome look  
of spannend accent? Maak een statement met een gekleurde 
spoelbak en besteed niet alleen aandacht aan functionaliteit,  
maar ook aan stijl.

Frisse look, extra elegantie
Verschillende kleurtinten inspireren tot de juiste ‘feel good’-sfeer.
Mat zwart of onyx? Luxueus oyster of koel polar white? Elke kleur 
speelt met het licht en maakt van de spoelbak een stijlvolle 
blikvanger in de keuken. Op elk moment van de dag.
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Een perfect afgewerkte spoelbak
Onze spoelbakken zijn prachtig ontworpen minimalistische 
objecten die mooi opgaan in uw keuken en er gewoon  
thuishoren. Met hun extreem dunne rand behoren ze tot  
de meest opvallende bakken op de markt. Bovendien worden  
de spoelbakken geleverd met een afvoerdeksel en een  
verborgen overloop.

Zwart is dé trend kleur

Ook met de Fragranite+ spoelbakken spelen we in op de huidige 
kleurtrends. Met de Colorline afvoerset mat zwart is er van ieder 
Maris model een Black Edition beschikbaar. Volledig mat zwarte 
spoelbak met mat zwarte afvoerplug, deksel en design overloop. 
Ideaal te combineren met een mat zwarte multi-waterkraan of 
keukenkraan en compleet te maken met mat zwarte zeeppomp  
en waste bediening.

Extreem resistent materiaal
Fragranite+ bestaat voor 80 % uit natuurlijke kwarts afkomstig van 
een steengroeve uit het Zwarte Woud. De toevoeging van 
kleurpigmenten in de 20 % kunsthars maakt het materiaal uniek.

Het kwarts, dat in Fragranite+ wordt toegepast, is na diamant, 
robijn en topaas, het vierde hardste materiaal ter wereld. Het is 
slijtvast, ongevoelig voor krassen en bestand tegen zowel hoge, 
tot 280 °C, als lage temperaturen. 

Het granietzand wordt op 600 °C in de verbrandingsoven 
gekleurd. Hierdoor is het materiaal kleurvast, UV-bestendig en 
bestand tegen gewoonlijk gebruikte huishoudelijke zuren en 
voorkomend vuil.
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Kubus 2.0

Accessoires

1

FUN 112.0394.981
Inzetbakje
157 x 439 x 54 mm
Prijs excl. BTW € 122,73
Prijs incl. BTW € 148,50

2

FUN 112.0256.867
kunststof rolmat
298 x 410 mm
Prijs excl. BTW € 153,18
Prijs incl. BTW € 185,35

3

FUN 112.0654.748
snijplank
342 x 430 x 22 mm
Prijs excl. BTW € 81,82
Prijs incl. BTW € 99,00
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Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
KNG 110-62 polar white onderbouw 125.0512.517 zie prijslijst
KNG 110-62 oyster onderbouw 125.0512.516
KNG 110-62 stone grey onderbouw 125.0512.518
KNG 110-62 onyx onderbouw 125.0512.515
KNG 110-62 mat zwart onderbouw 125.0627.321

200 diep

Kastmaat 800 mm
Uitsparingsmaat 760 x 460 mm R10
Buitenmaat 620 x 420 x 200 mm
Inclusief Easy Touch rvs drukknop waste  
art nr 133.0391.835 ø 35 mm.  
*Levertijd 3 weken.

polar white

polar white

oyster

oyster

stone grey

stone grey

onyx

onyx

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
KNG 110-52 polar white onderbouw 125.0512.506 zie prijslijst
KNG 110-52 oyster onderbouw 125.0512.505
KNG 110-52 stone grey onderbouw 125.0512.507
KNG 110-52 onyx onderbouw 125.0512.504
KNG 110-52 mat zwart onderbouw 125.0627.319

200 diep

Kastmaat 600 mm
Uitsparingsmaat 560 x 460 mm R10
Buitenmaat 520 x 420 x 200 mm
Inclusief Easy Touch rvs drukknop waste  
art nr 133.0391.835 ø 35 mm.  
*Levertijd 3 weken.

21

21

3

3

mat zwart

mat zwart
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Accessoires

Maris

1

FUN 112.0057.850
rvs inzetbakje*
172 x 412 x 55 mm
Prijs excl. BTW € 132,98
Prijs incl. BTW € 160,91

2

FUN 112.0030.882
rvs/kunststof rolmat
468 x 420 mm
Prijs excl. BTW € 153,18
Prijs incl. BTW € 185,35

3

FUN 112.0188.651
Mobiele afdruipschaal
342 x 430 x 22 mm
Prijs excl. BTW € 135,58
Prijs incl. BTW € 164,05

4

FUN 112.0658.444
Afvoerset 3,5" zwart
Prijs excl. BTW € 98,35
Prijs incl. BTW € 119,00

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
MRG 210/110-72 onyx vlak inbouw/onderbouw 135.0667.658 zie prijslijst
MRG 210/110-72 mat zwart vlak inbouw/onderbouw 135.0667.706
MRG 210/110-72 polar white vlak inbouw/onderbouw 135.0667.735
MRG 210/110-72 stone grey vlak inbouw/onderbouw 135.0667.742
MRG 210/110-72 oyster vlak inbouw/onderbouw 135.0667.749
MRG 210/110-72 black edition vlak inbouw/onderbouw 135.0667.757

Kastmaat 800 mm
Buitenmaat 753 x 433 x 200 mm R15
Bakmaat 720 x 400 x 200 mm

black edition

21 3 4 5
polar white oyster stone grey mat zwartonyx

5

FUN 112.0655.488
All in set 4
Prijs excl. BTW € 199,00
Prijs incl. BTW € 240,79
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Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
MRG 210/110-62 onyx vlak inbouw/onderbouw 135.0667.659 zie prijslijst
MRG 210/110-62 mat zwart vlak inbouw/onderbouw 135.0667.707
MRG 210/110-62 polar white vlak inbouw/onderbouw 135.0667.736
MRG 210/110-62 stone grey vlak inbouw/onderbouw 135.0667.743
MRG 210/110-62 oyster vlak inbouw/onderbouw 135.0667.750
MRG 210/110-62 black edition vlak inbouw/onderbouw 135.0667.758

Kastmaat 800 mm
Buitenmaat 653 x 433 x 200 mm R15
Bakmaat 620 x 400 x 200 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
MRG 210/110-52 onyx vlak inbouw/onderbouw 135.0667.660 zie prijslijst
MRG 210/110-52 mat zwart vlak inbouw/onderbouw 135.0667.708
MRG 210/110-52 polar white vlak inbouw/onderbouw 135.0667.737
MRG 210/110-52 stone grey vlak inbouw/onderbouw 135.0667.744
MRG 210/110-52 oyster vlak inbouw/onderbouw 135.0667.751
MRG 210/110-52 black edition vlak inbouw/onderbouw 135.0667.759

Kastmaat 600 mm
Buitenmaat 553 x 433 x 200 mm R15
Bakmaat 520 x 400 x 200 mm

21 3 4 5

521 3 4

black edition

black edition

oyster

oyster

mat zwart

mat zwart

stone grey

stone grey

onyx

onyx

Black edition

Alle black edition versies zijn uitgevoerd  
met een mat zwarte afvoerplug en afvoerdeksel en met een mat 
zwarte overloop en designplaatje. Ideaal voor een combinatie met 
een mat zwarte kraan zoals de Centro of een mat zwarte waste.

polar white

polar white
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Maris

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
MRG 210/110-37 onyx vlak inbouw/onderbouw 135.0667.702 zie prijslijst
MRG 210/110-37 mat zwart vlak inbouw/onderbouw 135.0667.709
MRG 210/110-37 polar white vlak inbouw/onderbouw 135.0667.738
MRG 210/110-37 stone grey vlak inbouw/onderbouw 135.0667.745
MRG 210/110-37 oyster vlak inbouw/onderbouw 135.0667.752
MRG 210/110-37 black edition vlak inbouw/onderbouw 135.0667.760

Kastmaat 450 mm
Buitenmaat 403 x 433 x 200 mm R15
Bakmaat 370 x 400 x 200 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
MRG 260/160-35-15 BL onyx vlak inbouw/onderbouw 135.0667.703 zie prijslijst
MRG 260/160-35-15 BL mat zwart vlak inbouw/onderbouw 135.0667.710
MRG 260/160-35-15 BL polar white vlak inbouw/onderbouw 135.0667.739
MRG 260/160-35-15 BL stone grey vlak inbouw/onderbouw 135.0667.746
MRG 260/160-35-15 BL oyster vlak inbouw/onderbouw 135.0667.753
MRG 260/160-35-15 BL black edition vlak inbouw/onderbouw 135.0667.761

Kastmaat 600 mm
Buitenmaat 553 x 433 x 200 mm R15
Bakmaat 340 x 400 x 200 mm
Bakmaat 150 x 400 x 150 mm

21

21

3

3

4 5

54

black edition

black edition

oyster

oyster

mat zwart

mat zwart

stone grey

stone grey

onyx

onyx

polar white

polar white
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Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
MRG 260/160-35-15 BR onyx vlak inbouw/onderbouw 135.0667.704 zie prijslijst
MRG 260/160-35-15 BR mat zwart vlak inbouw/onderbouw 135.0667.733
MRG 260/160-35-15 BR polar white vlak inbouw/onderbouw 135.0667.740
MRG 260/160-35-15 BR stone grey vlak inbouw/onderbouw 135.0667.747
MRG 260/160-35-15 BR oyster vlak inbouw/onderbouw 135.0667.755
MRG 260/160-35-15 BR black edition vlak inbouw/onderbouw 135.0667.762

Kastmaat 600 mm
Buitenmaat 553 x 433 x 200 mm R15
Bakmaat 340 x 400 x 200 mm
Bakmaat 150 x 400 x 150 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
MRG 220/120-35-35 onyx vlak inbouw/onderbouw 135.0667.705 zie prijslijst
MRG 220/120-35-35 mat zwart vlak inbouw/onderbouw 135.0667.734
MRG 220/120-35-35 polar white vlak inbouw/onderbouw 135.0667.741
MRG 220/120-35-35 stone grey vlak inbouw/onderbouw 135.0667.748
MRG 220/120-35-35 oyster vlak inbouw/onderbouw 135.0667.756
MRG 220/120-35-35 black edition vlak inbouw/onderbouw 135.0667.763

Kastmaat 800 mm
Buitenmaat 753 x 433 x 200 mm R15
Bakmaat 346 x 400 x 200 mm
Bakmaat 346 x 400 x 200 mm

21

21

3

3

4

4 5

5

black edition

black edition

Black edition

Alle black edition versies zijn uitgevoerd  
met een mat zwarte afvoerplug en afvoerdeksel en met een mat 
zwarte overloop en designplaatje. Ideaal voor een combinatie met 
een mat zwarte kraan zoals de Centro of een mat zwarte waste.

oyster

oyster

mat zwart

mat zwart

stone grey

stone grey

onyx

onyx

polar white

polar white
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Tectonite® spoelbakken

Tectonite® 
Extreem sterk 
Het oppervlak van de spoelbak is erg sterk.  
Hierdoor is Tectonite® uitermate geschikt voor het  
dagelijks gebruik in de keuken.

3de generatie coating 
De nieuwe PIMC (Powder In Mould Coating) geeft de Tectonite®  
spoelbakken extra bescherming en zorgt voor kleurbehoud.

Exlusieve textuur 
De nieuwe textuur van de Tectonite® spoelbakken zorgt ervoor  
dat water  parelt op het oppervlak en daardoor makkelijk af te 
nemen is.
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polar white

carbon black

Robuust
Tectonite® is een uniek materiaal ontwikkeld door Franke.  
De Tectonite® spoelbakken worden uit 3 componenten gemaakt: 
• Sheet Mould Compound (SMC), een met vezels versterkt 

polyester 
• 3de generatie Powder In Mould Coating (PIMC) welke de 

spoelbak kleur geeft
• De structuur wordt in de mal aan het materiaal toegevoegd, 

waardoor het de unieke Tectonite® uitstraling krijgt.
 
Tectonite®  is een materiaal dat bestand is tegen vallen en stoten 
die ontstaan bij dagelijks gebruik. De spoelbak is door- en-door 
getest en kan een klap weerstaan van 60N op de rand van de 
spoelbak.  
 
Door de glasdeeltjes in de vernieuwde coating is Tectonite® zeer 
resistent tegen UV-straling waardoor de kleur van de spoelbak 
behouden blijft. Daarnaast is het oppervlak schuurvast zodat er 
geen krassen ontstaan bij het schoonmaken. Het oppervlak van 
Tectonite® spoelbakken  is bestand tegen warmtebronnen tot  
wel 300 °C. Een ovenschaal heeft  bijvoorbeeld een temperatuur 
van 230°C.  

Doordat de spoelbak door de coating hermetisch gesloten is, 
kunnen  vloeistoffen niet in het materiaal trekken. Dit zorgt  
ervoor dat vlekken eenvoudig te verwijderen zijn.  
 
Tectonite® is bijzonder licht in  gewicht, makkelijk te monteren  
en 100 % recyclebaar.
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Sirius

Kraan niet leverbaar, alternatief:  
kraan Centro (pag. 123)

Accessoires

1

FUN 112.0188.651
Mobiele afdruipschaal
342 x 430 x 22 mm
Prijs excl. BTW € 135,58
Prijs incl. BTW € 164,05

2

FUN 112.0655.488
All in set 4
Prijs excl. BTW € 199,00
Prijs incl. BTW € 240,79
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Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
S2D 620 polar white opbouw 143.0634.553 zie prijslijst
S2D 620 carbon black opbouw 143.0634.552

Kastmaat 800 mm
Uitsparingsmaat 844 x 484 mm
Buitenmaat 860 x 500 mm R8
Bakmaat 2 x 350 x 400 x 200 mm
Opbouwrand 8

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
S2D 611 polar white opbouw 143.0634.551 zie prijslijst
S2D 611 carbon black opbouw 143.0634.480

Kastmaat 600 mm
Uitsparingsmaat 984 x 484 mm
Buitenmaat 1000 x 500 mm R8
Bakmaat 450 x 432 x 200 mm
Opbouwrand 8 mm

1 2

polar white

polar white

carbon black

carbon black

2
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Sirius

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
S2D 651 polar white opbouw 143.0634.555 zie prijslijst
S2D 651 carbon black opbouw 143.0634.554

Kastmaat 600 mm
Uitsparingsmaat 984 x 484 mm
Buitenmaat 1000 x 500 mm R8
Bakmaat 350 x 432 x 200 mm
Bakmaat 150 x 350 x 150 mm
Opbouwrand 8 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
SID 160 polar white onderbouw 125.0252.219 zie prijslijst
SID 160 carbon black onderbouw 125.0252.215

200 diep 140 diep

41
0

44
0

560
182,5 92,5 15

11
4

340 160 12,5
35

R 5

R 10

Kastmaat 600 mm
Buitenmaat 560 x 440 mm R5
Bakmaat 340 x 410 x 200 mm
Bakmaat 160 x 410 x 140 mm

1 2

21

polar white

polar white

carbon black

carbon black
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Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
SID 110.50 polar white onderbouw 125.0252.224 zie prijslijst
SID 110.50 carbon black onderbouw 125.0252.223

500

525

200 diep

41
0

44
0

R 5

R 10

Kastmaat 600 mm
Buitenmaat 525 x 440 mm R5
Bakmaat 500 x 410 x 200 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
SID 110.34 polar white onderbouw 125.0252.229 zie prijslijst
SID 110.34 carbon black onderbouw 125.0252.227

340

365

200 diep

41
0

44
0

R 5

R 10

Kastmaat 450 mm
Buitenmaat 365 x 440 mm R5
Bakmaat 340 x 410 x 200 mm

polar white

polar white

carbon black

carbon black

1

1 2

2
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Sirius

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
SID 110.16 polar white onderbouw 125.0252.233 zie prijslijst
SID 110.16 carbon black onderbouw 125.0252.231

185

160

140 diep
41

0

44
0

R 5

R 10

Kastmaat 300 mm
Buitenmaat 185 x 440 mm R5
Bakmaat 160 x 410 x 140 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
SID 610.50 TH polar white opbouw 114.0568.052 zie prijslijst
SID 610.50 TH carbon black opbouw 114.0271.940

200 diep

Kastmaat 600 mm
Buitenmaat 560 x 530 mm
Bakmaat 490 x 370 x 200 mm
Opbouwrand 8 mm

1 2

21

polar white

polar white

carbon black

carbon black
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Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
SID 610.40 TH polar white opbouw 114.0568.054 zie prijslijst
SID 610.40 TH carbon black opbouw 114.0568.053

200 diep

Kastmaat 450 mm
Buitenmaat 430 x 530 mm R8
Bakmaat 371 x 385 x 200 mm
Opbouwrand 8 mm

1

polar white carbon black

2
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Multi-water kranen
Twist kranen 74 - 75
Touch kranen 76 - 77 
Boilers 78 - 81 
Chiller, Sparq 82 - 83 

Filter, M-Box 84 - 85 
Accessoires 86 - 87

Premium3 88
Perfect3 89
Perfect4 90
Perfect4 Chilled 91
Perfect6 Sparq 92

Installatie 94 - 95
FAQ en garantie 96 - 97

Toebehoren 
Multi-water kranen 232
Reiniging 236 - 239
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MULTI-WATER KRANEN
Let op: voor het muliti-water kranen assortiment bestaan afwijkende condities,  
neem contact op met uw account manager voor meer informatie hierover.

Zwitserse kwaliteit
Bij Franke doen we geen concessies, niet op 
design noch op functionaliteit. Wereldwijd is Franke 
een toonaangevende leverancier van producten 
en oplossingen voor keukens, badkamers en 
sanitair ruimtes, professionele food service en 
koffiesystemen. Door deze diversiteit hebben we een 
enorme kennis opgebouwd en kunt u ons uw all-round 
specialist noemen. Zonder het misschien te weten 
zijn we vaker in uw leven dan u denkt.

Voor iedereen 
Het systeem is zo samen te stellen dat het precies 
aansluit bij wat uw klant nodig heeft. Koud en 
warm water is een gegeven, de keuze voor de 4 
verschillende speciaal water functies - kokend, 
gezuiverd, gekoeld en sprankelend - is aan uw klant. 
Alle Perfect systemen kunnen altijd naderhand 
geüpgraded worden.

72



Gezond & lekker
We houden van een goed maar ook gezond leven. 
Aangezien de mens voor een groot gedeelte uit water 
bestaat, is water drinken gezond. Het leidingwater in 
Nederland is van goede kwaliteit, maar u gunt uzelf 
de beste kwaliteit. Franke zuivert het speciaal water 
door middel van het Pro M filter en haalt hiermee een 
aantal onzuiverheden zoals hormonen, pesticiden 
en medicijnresten uit het water. Door het DuoBlend 
systeem behouden we de belangrijkste en smaakvolle 
mineralen in het water. Zo kunt u onbezorgd genieten 
van gezond en lekker water!

Energie 
De boilers van Franke zijn energiezuinig en verbruiken 
gemiddeld slechts 0,10 cent per dag. Dit komt door 
het gebruik van hoogwaardige isolatiematerialen zoals 
Aerogel. Deze isolatietechniek zorgt voor een laag 
energieverlies en dus een zuinig apparaat. Daarnaast 
blijft de boiler goed onderhouden door de standaard 
meegeleverde Pro M filter. Zo ontstaat er geen 
vervuiling en blijft de boiler efficiënt werken met een 
langere levensduur.

Betaalbaar gemak
Kiest u voor Franke dan kiest u voor meer met 
minder. Waar voorheen verschillende apparaten en 
kranen nodig waren voor dezelfde functionaliteiten, 
kan dit nu met één kraan. Slim, met een simpele 
handbeweging tapt u net zo eenvoudig koud, warm, 
kokend, gezuiverd, gekoeld of sprankelend water. 
Zonder nadenken. Heel gemakkelijk. Gewoon, op 
gevoel. Franke is prestige en comfort, maar wel 
betaalbaar.

Besparend
Met de systemen van Franke bespaart u een  
hoop tijd met minder inspanning. U gebruikt altijd  
de gewenste hoeveelheid water zonder verspilling.  
Niet alleen heeft u snel kokend water voor een kop 
thee of het bereiden van de maaltijd, u heeft ook 
direct een gezuiverd, gekoeld of sprankelend glas 
water, zodat u gelijk kunt genieten van uw favoriete 
speciaal water. Het kopen en inleveren van plastic 
flessen is daarmee verleden tijd. Dat maakt de 
systemen van Franke een duurzame keuze, waardoor 
het water nog beter smaakt! 

Veilig
Met 100 graden water uit de kraan is het altijd 
opletten. De Franke kokend water kranen zijn 
ontwikkeld om ervoor te zorgen dat dit zo goed en zo 
veilig mogelijk werkt. U heeft middels een kindveilig 
bedieningsmechanisme altijd de controle. Ook heeft 
het systeem beschikking over een vakantie-stand met 
legionella protectie, wel zo veilig.

Ruimtebesparend
Niet alleen op het aanrechtblad besparen we 
ruimte met onze multifunctionele kranen, ook in 
de spoelkast. Geen beperkingen meer, want met 
onze Combi S 5 liter boiler wordt de ruimte efficiënt 
gebruikt. Deze kunnen namelijk achter de plint (min. 
15 cm) liggend of staand in de kast geplaatst worden. 
Hiermee is er altijd een indeling te creëren die perfect 
aansluit bij wensen voor afvalsystemen of lades in  
de keuken. 
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Geen hete uitloop dankzij 
buis-in-buis constructie Kindveilige druk- 

en draaiknop met 
terugslagveer.

MECHANISCHE BEDIENING
De Premium3 is voorzien van een mechanische bedien ing.  
De kindveilige druk- en draaiknop met terugslagveer stopt de  
kokend waterstraal onmiddellijk wanneer de knop wordt los-gelaten. 
De roestvrijstalen bedieningshendel voor warm- en koudwater  
heeft geen achterzwaai. Ideaal voor plaatsing dicht bij de muur. 

Kraangat Ø 35 mm

kokend water

MECHANISCHE BEDIENING

Geen achterzwaai

Zwenkbereik 360° 

Video bediening  
Twist kranen :
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Zwenkbereik 360° 

Geen hete uitloop dankzij 
buis-in-buis constructie 

Geen achterzwaai

Intuïtieve 
elektronische 
bediening met 
lichtring.

Kraangat Ø 35 mm

ELEKTRONISCHE BEDIENING

Rood kokend water

Wit neutrale stand

Groen sprankelend water

Licht blauw gekoeld water

Blauw gezuiverd water

Waarschuwing voor kokend water
• Schakelt automatisch uit na 10 min.
• Opheffen door 2x te drukken  

of 3 sec. ingedrukt houden.

De Perfect serie is voorzien van de  
elektronische Touch bediening. De gekleurde 
lichtring geeft precies aan in welke stand de 
kraan staat.

De Touch knop is makkelijk en ook veilig. De 
Touch bediening schakelt automatisch op de 
kinderbeveiliging en is ook uit te schakelen.

• Indrukken en vasthouden – vullen van glas
• 2x indrukken = vulstand - medium
• 3x indrukken = vulstand – large
• Kraan stopt automatisch na bereiken volume
• Vulstand onderbreken door nogmaals in te 

drukken

SLIMME TOUCH BEDIENING

Video bediening  
Touch kranen :

76



Modellen
Irena Minerva

Chroom Chroommat zwart mat zwart

Mondial

Helix

Pollux

Rvs

Rvs

RvsIndustrial 
black

Industrial 
black

Industrial 
black

Industrial
anthracite

Industrial
anthracite

Industrial
anthracite

Industrial
gold

Industrial
gold

Industrial
gold

Industrial
copper

Industrial
copper

Industrial
copper

Zie ons volledige zeepdispenser  
assortiment op pagina 127: 

Active  
Chroom/rvs-look

Atlas 
Black Industrial colors

230

33
0

23
0

96

∅35

96

191

40
7

27
6

Cold

Hot

96

∅35

45∘

45∘

96

191

40
7

27
6

96

∅35

96

191

40
7

27
6

Cold

Hot

96

∅35

45∘

45∘

96

200

33
0

27
6

96

∅35

96

189

36
2,

5

23
9,

5

78
80

∅34 min

80

80

190

23
4,

533
4,

5
80

78

∅34 min

80

80

M
ul

ti-
w

at
er

 k
ra

ne
n

7776



koud water snel kokend gekoeld waterwarm water gezuiverd water sprankelend water

Premium3 Twist 3-in-1 mechanische bediening

Perfect3 Touch 3-in-1 elektronische bediening

Perfect4 Touch 4-in-1 elektronische bediening

Perfect4 Chilled Touch 4-in-1 elektronische bediening

Perfect6 Sparq Touch 6-in-1 elektronische bediening

Kies je favoriete water
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Welke boiler past bij mij?

SLIMME BOILER TECHNOLOGIE

• Een perfecte temperatuurbeheersing door de elektronische thermostaat 

• Vakantie-stand met legionella protectie 

• Eco-stand voor uitschakeling in de nacht 

• Staand of liggend te plaatsen 

Medium gebruiker is iemand die regelmatig door de dag 
warm of kokend water nodig heeft.

Large gebruiker is iemand die op bepaalde momenten in 
de dag veel warm of kokend water nodig heeft.

Medium 
gebruiker Ja

Large
gebruiker Nee

JaNee
Is er een warm 

waterleiding aanwezig 
in de keuken?

Hoeveel warm/kokend water 
gebruik ik?

Wil je hier nog een koeler 
(Chiller of Sparq) bij?

Ja, de afstand van de kraan tot de cv 
ketel is > 6 meter of ik wacht langer 

dan 30 sec op warm water?

SOLO SCOMBI S COMBI XCOMBI XL
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Let op:
Solo S alleen toepasbaar met de 

mechanische Twist kranen!

COMBI S 
De Combi S is voor de Medium gebruiker en levert kokend en warm water. Sets met deze 

boiler worden alleen op de koudwaterleiding aangesloten. Omdat je snel warm en kokend 

water tot je beschikking hebt werkt dat waterbesparend en heb je veel comfort. De Combi S 

kan liggend of staand geplaatst worden en past dus makkelijk in je spoelkast. Staand levert 

hij 4 liter kokend en 18 liter warm water en liggend 3 liter kokend en 14 liter warm water. De 

afmeting van deze boiler is : 52,2 x 14,5 x 20 cm. Om de boiler liggend achter de plint te 

plaatsen heb je een plinthoogte van 15 cm nodig. 

COMBI X 
Heb je een warm- en koudwaterleiding in de keuken en heb je behoefte aan  

onbeperkt warm water maar weinig ruimte in je spoelkast kies dan voor de Combi X. 

Deze slimme boiler met bypass zorgt voor een hoog comfort met onbeperkt warm  

water en snel kokend water. Zo heb je nooit een tekort aan warm water. Deze boiler heeft 

hetzelfde formaat als de Combi S en kan ook staand en liggend geplaatst worden.

COMBI XL 
Ben je een Large verbruiker van warm en kokend water en heb je geen warmwaterleiding 

in je keuken dan is de Combi XL jouw boiler. Je hoeft deze boiler alleen op koud water aan 

te sluiten en geeft bij 7 liter kokend en 32 liter warm water en is net zo waterbesparend en 

zuinig als onze andere boilers. Gezien zijn formaat 45,2 x 30,0 x 28,5 cm neemt hij wel wat 

meer ruimte in je spoelkast in.

SOLO S  
Wil je alleen kokend water omdat je in de keuken niet lang wacht op warm water uit 

de CV-ketel dan is de Solo S de oplossing voor jou. Het formaat en voordelen van 

deze boiler zijn hetzelfde als van de Combi S en hij kan staand (4 liter van 100°C) en 

liggend (3 liter van 100°C) geplaatst worden. Denk er wel aan dat je dan een plint-

hoogte nodig hebt van 15 cm. 

 

liggend en staand 
te gebruiken

Inhoud Capaciteit Vermogen Doorwarmtijd Stand-by Afmeting (H x B x D)

4,7 L 100°C 3L liggend I 4L staand 1500 W 12 minuten 25 W 522 x 145 x 200 mm

55°C 14L liggend I 18L staand

Inhoud Capaciteit Vermogen Doorwarmtijd Stand-by Afmeting (H x B x D)

10 L 100°C 7L staand 2200 W 20 minuten 28 W 452 x 300 x 285 mm

55°C 32L staand

Inhoud Capaciteit Vermogen Doorwarmtijd Stand-by Afmeting (H x B x D)

4,7 L 100°C 3L liggend I 4L staand 1500 W 12 minuten 25 W 522 x 145 x 200 mm

Inhoud Capaciteit Vermogen Doorwarmtijd Stand-by Afmeting (H x B x D)

4,7 L 100°C 3L liggend I 4L staand 1500 W 12 minuten 25 W 522 x 145 x 200 mm

55°C Onbeperkt
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Solo S Combi S Combi Xcellent Combi XL

      

Geleverde water kokend
(warm vanuit CV) kokend en warm kokend en 

onbeperkt warm kokend en warm

Wateraansluiting koud koud koud en warm koud

Inhoud (L) 4,7 4,7 4,7 10

Capaciteit (L)

- liggend kokend/warm 3 / - 3 / 14 3 / onbeperkt

- staand kokend/warm 4 / - 4 / 18 4 / onbeperkt 7,5 / 32

Spanning (V) 230 230 230 230

Vermogen (W) 1500 1500 1500 2200

Belasting (A) 7 7 7 10

Stilstandverlies (W/h) 25 25 25 28

Stand-by gebruik (€ per dag) 0,10* 0,10* 0,10* 0,12*

Bewaar temperatuur (°C) 107,5 107,5 107,5 108

Geleverde temperatuur (°C) 100 100 100 100

Opwarmtijd bij koude start (min.) 23 23 23 35

Doorwarmtijd (min.) 12 12 12 20

Hoogte (mm) 522 522 522 452

Breedte (mm) 145 145 145 300

Diepte (mm) 200 200 200 285

Gewicht (leeg in kg) 4,5 4,5 5 10

Max. werkdruk (kPa) 600 600 600 600

Wateraansluiting (mm) 15 15 15 15

Min. waterdruk (kPa) 150 150 150 150

Max. waterdruk (kPa) 400 400 400 400

Solo S 
Combi S
Combi Xcellent

Combi XL

522

145 200

Specificaties per boiler

Tekeningen 60

300

45
2

285
32

* afhankelijk van uw energiekosten
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Chiller en Sparq
Een zonnige warme dag, hard gewerkt in de tuin of rondje hardgelopen. Wat smaakt er niet beter dan een 
glas fris gekoeld water. Of serveer bruisend water bij een heerlijk diner. Dit alles nu uit 1 kraan. De Chiller 
en de Sparq bieden direct beschikbaar gekoeld of gekoeld en bruisend water.

CHILLER 

De Chiller voorziet het systeem van heerlijk gekoeld water. De Chiller komt naast de boiler in 

het keu kenkastje te staan. De temperatuur is in te stellen tussen de 4°C en 7°C, zo kun je de 

watertemperatuur aanpassen aan het seizoen en aan je wensen. Met het gekoeld gezuiverd 

water hoef je geen karaf water meer in je koelkast te zetten, maar tap je precies de juiste  

hoeveelheid op ieder moment van de dag. Niet alleen gemakkelijk, maar ook duurzaam,  

energie- en kostenbesparend. De energiekosten zijn ongeveer  

€ 5 per jaar.

SPARQ 

De Sparq voorziet het systeem van heerlijk gezuiverd 

gekoeld en gekoeld sprankelend water.  

De compacte unit komt naast de boiler in het keuke- 

kastje te staan. Door de nieuwe Hydronic technologie levert de Sparq  

op zeer zuinige en efficiënte wijze de perfecte koel- en bruiscapaciteit, zodat er altijd voldoende 

gezuiverd, gekoeld en sprankelend water voor je klaar staat. De geïntegreerde koolzuurcilinder  

is goed voor 100 liter gekoeld sprankelend water.

Reinigingssets voor de Chiller, zie pag. 238

Inhoud Capaciteit Vermogen Hersteltijd Stand-by Afmeting (H x B x D)
4 L 2°C - 7°C 2,4 L 100 W 10 minuten 3,3 W 396 x 225 x 364 mm

Inhoud Capaciteit Vermogen Hersteltijd Stand-by Afmeting (H x B x D)
In-line 
koeling

2°C - 7°C 18 L 170 W 5 minuten 8 W 400 x 189 x 360 mm
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Chiller Sparq

Speciaal water functie gekoeld gekoeld, gezuiverd 
en sprankelend

Inhoud (L) 4 0,8 / onbeperkt / 1,1

Capaciteit (L/uur) 14 18

- gekoeld water (L/min.) 2,4 2,5

- gezuiverd water (L/min.) nvt onbeperkt

- sprankelend water (L/min.) nvt 2,7

Spanning (V) 230 230

Vermogen (W) 100 170

Belasting (A) 0,4 0,75

Stilstandverlies (W/h) 3,3 8

Stand-by gebruik (€ per dag) 0,03* 0,03*

Temperatuur (°C) 4 - 7 4 - 10

Temperatuur instelbaar handmatig -

Afkoeltijd bij start (min.) 45 40

Afkoeltijd (min.) 10 5

Hoogte (mm) 390 406

Breedte (mm) 225 185

Diepte (mm) 360 386

Gewicht (leeg in kg) 15 18

Max. werkdruk (kPa) 400 600

Wateraansluiting (mm) 15 15

Min. waterdruk (kPa) 200 200

Max. waterdruk (kPa) 400 400

* afhankelijk van uw energiekosten

Chiller Sparq

Specificaties per unit

Tekeningen

36
0

60

40
0

189

36
4

39
6

225
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M-BOX 

De M-Box zorgt voor een eenvoudige en snelle 
installatie. Geen losse onderdelen in het keukenkastje, 
maar één compacte box waarin de Franke Pro M filter, 
inlaatcombinatie, mengset, kleppenset en control box zijn 
verwerkt. Vernieuwde slangen en push-koppelingen zorgen 
voor de perfecte afsluiting. Binnen een half uur is het 
gehele systeem te monteren.  
 
Ieder systeem heeft zijn eigen M-Box. De M-Box mengt het 
water uit de boiler met de koud water toevoer waardoor 
uw kraan warm water geeft. Verder verdeelt de M-Box 
het water naar de verschillende units, zodat je het juiste 
speciaal water uit de kraan kunt tappen.

Voordelen M-Box

• Plug-en-Play montage
• Mengventiel, filter, kleppenset, control box en  

overdrukventiel, gecombineerd in één box
• Multifunctioneel
• Montage in verticale en horizontale richting

Afmetingen staand (H x B x D) 406 x 160 x 203 mm

Voeding 230 VAC / 24 VDC

Montage verticaal en horizontaal

Temperatuur mengwater 55 °C

Max. leidingdruk 4 bar

Filtering middels Pro M filter (1700 L)
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Artikelnummer 120.0305.558

Afmetingen staand (H x Ø) 255 x 95 mm

Montage verticaal en horizontaal

Max. leidingdruk 4 bar

Water temperatuur 4 - 30 °C

Capaciteit 1700 liter

Montage automatische afsluiting

Prijs excl. BTW / incl. BTW € 65,29 / € 79,00

PRO M FILTER
Zorgt voor een optimale  
smaakbeleving en de beste kwaliteit

De Franke Pro M filter zorgt bij alle speciaal water opties voor een optimale smaakbeleving en de beste kwaliteit. Het gezuiverde 

water is zachter van smaak en filtert o.a. schadelijke medicijnresten, hormonen en pesticiden uit het water. Belangrijke 

mineralen worden echter behouden. De filter zorgt daarbij niet alleen goed voor jou, maar zorgt ook goed voor het systeem. 

Door het neutraliseren van de kalk ontstaat er geen kalkafzetting in de boiler. Hierdoor kun je van een langere levensduur 

genieten en blijft het energieverbruik gelijk.

Video 
werking 
van de filter

Grof filter
Verwijdert alle grove deeltjes

Hardheid reductie 
Hardheid reductie door ionen
uitwisseling

Hardheid stabilisatie 
Hardheid stabilisatie door
binding kalkionen

Fijn filter 

Actief koolstoffilter
Verwijdert stoffen die geur en
smaak negatief beïnvloeden

Micro filtratie 
filtert delen  < 5 µm

Voordelen Pro M filter

•   Zuivert het water met behoud van waardevolle mineralen

•  Verwijdert ongewenste smaak en geur

•  Energieverbruik blijft gelijk

• Verlaagt de waterhardheid 

•  Optimale bescherming van het systeem

•  Zorgt voor een langere levensduur  

 Let op! De filter dient altijd geplaatst te worden, ook  

 als er een waterontharder aanwezig is. 

TIP: tijdig vervangen van het filter is belangrijk voor de levensduur van het systeem en behoudt van garantie. 
Voor aanschaf filter, ga naar shop.franke.nl
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FUN Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Bypass (los) 112.0561.115 € 122,98 € 148,81

FUN Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Switch 3 112.0561.116 € 70,25 € 85,00

SWITCH 3 

Met de Switch 3 heeft u geen extra stroomgroep 
nodig om ons systeem te kunnen sluiten. Deze 
slimme regelaar schakelt automatisch tussen drie 
aangesloten apparaten om overbelasting van het 
elektriciteitsnet te voorkomen.

 
Voordelen Switch 3

• Veilig meerdere apparaten op één stopcontact  
aan te sluiten

• Perfect te gebruiken bij bestaande situaties

BYPASS 

De Bypass wordt standaard meegeleverd met 
de Combi Xcellent boiler. Met de Bypass is het 
systeem op zowel warm- als koud water aan te 
sluiten. Zo heeft u altijd beschikking over direct en 
onbeperkt warm water. Deze slimme feature is aan 
te sluiten op de filterstopkraan en is geschikt voor 
elke M-Box. De Bypass is ook als los onderdeel 
verkrijgbaar en kan achteraf geplaatst en/of 
verwijderd worden.  

Let op, de boiler kan niet op warm water worden 
aangesloten. Het betreft geen hotfill aansluiting.

Voordelen Bypass

• Direct onbeperkt warm water
• Altijd beschikking over kokend water
• Toepasbaar i.c.m M-Box op alle Combi boilers
• Geen ongebruikte leiding in het keukenkastje 

Warm water temperatuur ± 60 °C

Taphoeveelheid warm water 4 - 7 liter p/min.

Geschikt voor M-Box vanaf 12-02-2018

Accessoires

Bypass
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FUN Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Koolzuurcilinder* 112.0571.833 € 16,53 € 20,00

*Op dit artikel wordt geen dealerkorting berekend.

FUN Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Classic pack rvs 112.0558.107 € 81,82 € 99,00

KOOLZUURCILINDER 

Met de koolzuurcilinder kan 100 liter 
sprankelend water getapt worden. De cilinder 
is netjes weggewerkt in de compacte Sparq. 

Via www.frankewebshop.nl kan de cilinder 
eenvoudig besteld worden. 

Voordelen koolzuurcilinder

• Heerlijk licht bruisend water
• Kostenbesparend: de koolzuurcilinder kost  

€ 20 dat is omgerekend slechts € 0,20 per liter 
sprankelend water.

• Duurzaam: geen gebruik van plastic flessen, u tapt 
niet meer dan nodig.

• De cilinder is voor eenmalig gebruik en kan voor 
recycling worden aangeboden bij het oud ijzer.

CLASSIC PACK 

Onze rvs modellen Helix en Pollux is met 
het Classic pack te transformeren naar een 
nostalgische of klassieke kraan. Geschikt voor 
iedereen die gebruik wil maken van de nieuwste 
technologie, maar dan in een klassiek jasje. Het 
pakket bestaat uit een klassieke perlatorhuls, rozet 
en een fraai vormgegeven hendel.

Voordelen Classic pack

• Toepasbaar op de Helix en Pollux modellen
• Klassieke uitstraling met de technologie van nu

Afmetingen staand 310 x 170 mm

Capaciteit 100 liter

Montage geïntegreerd in Sparq
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Premium3

Kraan Finish
Solo S Combi S Combi X Combi XL

Irena chroom 119.0481.284 119.0480.684 119.0563.426 119.0480.689

Minerva chroom 119.0481.283 119.0480.683 119.0563.425 119.0480.688

Mondial rvs 119.0481.281 119.0480.681 119.0563.429 119.0480.685

Pollux rvs 119.0529.333 119.0529.335 119.0563.427 119.0529.334

Helix rvs 119.0481.282 119.0480.682 119.0563.428 119.0480.686

Prijzen incl BTW Prijzen excl BTW Zie prijslijst

Combi Xcellent 

Combi S

Combi XL

Solo S

Inhoud: 5 liter 
Geschikt voor:  
warm en kokend water

Inhoud: 10 liter 
Geschikt voor warm  
en kokend water

Inhoud: 5 liter 
Geschikt voor: kokend water

Inhoud: 5 liter 
koud, onbeperkt warm  
en kokend water
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Kraan Finish

Combi S Combi X Combi XL

Irena
chroom 119.0563.757 119.0563.421 119.0563.762

mat zwart 119.0563.403 119.0563.409 119.0563.405

Minerva
chroom 119.0563.758 119.0563.410 119.0563.763

mat zwart 119.0563.402 119.0563.407 119.0563.404

Mondial

rvs 119.0563.760 119.0563.424 119.0563.765

ind black 119.0558.104 119.0558.118 119.0558.130

ind anthracite 119.0558.109 119.0558.121 119.0558.133

ind gold 119.0558.108 119.0558.120 119.0558.132

ind copper 119.0558.107 119.0558.119 119.0558.131

Pollux

rvs 119.0563.759 119.0563.422 119.0563.764

ind black 119.0558.114 119.0558.126 119.0558.138

ind anthracite 119.0558.117 119.0558.129 119.0558.141

ind gold 119.0558.116 119.0558.128 119.0558.140

ind copper 119.0558.115 119.0558.127 119.0558.139

Helix

rvs 119.0563.761 119.0563.423 119.0563.766

ind black 119.0558.110 119.0558.122 119.0558.134

ind anthracite 119.0558.113 119.0558.125 119.0558.137

ind gold 119.0558.112 119.0558.124 119.0558.136

ind copper 119.0558.111 119.0558.123 119.0558.135

Perfect3

Prijzen incl BTW Prijzen excl BTW Zie prijslijst
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Perfect4

Kraan Finish

Combi S Combi X Combi XL

Irena
chroom 119.0563.743 119.0563.511 119.0563.746

mat zwart 119.0563.506 119.0563.515 119.0563.508

Minerva
chroom 119.0563.744 119.0563.510 119.0484.943

mat zwart 119.0563.505 119.0563.514 119.0563.507

Mondial

rvs 119.0480.690 119.0563.513 119.0480.712

ind black 119.0558.142 119.0558.154 119.0558.167

ind anthracite 119.0558.145 119.0558.157 119.0558.170

ind gold 119.0558.144 119.0558.156 119.0558.169

ind copper 119.0558.143 119.0558.155 119.0558.168

Pollux

rvs 119.0529.331 119.0563.509 119.0529.332

ind black 119.0558.150 119.0558.163 119.0558.175

ind anthracite 119.0558.153 119.0558.166 119.0558.178

ind gold 119.0558.152 119.0558.165 119.0558.177

ind copper 119.0558.151 119.0558.164 119.0558.176

Helix

rvs 119.0480.711 119.0563.512 119.0480.713

ind black 119.0558.146 119.0558.159 119.0558.171

ind anthracite 119.0558.147 119.0558.162 119.0558.174

ind gold 119.0558.148 119.0558.161 119.0558.173

ind copper 119.0558.149 119.0558.160 119.0558.172

Prijzen incl BTW Prijzen excl BTW Zie prijslijst
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Kraan Finish

Combi S Combi X Combi XL

Irena
chroom 119.0563.748 119.0563.523 119.0563.753

mat zwart 119.0563.517 119.0563.521 119.0563.519

Minerva
chroom 119.0563.747 119.0563.522 119.0563.752

mat zwart 119.0563.516 119.0563.520 119.0563.518

Mondial

rvs 119.0563.749 119.0563.524 119.0563.754

ind black 119.0558.179 119.0558.191 119.0558.203

ind anthracite 119.0558.182 119.0558.194 119.0558.206

ind gold 119.0558.181 119.0558.193 119.0558.205

ind copper 119.0558.180 119.0558.192 119.0558.204

Pollux

rvs 119.0563.751 119.0563.526 119.0563.756

ind black 119.0558.187 119.0558.199 119.0558.211

ind anthracite 119.0558.190 119.0558.202 119.0558.214

ind gold 119.0558.189 119.0558.201 119.0558.213

ind copper 119.0558.188 119.0558.200 119.0558.212

Helix

rvs 119.0563.750 119.0563.525 119.0563.755

ind black 119.0558.183 119.0558.195 119.0558.207

ind anthracite 119.0558.186 119.0558.198 119.0558.210

ind gold 119.0558.185 119.0558.197 119.0558.209

ind copper 119.0558.184 119.0558.196 119.0558.208

Perfect4 Chilled

Prijzen incl BTW Prijzen excl BTW Zie prijslijst
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Perfect6 Sparq

Kraan Finish

Combi S Combi X Combi XL

Mondial

rvs 119.0563.552 119.0563.553 119.0563.554

ind black 119.0558.251 119.0558.263 119.0558.275

ind anthracite 119.0558.254 119.0558.266 119.0558.278

ind gold 119.0558.253 119.0558.265 119.0558.277

ind copper 119.0558.252 119.0558.264 119.0558.276

Pollux

rvs 119.0563.530 119.0563.541 119.0563.544

ind black 119.0558.259 119.0558.271 119.0558.283

ind anthracite 119.0558.262 119.0558.274 119.0558.286

ind gold 119.0558.261 119.0558.273 119.0558.285

ind copper 119.0558.260 119.0558.272 119.0558.284

Helix

rvs 119.0563.527 119.0563.528 119.0563.529

ind black 119.0558.255 119.0558.267 119.0558.279

ind anthracite 119.0558.258 119.0558.270 119.0558.282

ind gold 119.0558.257 119.0558.269 119.0558.281

ind copper 119.0558.256 119.0558.268 119.0558.280

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Prijzen incl BTW Prijzen excl BTW Zie prijslijst
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FUN Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Montage mechanische set 
Premium3

994.0579.386 € 169,42 € 205,00

Montage elektronische set
Prefect3 en Perfect4

994.0579.384 € 183,47 € 222,00

Montage elektronische set met unit
Perfect4 Chilled en Perfect6 Sparq

994.0579.385 € 210,74 € 255,00

Franke heeft haar eigen installatiedienst; wij kunnen in opdracht van u een multi-water systeem bij de eindgebruiker 
installeren. Wij hanteren i.v.m. montage tijd verschillende tarieven voor onderstaande systemen. Voor overige  
spelregels en voorwaarden neem contact op met de afdeling verkoop. 

Met onderstaande video’s los je snel een mogelijke storing op. 
Bezoek onze website www.multi-waterkraan.nl en zie de volgende video’s onder het kopje Support / Instructievideo’s: 

•  Boiler resetten

•  Ecomodus boiler in/uit schakelen

•  Filter vervangen en de boiler resetten

•  Uitgebreide reset filtertimer

•  Filtertimer uitschakelen

•  Reinigen M-Box

•  Ontkalken perlator

•  Filter reset touch kraan >2018

Prijzen zijn op basis van montage in lege spoelkast met bereikbare aanvoerleiding van koud en/of warm water, 
afvoer en elektra. Het verplaatsen van aanvoerleidingen behoort niet tot de montage dienst.

MONTAGE SERVICE

INSTRUCTIEVIDEO‘S
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Koud watertoevoer
Locatie afhankelijk  
van spoelbak model

Koud watertoevoer

Warm watertoevoer
Locatie afhankelijk  
van spoelbak

Dubbele wandcontactdoos
1 groep wenselijk anders
gebruik maken van Switch 3

Dubbele wandcontactdoos
1 groep wenselijk anders
gebruik maken van Switch 3

tip: tip: Plan een ruimte 
besparende en 
beluchte sifon

tip: tip: Plan een ruimte 
besparende en 
beluchte sifon

Waterafvoer  
Zo laag mogelijk

Waterafvoer  
Zo laag mogelijk

Installatie

De Combi XL is alleen aan te sluiten op de koud water toevoer. 
Warm water wordt gemengd met het water uit de boiler. 

De Combi Xcellent is aan te sluiten op de koud en water  
toevoer. Door toevoeging van de Bypass heeft u direct  
onbeperkt (via de warm water toevoer) warm water.

INSTALLATIE COMBI S EN COMBI XL

INSTALLATIE COMBI XCELLENT

Video installatie  
van een Perfect3 :
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Solo S, Combi S en Combi Xcellent liggend achter de plint
(min. 15 cm hoog)

Combi XL staand in het kastje Combi XL staand in het kastje met extra component
Het verzorgen van de juiste ventilatie is verplicht (zie handleiding)

Solo S, Combi S en Combi Xcellent staand in het kastje
(met eventueel extra component)
Het verzorgen van de juiste ventilatie is verplicht (zie handleiding)

PLAATSINGSVOORBEELDEN
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FAQ en garantie

WAT IS HET ENERGIEVERBRUIK VAN  
EEN FRANKE BOILER? 

Het gemiddelde energieverbruik van een boiler is € 0,10 per 
dag. Dit is een berekening die uit gaat van het verlies van  
energie als het systeem 24 uur niet gebruikt wordt. De 
werkelijke kosten zijn door dagelijks gebruik hoger, maar 
vervangen de kosten die normaal gesproken gemaakt 
worden door de CV ketel en eventuele verliezen die  
ontstaan door lange leidingen. De totale kosten voor het 
gebruik van een Franke boiler kunnen gemiddeld worden 
geschat op € 50 per jaar en zijn afhankelijk van uw  
energiecontract en persoonlijk gebruik.

IS HET ECHT KOKEND WATER?
Ja, kokend water uit een Franke systeem is echt kokend 
water. Het water in de boiler wordt opgeslagen tussen de 
107,5°C en 108 °C en geeft daarmee direct kokend water 
bij het tappen.

WELKE VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN ZIJN ER?
Kraan
• Onze kranen zijn uitgevoerd met kindveilige bedien-

ingssystemen waardoor het per ongeluk tappen van  
speciaal water niet mogelijk is. 

• Door de buis-in-buis techniek wordt de uitloop niet heet 
bij gebruik van kokend water.

• U kunt ervoor kiezen om de warm en koud voorziening 
op de menghendel om te draaien. Wanneer de hendel 
naar voren wordt bewogen geeft de kraan koud water. 
Zo kunnen kinderen zich niet per ongeluk branden aan 
warm water.

Boiler
• Alle boilers zijn voorzien van een vol elektronische  

beveiliging, waarmee droogkoken, oververhitting en 
legionella vorming worden voorkomen.

• De Combi S en XL zijn eenvoudig via de lichtgevende 
knop op de voorzijde van de boiler uit te schakelen 
hiermee wordt automatisch de vakantiestand  
geactiveerd.

• De lichtgevende knop op de boiler informeert u over 
de status/werking van de boiler en geeft middels een 
kleur- signaal een mogelijk defect aan.

Chiller
• Lekdetectie : Chiller en Sparq zijn uitgevoerde met een 

lek detectie systeem. De Touch knop is op dat moment 
uitgeschakeld. Mocht deze lekdetectie ingeschakeld 
zijn neem dan contact op met onze servicedienst.

KAN IK DE BOILER OP WARM WATER AANSLUITEN?

Nee, de boiler kan niet worden aangesloten op warm water. 
Mocht er een warm water voorziening aanwezig zijn dan kan 
de Bypass gebruikt worden om het systeem alsnog op warm 
water aan te sluiten. De Bypass wordt gemonteerd op de 
filterstopkraan (warm water).

KAN IK DE BOILER IN EEN KAST NAAST DE  
SPOELKAST PLAATSEN?

Jazeker dat kan, hiervoor heeft u verlengsets nodig deze 
kunt u terug vinden in het hoofdstuk Toebehoren (pag. 188).

WAAR MOET IK OP LETTEN BIJ HET PLAATSEN VAN 
EEN CHILLER OF SPARQ?

Chillers zijn eigenlijk kleine koelkastjes in een spoelkast. Er 
moet voldoende luchtbeweging zijn om de warme lucht af te 
kunnen voeren. Een gat in de bodem en een halve  
achterwand in de kast volstaat in de meeste gevallen.  
Zie handleiding voor de correcte instructies

HOEVEEL STEKKERS HEB IK NODIG?

Bij een mechanische kraan volstaat 1 stekkeraansluiting.
Bij een Touch kraan heeft u twee stekkeraansluitingen 
nodig.U kunt eventueel bij het ontbreken van voldoende 
stekkeraanslutingen ook de Switch 3 gebruiken (pag. 82).

MAG IK DE BOILER UITSCHAKELEN ALS IK OP 
VAKANTIE GA?

Ja dat mag, maar let erop dat je de vakantie stand met 
legionella protectie instelt. Het is aan te raden om de boiler 
na een afwezigheid van meer dan 7 dagen volledig door te 
spoelen.

MAG IK DE CHILLER EN SPARQ   
UITSCHAKELEN ALS IK OP VAKANTIE GA?

Ja dat mag, echter vanuit het idee van veiligheid levert dit 
weinig energiebesparing op vanwege het lage vermogen. Wij 
adviseren om bij een afwezigheid van meer dan 7 dagen het 
gekoeld water systeem volledig door te spoelen. 

Uitschakelen Sparq & Chiller: De Chiller is makkelijk uit te 
schakelen middels de knop op de achterzijde. De Sparq 
is alleen buiten werking te stellen door de stekker uit het 
stopcontact te halen. 

HOE MOET IK MIJN SYSTEEM ONDERHOUDEN?

De Pro M filter kunt u vergelijken met de motorolie van  
een auto. Het is dus belangrijk dat de filter tijdig wordt  
vervangen, dit wordt bij de elektronische Touch kranen 
aangegeven middels de lichtring. Daarnaast raden wij u  
aan om regelmatig de perlator te ontkalken. Zie voor alle 
onderhoudsinstructies de installatie handleiding.

96



Standaard geven wij 2 jaar garantie op Franke Multi-water kranen mits de filter  
tijdig vervangen is. Bij registratie en aantoonbare tijdige vervanging van de 
filter wordt de garantie periode verlengd met 3 jaar, naar 5 jaar volledige 
garantie inclusief voorrijkosten, arbeidsloon en materiaalkosten. De maximale 
registratieperiode is 1 jaar na aankoop systeem.

Naast de signalering op de Touch kraan of boiler ontvangt uw klant na registratie op mijnfranke.
franke.nl tevens periodiek een herinneringsmail wanneer de filter toe 
is aan vervanging. De Franke Pro M filter kan eenvoudig via shop.franke.nl  
gekocht worden. 
 
Mochten er toch klachten zijn, dan lost onze servicedienst deze snel op. Service aanvragen  
kunnen eenvoudig via het online service formulier op www.franke.nl gemeld worden.

+31 (0)492 585 121 of hs-klantenservice.nl@franke.com

5 ja
ar garantie5 ja
ar garantie

5 JAAR GARANTIE

WAT ZUIVERT HET FILTER ALLEMAAL? 

De Franke Pro M filter filtert naast kalk ook kleine metalen, 
hormonen, medicijnresten, chloride fluoride en verbetert 
de smaak. Filtering wordt gerealiseerd door een 7-traps 
filter methode met o.a. hardheidsreductie en stabilisatie 
maar met behoud van de belangrijke mineralen. Het actieve 
koolstof in de filter verwijdert stoffen die geur en smaak 
negatief beïnvloeden.

HOE WEET IK DAT IK HET FILTER MOET VERVANGEN? 

In de Touch kraan zit een LED indicatie en zodra deze  
oranje knippert moet het filter vervangen worden. Deze  
signalering gaat, uiteindelijk over naar de kleur oranje, waar-
na er geen speciaal water meer getapt kan worden. In deze 
situatie blijft er wel beschikking over warm en koud water.

WAT KOST DE FILTER EN WAAR KAN IK DEZE KOPEN? 

De Pro M filter kost € 79,00 en is goed voor 1700 liter  
speciaal water. De filter is eenvoudig te bestellen op  
shop.franke.nl

WAT MOET IK MET DE FILTER DOEN ALS DEZE OP IS?  
Verwijder het verzadigde filter door te drukken en te 
draaien, het filter komt dan los uit de bajonet sluiting die in 
de Mbox zit. U kunt het verzadigde filter gewoon met het 
huisvuil weggooien.

WAT KOST DE KOOLZUURCILINDER EN WAAR KAN  
IK DEZE KOPEN? 

De koolzuurcilinder kost € 20,00 en is goed voor ongeveer 
100 liter sprankelend water. De cilinder is eenvoudig te 
bestellen op www.multi-waterkraan.nl. 

KAN IK OOK EEN GROTER KOOLZUURPATROON  
AANSLUITEN OP DE SPARQ?

Ja dat kan, de Sparq is hier op voorbereid. U kunt koolzuur 
cillinders gebruiken van diverse maten mits deze een 
reduceerventiel hebben. Franke biedt alleen een 600 grams 
cilinder aan die perfect in de Sparq past.

WAT MOET IK MET DE KOOLZUURCILINDER DOEN  
ALS DEZE OP IS? 

Draai het druk reduceerventiel terug naar nul. Draai het 
ventiel los welke bovenop het koolzuurpatroon is gedraaid. 
U kunt de koolzuurcilinder aanbieden bij het oud ijzer voor 
recycling.

Video werking  
van de filter :

Filter vervangen  
en boiler resetten:
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Kranen
Rvs & gekleurde kranen 
Eos Neo 106
Atlas Neo Sensor 107 
Atlas Neo 108 

Mythos 109 
Orbit, Orbit Tower 110 

Taros Neo 111 
Tango Neo 112 

Pescara Semi-Pro, Flexus-S 113

Chroom, rvs-look & gekleurde kranen  
Active J 114
Icon 115
Pescara Up&Down 116
Active L 117
Active Twist 118
Kubus 119
Maris, Delta 120 
Orbit 121 
Smart 122 
Centro 123 
Format, Lift 124

Nostalgische kranen 
Armony,  Particolare 125 

Zeepdispensers 
Atlas, Active, Firenze 127

Toebehoren 
Kranen & zeepdispensers 233
Reiniging 236 - 239
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Onze Active Taps bieden het beste 
van twee werelden - design en 
duurzaamheid. 

De Active Twist is een innovatieve,
hygiënische en comfortgerichte
oplossing in uw dagelijkse
keuken routines. Een waste
bediening geïntegreerd in de
kraan. De waste knop bedient de
afvoerplug. Zodat je niet meer
met je handen in het hete of vieze
water hoeft. Geen aparte 
bedieningsknop meer op  
het werkblad.

Met de twee ontwerpopties van 
ronde of haakse uitloop,
elk beschikbaar in een 
uitgebreid kleurenpalet, de 
aantrekkingskracht is duidelijk.
Het geheim van de prestaties van 
de nieuwe Active kranen zit in de  
milieuvriendelijke ECO-cartridge, 
die  ontworpen is om zowel water 
te besparen als de temperatuur van 
het water te reduceren. De ECO-
cartridge bespaart wel 50% water.

Maar dat is niet alles, onze Active
kranen hebben ook een Laminar
perlator, die een kristalheldere,
niet-spattende waterstroom
levert en sproeistraalfunctie,  
voor een krachtigere, 
nauwkeurigere reiniging.

Alle Active modellen zijn 
verkrijgbaar met een vaste 
uitloop of dual spray optie voor 

DOORDACHT DESIGN 
Nieuwe Active kranen

betere prestatie. De krachtige 
straal van de dual spray maakt 
het uitspoelen makkelijker 
van groenten en fruit en het 
verwijderen van hardnekkig vuil 
op borden. 

De uittrekbare uitloop bereikt 
ook elk deel van de spoelbak, 
waardoor het gemakkelijker 
schoon te maken is.

Jouw perfecte pasvorm is daar!
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Gekleurde kranen
Naast de bekende rvs, chroom,
mat zwart, voegen we nu ook
Fragranite kleuren toe aan het 
assortiment.

Combineer de gekleurde kranen
met een gekleurde spoelbak en
zelfs een gekleurde afzuigkap voor
een uniforme look.

In het Atlas Neo en Eos Neo  
programma vind je ook 
keukenkranen met Industrial 
kleuren. Deze zijn perfect 
te combineren met de Atlas 
zeepdispensers.

mat witchroom rvs-look chroom/onyx mat zwart

Active kleuren
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Water besparen
Water besparen wordt steeds belangrijker 
in het dagelijks leven. Het schaarser 
worden van drinkwater en het duurder 
worden van gezuiverd water dwingt ons 
tot innovatieve oplossingen. Daarom zijn 
diverse Franke kranen voorzien van een 
waterspaarstand. Deze zijn te herkennen 
aan het waterbespaar- icoon.

Laminaire perlator
Een kraakheldere en zeer stille waterstraal 
door toepassing van de nieuwe laminaire 
perlator. Doordat er geen lucht wordt 
toegevoegd aan de waterstraal wordt 
spetterend water voorkomen.

Middenstand koud
De hendel staat in de koude stand wanneer 
deze in het midden is gepositioneerd. Naar 
links is gemengd en warm water.

Kindveilige bediening
De bediening staat rechtop in de warm 
water stand. Wanneer de hendel naar voren 
wordt bewogen geeft de kraan koud water. 
Voor kinderen is het gemakkelijker om de 
hendel naar beneden te bewegen, maar 
op deze manier kunnen zij zich nooit per 
ongeluk branden aan warm water.

ECO binnenwerk
Met het ECO binnenwerk kun je zowel
de hoeveelheid water als de temperatuur
aanpassen. De hendel kan in 2 stappen
bediend worden, in stand 1 bespaar je 50%
water. Door de hendel van de kraan los te
halen, kun je de temperatuurring bedienen
om de temperatuur te begrenzen. Zo bespaar
je niet alleen water maar ook energie.

Bekijk de uitleg over het eco binnenwerk op 
youtube.com/c/FrankeHomeSolutions

KRANEN 
Design & functionaliteit
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5 jaar volledige garantie

Bij Franke doen we geen concessies, niet qua 
design noch qua functionaliteiten. 

We staan achter de kwaliteit van onze 
producten en bieden daarom 5 jaar all-in 
garantie op alle Franke mengkranen. Dit 
houdt in 5 jaar garantie op voorrijkosten, 
arbeidsloon en materiaal. Mochten er toch 
klachten zijn, dan lost onze servicedienst 
deze snel op. 

Voorkom problemen met je kraan door 
gebruik te maken van de filterstopkraantjes 
(zie pag. 233). Zij voorkomen dat kleine 
zand- en bouwresten het binnenwerk kunnen 
beschadigen.

Service aanvragen kunnen eenvoudig via 
www.franke.nl gemeld worden.

Filterstopkraan
Filterstopkranen voorkomen dat de kraan verstopt 
of beschadigd raakt door vuil in de waterleiding.

Voor iedere Franke mengkraan zijn twee 
filterstopkranen nodig: één voor de 
warmwateraansluiting en één voor de 
koudwateraansluiting. U plaatst ze tussen de 
waterleiding en de flexibele aansluitslang van de 
kraan. Let erop dat u de leidingen goed doorspoelt 
voordat u de kraan installeert. Reinig regelmatig het 
filter van de filterstopkraan en de perlator. 

Sensor technologie
Hygiëne is deze tijd een steeds belangrijker onderdeel  
in de keuken. Met de sensor technologie wordt hygiëne en 
gebruiksgemak samengebracht. Door de sensor bediening  
bespaart u ook nog water.
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Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Eos Neo vaste uitloop, rvs 115.0590.044 zie prijslijst
Eos Neo vaste uitloop, industrial black 115.0613.590
Eos Neo vaste uitloop. anthracite 115.0628.253
Eos Neo vaste uitloop, champagne gold 115.0628.252
Eos Neo vaste uitloop, copper 115.0628.251

Eenhendel mengkraan met vaste uitloop
Geen achterzwaai
Volume normale straal L/min. (3bar) 14
Max. werkbladhoogte 50 mm
Bereik uitloop 229 mm

Eos Neo
rvs

industrial 
black

industrial 
black

rvs

rvs

copper

copper

anthracite

anthracite

gold

gold

Filterstopkraan 
zie pagina 233

Accessoire

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Eos Neo uittrekbare uitloop, rvs 115.0590.045 zie prijslijst
Eos Neo uittrekbare uitloop, industrial Black 115.0613.671
Eos Neo uittrekbare uitloop, anthracite 1150628.256
Eos Neo uittrekbare uitloop, champagne gold 115.0628.255
Eos Neo uittrekbare uitloop, copper 115.0628.254

Eenhendel mengkraan met uitrekbare uitloop
Geen achterzwaai
Volume normale straal L/min. (3bar) 9,3
Max. werkbladhoogte 50 mm
Bereik uitloop 231 mm
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Zeepdispenser zie pagina127
Filterstopkraan zie pagina 233

Atlas Neo Sensor
rvs

Accessoire

industrial 
black

industrial 
black

rvs

rvs

rvs

Kr
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en

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Atlas Neo Sensor vaste uitloop, rvs 115.0625.489 zie prijslijst
Atlas Neo Sensor vaste uitloop, industrial black 115.0625.525

Eenhendel mengkraan met vaste uitloop
Geen achterzwaai
Volume normale straal L/min. (3bar) 7,5
Max. werkbladhoogte 50 mm
Bereik uitloop 225 mm
Controle box wordt in de spoelkast geïnstalleerd 
Er is geen wandcontactdoos nodig, de 
energievoorziening is door 4 x AA 1,5V batterijen 
(worden meegeleverd). Batterijen gaan tot maximaal 
100.000 schakelingen mee. Waterafgifte stopt 
automatisch na 30 seconden. 
Flexibele aansluitslang van 450 mm lengte met een 
aansluiting 3/8” voor een gemakkelijke montage.

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Atlas Neo Sensor uittrekbare uitloop, rvs 115.0625.523 zie prijslijst
Atlas Neo Sensor uittrekbare uitloop, industrial black 115.0625.527

Eenhendel mengkraan met uitrekbare uitloop
Geen achterzwaai
Volume normale straal L/min. (3bar) 7
Max. werkbladhoogte 50 mm
Bereik uitloop 225 mm
Controle box wordt in de spoelkast geïnstalleerd 
Er is geen wandcontactdoos nodig, de 
energievoorziening is door 4 x AA 1,5V batterijen 
(worden meegeleverd). Batterijen gaan tot maximaal 
100.000 schakelingen mee. Waterafgifte stopt 
automatisch na 30 seconden. 
Flexibele aansluitslang van 450 mm lengte met een 
aansluiting 3/8” voor een gemakkelijke montage.

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Atlas Neo Sensor handdouche, rvs 115.0625.524 zie prijslijst

Eenhendel mengkraan met handdouche
Geen achterzwaai
Volume normale straal L/min. (3bar) 8,6
Max. werkbladhoogte 50 mm
Bereik uitloop 235 mm
Controle box wordt in de spoelkast geïnstalleerd 
Er is geen wandcontactdoos nodig, de 
energievoorziening is door 4 x AA 1,5V batterijen 
(worden meegeleverd). Batterijen gaan tot maximaal 
100.000 schakelingen mee. Waterafgifte stopt 
automatisch na 30 seconden. 
Flexibele aansluitslang van 450 mm lengte met een 
aansluiting 3/8” voor een gemakkelijke montage.
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Atlas Neo
rvs

Zeepdispenser zie pagina 127
Filterstopkraan zie pagina 233

Accessoire

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Atlas Neo vaste uitloop, rvs 115.0521.435 zie prijslijst
Atlas Neo vaste uitloop, industrial black 115.0550.424
Atlas Neo vaste uitloop. anthracite 115.0628.207
Atlas Neo vaste uitloop, champagne gold 115.0628.206
Atlas Neo vaste uitloop, copper 115.0628.204

Eenhendel mengkraan met vaste uitloop
Geen achterzwaai
Volume normale straal L/min. (3bar) 12,2
Max. werkbladhoogte 50 mm
Bereik uitloop 225 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Atlas Neo uittrekbare uitloop, rvs 115.0521.438 zie prijslijst
Atlas Neo uittrekbare uitloop, industrial Black 115.0550.427
Atlas Neo uittrekbare uitloop, anthracite 115.0628.210
Atlas Neo uittrekbare uitloop, champagne gold 115.0628.209
Atlas Neo uittrekbare uitloop, copper 115.0628.208

Eenhendel mengkraan met uitrekbare uitloop
Geen achterzwaai
Volume normale straal L/min. (3bar) 9,7
Max. werkbladhoogte 50 mm
Bereik uitloop 225 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Atlas Neo uittrekbare handdouche, rvs 115.0521.441 zie prijslijst

Eenhendel mengkraan met handdouche
Geen achterzwaai
Volume normale straal L/min. (3bar) 8,6
Max. werkbladhoogte 50 mm
Bereik uitloop 235 mm

industrial 
black

industrial 
black

rvs

rvs

rvs

copper

copper

anthracite

anthracite

gold

gold
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Mythos
rvs & industrial black

Filterstopkraan 
zie pagina 233

Accessoire

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Mythos vaste uitloop, rvs 115.0547.852 zie prijslijst
Mythos vaste uitloop, industrial black 115.0550.441

Eenhendel mengkraan met vaste uitloop
Volume normale straal L/min. (3bar) 12,5
Max. werkbladhoogte 50 mm
Min. Afstand achterwand 55 mm
Bereik uitloop 227 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Mythos uittrekbare uitloop, rvs 115.0547.853 zie prijslijst
Mythos uittrekbare uitloop, industrial Black 115.0550.442

Eenhendel mengkraan met uitrekbare uitloop
Volume normale straal L/min. (3bar) 9
Max. werkbladhoogte 50 mm
Min. Afstand achterwand 55 mm
Bereik uitloop 216 mm

industrial 
black

industrial 
black

rvs

rvs

Kr
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en
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Orbit - Orbit Tower
rvs

Accessoire

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Orbit vaste uitloop, rvs 115.0569.290 zie prijslijst

Eenhendel mengkraan met vaste uitloop
Volume normale straal L/min. (3bar) 15,8
Max. werkbladhoogte 55 mm
Bereik uitloop 209 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Orbit uittrekbare uitloop, rvs 115.0569.461 zie prijslijst

Eenhendel mengkraan met uitrekbare uitloop
Volume normale straal L/min. (3bar) 8,2
Max. werkbladhoogte 55 mm
Bereik uitloop 209 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Orbit Tower vaste uitloop, rvs 115.0600.928 zie prijslijst

Eenhendel mengkraan met vaste uitloop
Volume normale straal L/min. (3bar) 13,3
Max. werkbladhoogte 55 mm
Bereik uitloop 209 mm

Zeepdispenser zie pagina 127
Filterstopkraan zie pagina  233
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Taros Neo
rvs

Accessoire

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Taros vaste uitloop, rvs 115.0596.320 zie prijslijst

Eenhendel mengkraan met vaste uitloop
Volume normale straal L/min. (3bar) 12
Max. werkbladhoogte 55 mm
Bereik uitloop 200 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Taros uittrekbare uitloop, rvs 115.0596.383 zie prijslijst

Eenhendel mengkraan met uitrekbare uitloop
Volume normale straal L/min. (3bar) 8
Max. werkbladhoogte 55 mm
Bereik uitloop 200 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Taros handdouche, rvs 115.0596.386 zie prijslijst

Eenhendel mengkraan met handdouche
Volume normale straal L/min. (3bar) 8
Max. werkbladhoogte 55 mm
Bereik uitloop 200 mm

Zeepdispenser zie pagina 127
Filterstopkraan zie pagina 233

Kr
an

en



112

Tango Neo
rvs

Accessoire

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Tango vaste uitloop, rvs 115.0596.387 zie prijslijst

Eenhendel mengkraan met vaste uitloop
Volume normale straal L/min. (3bar) 15,6
Max. werkbladhoogte 50 mm
Bereik uitloop 215 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Tango uittrekbare uitloop, rvs 115.0596.388 zie prijslijst

Eenhendel mengkraan met uitrekbare uitloop
Volume normale straal L/min. (3bar) 9
Max. werkbladhoogte 50 mm
Bereik uitloop 220 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Tango handdouche, rvs 115.0596.389 zie prijslijst

Eenhendel mengkraan met handdouche
Volume normale straal L/min. (3bar) 9
Max. werkbladhoogte 50 mm
Bereik uitloop 225 mm

Zeepdispenser zie pagina 127
Filterstopkraan zie pagina 233
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Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Pescara Semi Pro L flexibele uitloop, chroom 115.0393.975 zie prijslijst
Pescara Semi Pro L flexibele uitloop, rvs 115.0472.960

warm
koud

Eenhendel mengkraan met flexibele handdouche
Geen achterzwaai
Volume normale straal L/min. (3bar) 7,2
Max. werkbladhoogte 55 mm
Bereik uitloop 200 mm

Pescara semi-pro - Flexus-S
rvs, chroom

Accessoire

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Pescara Semi Pro 360 flexibele 360° handdouche, chroom 115.0393.976 zie prijslijst
Pescara Semi Pro 360 flexibele 360° handdouche, rvs-look 115.0393.977
Pescara Semi Pro 360 flexibele 360° handdouche, mat zwart 115.0545.136

warm
koud

Eenhendel mengkraan met flexibele 360° handdouche
Geen achterzwaai
Volume normale straal L/min. (3bar) 8,2
Max. werkbladhoogte 55 mm
Bereik uitloop 200 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Flexus-S flexibele handdouche, chroom 115.0486.992 zie prijslijst

Eenhendel mengkraan met vaste uitloop
Min. Afstand achterwand 35 mm
Volume normale straal L/min. (3bar) 8
Max. werkbladhoogte 60 mm
Bereik uitloop 228 mm

rvs

rvs-look

chroom

chroom

Zeepdispenser zie pagina 127
Filterstopkraan zie pagina 233

mat zwart
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Active L Twist
rvs-look, mat zwart

Accessoire

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Active L Twist vaste uitloop, rvs-look 115.0653.504 zie prijslijst
Active L Twist vaste uitloop, mat zwart 115.0669.768

Eenhendel mengkraan met vaste uitloop en een 
geïntegreerde waste bediening op het kraanhuis
Geen achterzwaai
Volume normale straal L/min. (3bar) 12,2
Max. werkbladhoogte 45 mm
Bereik uitloop 220 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Active L Twist uittrekbare uitloop, rvs-look 115.0653.505 zie prijslijst
Active L Twist uittrekbare uitloop, mat zwart 115.0669.769

Eenhendel mengkraan met uitrekbare uitloop en een 
geïntegreerde waste bediening op het kraanhuis
Geen achterzwaai
Volume normale straal L/min. (3bar) 9,7
Max. werkbladhoogte 45 mm
Bereik uitloop 220 mm

mat zwart

mat zwart

rvs-look

rvs-look

Active Twist is een innovatieve, 
hygiënische en comfortgerichte 
oplossing voor uw dagelijkse 
keukenroutines. Een waste bediening 
geintegreerd in de kraan. De waste 
knop bedient de afvoerplug. Zodat je 
niet meer met je handen in het hete 
of vieze water hoeft. Geen aparte 
knop meer op het werkblad.

De Active Twist is te combineren met 
alle waste afvoersets: MYX, BXX, 
LAX, AGX - 112.0173.079 (turbo) 
MRX, SKX MRG, KNG - 
112.0173.076 (semi integraal) 
Colorline MRG -112.0656.939
zie pagina 227 en 230

Zeepdispenser zie pagina 127
Filterstopkraan zie pagina 233
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Active L
gekleurd, chroom & rvs-look

Accessoire

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Active L vaste uitloop, chroom 115.0653.298 zie prijslijst
Active L vaste uitloop, rvs-look 115.0653.299
Active L vaste uitloop, chroom/onyx 115.0653.373
Active L vaste uitloop, mat zwart 115.0653.371
Active L vaste uitloop, mat wit 115.0653.372

Eenhendel mengkraan met vaste uitloop
Geen achterzwaai
Volume normale straal L/min. (3bar) 12,2
Max. werkbladhoogte 45 mm
Bereik uitloop 220 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Active L uittrekbare uitloop, chroom 115.0653.379 zie prijslijst
Active L uittrekbare uitloop, rvs-look 115.0653.380
Active L uittrekbare uitloop, chroom/onyx 115.0653.384
Active L uittrekbare uitloop, mat zwart 115.0653.382
Active L uittrekbare uitloop, mat wit 115.0653.383

Eenhendel mengkraan met uitrekbare uitloop
Geen achterzwaai
Volume normale straal L/min. (3bar) 9,7
Max. werkbladhoogte 45 mm
Bereik uitloop 220 mm

rvs-look

rvs-look

chroom/
onyx

chroom/
onyx

mat zwart

mat zwart

mat wit

mat wit

chroom

chroom

Zeepdispenser zie pagina 127
Filterstopkraan zie pagina 233
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Active J
gekleurd, chroom & rvs-look

Accessoire

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Active J vaste uitloop, chroom 115.0653.395 zie prijslijst
Active J vaste uitloop, rvs-look 115.0653.396
Active J vaste uitloop, mat zwart 115.0653.398
Active J vaste uitloop, mat wit 115.0653.399

Eenhendel mengkraan met vaste uitloop
Geen achterzwaai
Volume normale straal L/min. (3bar) 13,5
Max. werkbladhoogte 45 mm
Bereik uitloop 220 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Active J uittrekbare uitloop, chroom 115.0653.401 zie prijslijst
Active J uittrekbare uitloop, rvs-look 115.0653.402
Active J uittrekbare uitloop, mat zwart 115.0653.404
Active J uittrekbare uitloop, mat wit 115.0653.405

Eenhendel mengkraan met uitrekbare uitloop
Geen achterzwaai
Volume normale straal L/min. (3bar) 8,5
Max. werkbladhoogte 45 mm
Bereik uitloop 200 mm

rvs-look

rvs-look

mat zwart

mat zwart

mat wit

mat wit

chroom

chroom

Zeepdispenser zie pagina 127
Filterstopkraan zie pagina 233
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Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Icon vaste uitloop, chroom 115.0625.185 zie prijslijst
Icon vaste uitloop, mat zwart 115.0625.187

Eenhendel mengkraan met vaste uitloop
Volume normale straal L/min. (3bar) 11,4
Max. werkbladhoogte 55 mm
Bereik uitloop 184 mm

Icon
chroom & matt black

mat zwart

mat zwart

Accessoire

 
Filterstopkraan  
zie pagina 233

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Icon uittrekbare uitloop, chroom 115.0625.188 zie prijslijst
Icon uittrekbare uitloop, mat zwart 115.0625.190

Eenhendel mengkraan met uitrekbare uitloop
Geen achterzwaai
Volume normale straal L/min. (3bar) 7,5
Max. werkbladhoogte 55 mm
Bereik uitloop 200 mm

chroom

chroom

Kr
an

en
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Pescara up&down
chroom, mat zwart

Accessoire

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Pescara up&down vaste uitloop, chroom 115.0523.286 zie prijslijst
Pescara up&down vaste uitloop, mat zwart 115.0545.135

warm

koud

Eenhendel mengkraan met vaste uitloop, inclusief 
sproei pull down
Geen achterzwaai
Volume normale straal L/min. (3bar) 9
Max. werkbladhoogte 55 mm
Bereik uitloop 224 mm

mat zwartchroom

Zeepdispenser zie pagina 127
Filterstopkraan zie pagina 233
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Kubus
rvs

Accessoire

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Kubus vaste uitloop, rvs 115.0616.111 zie prijslijst

Eenhendel mengkraan met vaste uitloop
Geen achterzwaai
Volume normale straal L/min. (3bar) 12,7
Max. werkbladhoogte 50 mm
Bereik uitloop 220 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Kubus uittrekbare handdouche, rvs 115.0529.207 zie prijslijst

Eenhendel mengkraan met uittrekbare handdouche
Geen achterzwaai
Volume normale straal L/min. (3bar) 10,5
Max. werkbladhoogte 50 mm
Bereik uitloop 232 mm

Zeepdispenser zie pagina 127
Filterstopkraan zie pagina 233
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Maris - Delta Novara
gekleurd, chroom & chroom-onyx

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Maris vaste uitloop, chroom 115.0392.332 zie prijslijst
Maris vaste uitloop, rvs-look 115.0392.333
Maris vaste uitloop, chroom/onyx 115.0392.356

Eenhendel mengkraan met vaste uitloop
Min. Afstand achterwand 50 mm
Volume normale straal L/min. (3bar) 10,1
Max. werkbladhoogte 40 mm
Bereik uitloop 212 mm

         

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Delta Novara Plus vaste uitloop, chroom 115.0347.142 zie prijslijst

Eenhendel mengkraan met vaste uitloop
Volume normale straal L/min. (3bar) 16,3
Max. werkbladhoogte 35 mm
Bereik uitloop 214 mm

         

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Delta Novara Plus uittrekbare handdouche, chroom 115.0347.111 zie prijslijst

11
7

236

∅50

∅55

194

40 ∘
∅29

Eenhendel mengkraan met uittrekbare handdouche
Volume normale straal L/min. (3bar) 10,3
Max. werkbladhoogte 35 mm
Bereik uitloop 194 mm

            

Accessoire

rvs-look chroom/ 
onyx

chroom

Zeepdispenser zie pagina 127
Filterstopkraan zie pagina 233
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Orbit
chroom

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Orbit vaste uitloop, chroom 115.0623.054 zie prijslijst

Eenhendel mengkraan met vaste uitloop
Volume normale straal L/min. (3bar) 11,9
Max. werkbladhoogte 55 mm
Bereik uitloop 225 mm

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Orbit uittrekbare uitloop, chroom 115.0623.055 zie prijslijst

Eenhendel mengkraan met uitrekbare uitloop
Volume normale straal L/min. (3bar) 9,9
Max. werkbladhoogte 55 mm
Bereik uitloop 225 mm

Accessoire

Zeepdispenser zie pagina 127
Filterstopkraan zie pagina 233
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Smart
chroom & rvs-look

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Smart vaste uitloop, chroom 115.0391.460 zie prijslijst
Smart vaste uitloop, rvs-look 115.0391.481

211
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∅ 32 MIN

Eenhendel mengkraan met vaste uitloop
Volume normale straal L/min. (3bar) 12,1
Max. werkbladhoogte 75 mm
Bereik uitloop 211 mm

            

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Smart uittrekbare handdouche, chroom 115.0391.482 zie prijslijst
Smart uittrekbare handdouche, rvs-look 115.0391.484
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Eenhendel mengkraan met uittrekbare handdouche
Volume normale straal L/min. (3bar) 9
Max. werkbladhoogte 60 mm
Bereik uitloop 215 mm

            

Accessoire

rvs-look

rvs-look

chroom

chroom

Zeepdispenser zie pagina 127
Filterstopkraan zie pagina 233
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Centro
chroom & matt black

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Centro vaste uitloop, chroom 115.0600.095 zie prijslijst
Centro vaste uitloop, mat zwart 115.0621.613

Eenhendel mengkraan met vaste uitloop
Volume normale straal L/min. (3bar) 12
Max. werkbladhoogte 42 mm
Bereik uitloop 210 mm

         

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Centro uittrekbare uitloop, chroom 115.0600.098 zie prijslijst
Centro uittrekbare uitloop, mat zwart 115.0621.592

Eenhendel mengkraan met uitrekbare uitloop
Volume normale straal L/min. (3bar) 9
Max. werkbladhoogte 42 mm
Bereik uitloop 216 mm

         

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Centro uittrekbare handdouche, chroom 115.0600.131 zie prijslijst

Eenhendel mengkraan met uittrekbare handdouche
Volume normale straal L/min. (3bar) 9
Max. werkbladhoogte 42 mm
Bereik uitloop 216 mm

         

Accessoire

mat zwart

mat zwart

chroom

chroom

Zeepdispenser zie pagina 127
Filterstopkraan zie pagina 233
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Format - Lift
chroom & mat zwart

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Format vaste uitloop, chroom 115.0177.751 zie prijslijst

∅50

10

208

20
1

22
725

5
m

ax
. 5

5
29

0

Eenhendel mengkraan met vaste uitloop
Max. werkbladhoogte 55 mm
Bereik uitloop 208 mm

            

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Lift vaste uitloop, chroom 115.0621.498 zie prijslijst
Lift vaste uitloop, mat zwart 115.0621.667

Eenhendel mengkraan met vaste uitloop
Volume normale straal L/min. (3bar) 15,9
Max. werkbladhoogte 45 mm
Bereik uitloop 220 mm

            

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Lift uittrekbare handdouche, chroom 115.0621.668 zie prijslijst
Lift uittrekbare handdouche, mat zwart 115.0621.670

Eenhendel mengkraan met uittrekbare handdouche
Volume normale straal L/min. (3bar) 10
Max. werkbladhoogte 45 mm
Bereik uitloop 220 mm

            

Accessoire

mat zwart

mat zwart

chroom

chroom

Zeepdispenser zie pagina 127
Filterstopkraan zie pagina 233
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Armony - Particolare
nostalgisch

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Ambra Armony Curva vaste uitloop, chroom 115.0315.846 zie prijslijst
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Tweeknops mengkraan met vaste uitloop
Max. werkbladhoogte 35 mm
Bereik uitloop 250 mm

            

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Particolare Old England vaste uitloop, chroom 115.0060.360 zie prijslijst
Particolare Old England vaste uitloop, rvs-look 115.0378.604
Particolare Old England vaste uitloop, brons 115.0028.205
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Eenhendel mengkraan met vaste uitloop
Max. werkbladhoogte 45 mm
Bereik uitloop 215 mm

            

Accessoire

rvs-look bronschroom

Zeepdispenser zie pagina 127
Filterstopkraan zie pagina 233
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Accessoires

1

FUN 133.0254.143
Universele kunststof flacon 
350 ml
Prijs excl. BTW € 9,63
Prijs incl. BTW € 11,65

2
FUN 133.0172.724
Flacon 300 ml tbv Active
Prijs excl. BTW € 17,36
Prijs incl. BTW € 21,01

3
FUN 133.0641.890
Flacon 350 ml tbv Atlas
Prijs excl. BTW € 9,63
Prijs incl. BTW € 11,65

Zeepdispensers
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Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Atlas rvs 112.0625.483 zie prijslijst
Atlas industrial black 112.0625.484
Atlas anthracite 112.0625.485
Atlas copper 112.0625.486
Atlas champagne gold 112.0625.487

Hoogte zeepdispenser 80 mm
Max. werkbladhoogte 55 mm
Bereik uitloop 85 mm
Zwenkbereik 360°
Zeepdispensergat ø 24 mm
Flacon inhoud 350 ml
Navulbaar aan de bovenzijde

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Active chroom 119.0547.902 zie prijslijst
Active rvs-look 119.0547.904
Active mat zwart 119.0547.906
Active mat wit 119.0547.905

Hoogte zeepdispenser 65 mm
Max. werkbladhoogte 55 mm
Bereik uitloop 100 mm
Zwenkbereik 360°
Zeepdispensergat ø 24 mm
Flacon inhoud 300 ml
Navulbaar aan de bovenzijde

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Firenze rvs 119.0081.210 zie prijslijst
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350 ml
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Max. 38

Hoogte zeepdispenser 73 mm
Max. werkbladhoogte 38 mm
Bereik uitloop 103 mm
Zwenkbereik 360°
Zeepdispensergat ø 24 mm
Flacon inhoud 350 ml
Navulbaar aan de bovenzijde
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chroom

rvs

rvs

rvs-look

industrial 
black

mat zwart

copper

mat wit

anthracite champagne 
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Afzuigkappen
Air range 
AQ Sense 136 - 141

Plafondunits  
Maris 142 
Maris Flat 143 
Drop 144 
Drop Slim 145

Vrijhangend, eiland  

Smart Suspended 146 
Tale eiland 153

Wandmodellen hoofdvrij  
Smart 147 
Maris 2.0 148 
Maris  Neo 149 
Mythos 150

Wandmodel 
Smart Deco 151
Tale 152 
Avant Silence 154

Inbouw units 
Box Flush Evo 155
Box Flush Premium 156

Drip Free 
Maris Drip Free 160
Style Drip Free 161

Werkbladafzuiging  
Mythos 2gether 166
Maris  2gether  168

Toebehoren & reiniging  
Toebehoren 233 - 235
Reiniging 236 - 239
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Design 
Het Franke afzuigkappenprogramma bestaat uit 
verschillende modellen zoals: werkblad-, plafond-, 
hoofdvrij-, inbouw- en blokmodellen voor wand- of 
eilandmontage. Verkrijgbaar in geheel roestvrijstaal of 
kleur, laten de afzuigkappen zich eenvoudig combineren 
met de overige apparaten in de keuken. De verschillende 
modellen, montage en breedtes zorgen voor een 
programma met veel keuzevrijheid.

Online connectie
De nieuwe AQSense afzuigkappen onderscheiden zich 
door gebruik te maken van de mogelijkheden die apps en 
internet beid. AQSense afzuikappen zijn uitgerust met een 
mobile app “Franke Cloud”, deze app is beschikbaar voor 
Android en iOS en Voice control.

De mobiele app “Franke Cloud” heeft de volgende 
mogelijkheden:
-  Blijf op de hoogte van de luchtkwaliteit in de keuken
-  Bedien de afzuigkap op afstand 
 (afzuigkap aan/uit, snelheid aanpassen)
-  Verlichting aan/uit schakelen, 
 verlichtingsniveau aanpassen
-  Opties activeren
-  Achtergrond scherm aanpassen ) alleen bij FKAS model

Voice Control geeft in combinatie met Amazon Alexa de 
mogelijkheid om de AQSense afzuigkap aan te sturen met 
stemcommando. De volgende functies zijn op te roepen:
-  Afzuigkap aan/uit schakelen, instellen snelheid
-  Verlichting aan/uit schakelen
-  Navraag doen naar luchtkwaliteit in de keuken
-  Navraag doen naar de temperatuur  
 en vochtniveau’s in de keuken

Bedieningsgemak 
In het programma zijn veel mogelijkheden op het gebied 
van gebruiksgemak. De bedieningspanelen variëren van 
druktoetsen tot Touch Control. De verlichting is energie- 
besparend door de toepassing van LED verlichting. 
Enkele wandmodellen zijn uitgerust met de nieuwe 
Ghost-bediening deze bediening is onzichtbaar wanneer 
de afzuigkap niet wordt gebruikt. Door de afzuigkap aan 
te zetten, wordt de bediening actief en licht deze op. Ook 
kunnen verschillende modellen met een afstandsbediening 
bediend worden.

Aangenaam leefklimaat
De keuken is steeds meer een verlengstuk van de woonkamer en is een belangrijke ontmoetingsplaats. 
Daarom worden keukens ontworpen met oog voor design, uitstraling en functionaliteit. De afzuigkap 
speelt hierin een belangrijke rol. De afzuigkap is een mooie blikvanger in de keuken of kan slim  
weggewerkt zijn in het keukenblad. Het design is een belangrijk aspect, maar ook een goed  
leefklimaat in de keuken is belangrijk. De afzuigkap moet de ruimte goed ventileren met een zo  
gering mogelijk geluidsniveau.

Afzuigkappen
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Twee ingrediënten die naadloss samenwerken
Als u elegantie, minimalisme en functionaliteit verlangt, zijn de Mythos- en  
Maris 2gether de ideale oplossing voor uw keuken. Ze combineren een geavanceerde 
inductiekookplaat met een zeer krachtige afzuigkap. De nieuwe kookplaatafzuigkap  
is een geavanceerd product voor liefhebbers van design en techniek.

Belangrijkste kenmerken:
Dankzij het verzonken ontwerp is het perfect geïntegreerd in het werkblad.
Het elegante zwarte glazen oppervlak past perfect in een minimalistische keuken.

• Het verzonken gietijzeren afdekrooster maakt het gemakkelijk om pannen van de 
ene kookzone naar de andere te verplaatsen zonder ze op te tillen.

• Het gietijzeren rooster van de kap is hitte- en krasvast, de motor is waterdicht.

• Gemorst water wordt afgevoerd in de afvoer die tot 200 cc kan bevatten.

• De afzuigkap wordt automatisch ingeschakeld wanneer de kookplaat in gebruik is - 
en levert precies het benodigde vermogen.

• Ventilatie kan zo worden ingesteld dat deze na 15 minuten uitschakelt, waardoor 
volledige stoomafzuiging wordt gegarandeerd.

• Het oppervlak kan na het koken gemakkelijk worden schoongeveegd, het vetfilter 
kan in de vaatwasmachine worden gereinigd.

• Om de oorspronkelijke efficiëntie te verkrijgen, regenereert het koolstoffilter met 
een behandeling van 200° C in de oven.

5 jaar volledige garantie
Bij Franke doen we geen concessies, niet 
qua design noch qua functionaliteiten. 
We staan achter de kwaliteit van onze 
producten en bieden daarom 5 jaar all-in 
garantie op alle Franke afzuigkappen. Dit 
houdt in 5 jaar garantie op voorrijkosten, 
arbeidsloon en materiaal. Mochten er toch 
klachten zijn, dan lost onze servicedienst 
deze correct op. Service aanvragen kunnen 
eenvoudig via www.franke.nl  
gemeld worden. 
 
Service afdeling 
+31 (0)492 585 121 
hs-klantenservice.nl@franke.com
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Goede plaatsing: naleving van installatie- en veiligheidsregels
De afstand tussen de metalen filters van een afzuigkap en de kookplaat moet
minstens 450 tot 650 mm bedragen, afhankelijk van de soort afzuigkap.  
Een afstand van meer dan 750 mm kan een prestatieverlies van afzuigkracht  
tot gevolg hebben.
 
De doeltreffendheid van de afzuigkap hangt grotendeels af van de kwaliteit van 
de plaatsing. Voor een goede installatie moeten bepaalde basisregels worden 
nageleefd. Zo dient u PVC buizen te gebruiken met een diameter die overeenkomt 
met de afmeting van de uitgang van de afzuigkap, zodat dampen zonder verlies 
kunnen worden afgevoerd. Als de doorsnede kleiner wordt, leidt dit tot een 
vermindering van de prestaties en meer geluid. Ook is het belangrijk dat de lengte 
van de afvoerbuis zo kort mogelijk gehouden wordt. Plaats deze daarom zo verticaal 
mogelijk en beperk het aantal bochten.

De juiste keuze 
Bereken eenvoudig welke afzuigkap het best past in uw keuken door het volume van 
de keuken te vermenigvuldigen met 10.

Reken voorbeeld:  
Uw keuken heeft een oppervlak van 16 m2  
en een hoogte van 2,5 meter;  
het volume is dus 16 x 2,5 = 40 m3.  
Per uur moet de lucht in de keuken 10 x ververst 
worden. Voor een juist klimaat heeft u dus een 
minimale capaciteit nodig  
van 40 m3 x 10 = 400 m3/uur.

Energiezuinig
De Franke Brushless motor garandeert een aanzienlijke energiebesparing  
gecombineerd met een hoge afzuigcapaciteit: -85 % stroomverbruik op lage  
tot middelmatige snelheid en -35 % op hoge snelheid. 

Onze afzuigkappen hebben een energielabel, deze helpen u om een juiste  
keuze te maken. 

Motor
Franke heeft zijn afzuigkappen uitgerust met verschillende motoren. Of het nu de 
uitstekende K-motor is, de ENERGY-motor met zijn hoge capaciteit, de energiezuinige 
Brushless motor of de E+ EBM motoren, u kunt steeds vertrouwen op de kwaliteit  
van de Franke motoren. Uitstekende afzuigkracht met het laagste geluidsniveau  
gemeten binnen een meter. Hierdoor ontstaat een reëel beeld van de prestatie.

E+ EBM

Afzuigkappen
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Randafzuiging
Dit systeem vangt damp en rook op langs de sleuven aan de 
rand van de afzuigzone, wat de prestatie ten goede komt. 
De filters zitten bovendien verborgen achter de decoratieve 
en geluidsdempende panelen. De afzuigkap is makkelijk te 
reinigen en vormt een designelement in uw keuken.

Optimale filtering
De hoogwaardige vetfilters zuiveren doeltreffend de lucht in  
uw keuken. Franke heeft krachtige metalen filters ontworpen 
die rook en damp vasthouden. De filters kunnen in de 
vaatwasser gereinigd worden.

Recirculatie
De Franke actieve koolstoffilters halen circa 60% van de 
geurtjes uit de lucht en hebben een levensduur van  
3 maanden bij normaal kookgebruik. 

De Franke Long Life actieve koolstoffilters kunnen  
hergebruikt worden en tot 8x gereinigd worden.

De Franke High Performance actieve koolstoffilters halen  
tot wel 80 % van de geurtjes uit de lucht.

De nieuwe plug en play-voorziening maakt het verwisselen 
 van een koolstoffilter nog eenvoudiger.

Eenvoudige montage

Dankzij Easy Fit is de installatie van een afzuigkap erg eenvoudig. Door middel  
van dit handige systeem is de afzuigkap in 4 simpele stappen te bevestigen: 

1. Schroeven in de wand fixeren en afzuigkap bevestigen
2. Afzuigkap uitlijnen
3. Luchtafvoerbuis PVC plaatsen
4. Schouw installeren

1 2

3 4

Sound pro blower info
Meer en meer worden keukens geïntegreerd bij de woonkamer of als een plek voor tijd en 
familiebijeenkomsten. Deze trend genereert een vraag naar minder luidruchtige afzuigkappen die een 
prettige woonomgeving niet mogen verstoren.

Franke heeft diepgaande studies uitgevoerd naar de geluidsniveaus en geluidsfrequenties van haar 
motoren, op zoek naar een optimale oplossing. Na uitgebreid onderzoek zijn wij erin geslaagd een nieuwe 
generatie motoren te ontwikkelen, die in staat is om zowel het geluid van de afzuigkappen te beperken als 
het minder onaangenaam te maken, waardoor de overlast door hoge frequenties wordt verminderd.

Het innovatieve ontwerp minimaliseert turbulentie en wervelingen in de interne luchtstroom van de blazer 
zelf, en zorgt - bij maximaal vermogen - voor een algehele geluidsreductie tot -6 db.
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Box Flush Evo 
pag. 155

Box Flush Evo 
pag. 155

Box Flush Premium pag. 156

Box Flush Premium  
pag. 156

Smart suspended 
pag. 146

Maris 2.0 pag. 148*Maris 2.0 pag. 148*

Tale pag. 152

Style Drip Free pag. 161

* In meerdere kleuren beschikbaar.

AQSense pag. 140AQSense pag. 139

Smart pag. 147*Smart Deco pag. 151*

Smart pag. 147*

Afzuigkappen
Overzicht
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400 - 520 mm 600 mm 700 - 800 mm 900 mm 1200 mm

Style Drip Free pag. 161 Style Drip Free pag. 161

Tale pag. 152 AVANT-SILENCE pag. 154

AQ Sense 120 pag. 141AQ Sense 90 pag. 141

Tale pag. 153

Tale pag. 152

Drop Slim pag. 145*Drop Slim  
pag. 145*

Drop pag. 144*Drop  
pag. 144*

Maris  
pag. 142

AQ Sense  
pag. 138

Maris Flat  
pag. 143

Maris 2.0 pag. 148*

Maris Neo pag. 149 Mythos pag. 150

Maris Drip Free pag. 160

Smart pag. 147*

Mythos 2gether  
pag. 166

Maris 2gether  
pag. 168
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AQ SENSE RANGE
De afzuigkap die elke woning verdient.
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Houd de lucht die je ademt schoon.
De afzuigkappen van de AQ SENSE-lijn zijn uitgerust met een luchtkwaliteitssensor om VOC’s (volatile 
organic compounds) , luchttemperatuur en vochtigheid constant te bewaken. Ontworpen om automatisch 
te activeren wanneer onveilige niveaus worden gedetecteerd, ontvangt u via de Franke Cloud-app realtime 
en constante informatie over de luchtkwaliteit in uw keuken.

Met de app bedien je ook de talrijke functies via telefoon of tablet; aan- en uitzetten, de zuigsnelheid 
aanpassen of de lichtinstellingen aanpassen om een   perfecte omgeving te creëren.

LUCHTKWALITEITSENSOR  
Bewaakt voortdurend de VOC, temperatuur 
en vochtigheid van de lucht om de kwaliteit 
van de lucht in uw keuken te garanderen.

APP FRANKE CLOUD 
Naast dat u constant op de hoogte blijft van de 
kwaliteit van de lucht, kunt u de afzuigkap 
eenvoudig bedienen, met de vele functies 
binnen handbereik.

DIMBAAR LICHT 
Kies de witte dichtheid van het licht.

MEERDERE TIMERS 
Beheer meerdere timers tegelijk.

TOUCH DISPLAY 
21,5 inch beeldscherm.

AUTO FUNCTIE 
Bespaar energie: de zuigsnelheid stelt zichzelf 
automatisch in op het juiste niveau en werkt 
totdat de luchtkwaliteit weer op een 
bevredigend niveau is.

INGEBOUWDE BROWSER Krijg 
toegang tot een wereld van online 
content direct vanuit je huis: 
video’s, stapsgewijze recepten, 
favoriete muziek, weer en nieuws.

JOUW FOTO’S 
Pas de achtergrond aan en blader 
door uw favoriete afbeeldingen.

CAMERA 
U kunt uw externe Wi-Fi / 
IP-camera’s aansluiten.  
Altijd direct zichtbaar op de 
monitor van de afzuigkap.

TE KOPPELEN MET AMAZON ALEXA * Krijg 
toegang tot sommige functies met alleen uw 
stem! Perfect als je handen bezig zijn met het 
bereiden en koken van je favoriete gerechten. 
*apparaat niet inbegrepen

AQ SENSE met touch scherm _PLUS TECHNOLOGIE
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Accessoires

FUN 112.0016.755
Koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 36,12
Prijs incl. BTW € 43,71

FUN 112.0174.995
High Performance 
koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 106,53
Prijs incl. BTW € 128,90

FUN 112.0174.994
Longlife koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 147,02
Prijs incl. BTW € 177,89

FUN 112.0657.298
Afstandsbediening
Prijs excl. BTW € 70,25
Prijs incl. BTW € 85,00

AQ SENSE
• Plafondkap voorzien van Franke Cloud en voice control 
• Innovatieve afzuigkap die constant de luchtkwaliteit meet 
• Perfect voor ruimtebesparing boven een kookeiland in 

open woonruimtes

A
60 kWh / jaar

3 standen +
intensief 770 m3/h

Type/Kleur Breedte FUN Prijs excl. BTW

FCAS A90 XS
Roestvrijstaal

90 350.0657.264 zie prijslijst

Inclusief

Planning informatie

• Totale aansluitwaarde: 270W
• Capaciteit intensief 770 m3/h
• Capaciteit MAX 610 m3/h
• Capaciteit MIN 290 m3/h
• Geluidsniveau intensief 68 dB(A)
• Geluidsniveau MAX 63 dB(A)
• Geluidsniveau MIN 48 dB(A)
• Verlichting: LED spots, 2x3W
• Metaal vetfilter, uitwasbaar in vaatwasser
• De veilige afstand tot de kookplaat: min 65 cm
• Diameter uitblaasopening is: ø150 mm
• App Franke Cloud
• Voice control
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AQ SENSE
• Wandafzuigkap voorzien van Franke Cloud  

en voice control 
• Innovatieve afzuigkap die constant de  

luchtkwaliteit meet 
• Voorzien van scherm voor aflezen waardes,  

recepten of youtube

A
58 kWh / jaar

3 standen +
intensief 740 m3/h

Type/Kleur Breedte FUN Prijs excl. BTW

FKAS A80 BK
Zwart glas

80 330.0657.269 zie prijslijst

Accessoires

FUN 112.0016.755
Koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 36,12
Prijs incl. BTW € 43,71

FUN 112.0174.995
High Performance 
koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 106,53
Prijs incl. BTW € 128,90

FUN 112.0174.994
Longlife koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 147,02
Prijs incl. BTW € 177,89

Planning informatie

• Totale aansluitwaarde: 250 W
• Capaciteit intensief 740 m3/h
• Capaciteit MAX 580 m3/h
• Capaciteit MIN 280 m3/h
• Geluidsniveau intensief 67 dB(A)
• Geluidsniveau MAX 62 dB(A)
• Geluidsniveau MIN 48 dB(A)
• Verlichting: LED spots, 2 x 1W
• TFT touch screen
• Metaal vetfilter, uitwasbaar in vaatwasser
• Actief koolstoffilter (inclusief)
• De veilige afstand tot de kookplaat: min. 65 cm
• Diameter uitblaasopening is: ø 150 mm
• App Franke Cloud
• Voice control 
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AQ SENSE
• Wandafzuigkap voorzien van Franke Cloud  

en voice control 
• Innovatieve afzuigkap die constant de luchtkwaliteit meet 
• Een blikvanger in de moderne keuken

A+

44 kWh / jaar

3 standen +
intensief 770 m3/h

Type/Kleur Breedte FUN Prijs excl. BTW

FVAS A80 BK
Zwart glas

80 330.0657.270 zie prijslijst

Accessoires

FUN 112.0016.755
Koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 36,12
Prijs incl. BTW € 43,71

FUN 112.0174.995
High Performance 
koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 106,53
Prijs incl. BTW € 128,90

FUN 112.0174.994
Longlife koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 147,02
Prijs incl. BTW € 177,89

Planning informatie

• Totale aansluitwaarde: 270 W
• Capaciteit intensief 770 m3/h
• Capaciteit MAX 620 m3/h
• Capaciteit MIN 300 m3/h
• Geluidsniveau intensief 68 dB(A)
• Geluidsniveau MAX 63 dB(A)
• Geluidsniveau MIN 48 dB(A)
• Verlichting: LED spots, 2 x 1W
• Kleur bediening: wit
• Metaal vetfilter, uitwasbaar in vaatwasser
• De veilige afstand tot de kookplaat: min. 45 cm
• Diameter uitblaasopening is: ø 150 mm
• App Franke Cloud
• Voice control
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AQ SENSE
• Inbouwunit voorzien van Franke Cloud en voice control
• Innovatieve afzuigkap die constant de luchtkwaliteit meet
• Nu ook met een prachtig mat zwarte versie, passend bij 

een mat zwarte spoelbak en kraan

A
54 kWh / jaar

3 standen +
intensief 670 m3/h

Type/Kleur Breedte FUN Prijs excl. BTW

FSAS A90 BK/XS
Roestvrijstaal

90 305.0657.263 zie prijslijst

FSAS A120 BK/XS
Roestvrijstaal

120 305.0657.262

Accessoires

FUN 112.0016.756
Koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 30,87
Prijs incl. BTW € 37,35

FUN 112.0174.992
High Performance 
Koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 103,02
Prijs incl. BTW € 124,65

Planning informatie

• Totale aansluitwaarde: 270 W
• Capaciteit intensief 670 m3/h
• Capaciteit MAX 570 m3/h
• Capaciteit MIN 250 m3/h
• Geluidsniveau intensief 69 dB(A)
• Geluidsniveau MAX 67 dB(A)
• Geluidsniveau MIN 53 dB(A)
• Verlichting: LED spots, 2x1W
• Metaal vetfilter, uitwasbaar in vaatwasser
• De veilige afstand tot de kookplaat: min 65 cm
• Diameter uitblaasopening is: ø150 mm
• App Franke Cloud
• Voice control
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MARIS
• Plafondkap zit vlak tegen het plafond voor een discrete 

en efficiënte afzuiging 
• Perfect voor ruimtebesparing boven een kookeiland in 

open woonruimtes

A
58 kWh / jaar

3 standen +
intensief 770 m3/h

Type/Kleur Breedte FUN Prijs excl. BTW

FCBI 926 XS
Roestvrijstaal

90 350.0590.184 zie prijslijst

Accessoires

FUN 112.0016.755
Koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 36,12
Prijs incl. BTW € 43,71

FUN 112.0174.995
High Performance 
koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 106,53
Prijs incl. BTW € 128,90

FUN 112.0174.994
Longlife koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 147,02
Prijs incl. BTW € 177,89

FUN 112.0376.219
Adapter rechthoekig naar 
rond ø 150 mm
Prijs excl. BTW € 90,91
Prijs incl. BTW € 110,00

FUN 112.0599.392
Motor op afstand
Prijs excl. BTW € 309,92
Prijs incl. BTW € 375,00

FUN 112.0657.298
Afstandsbediening
Prijs excl. BTW € 70,25
Prijs incl. BTW € 85,00

Inclusief

Planning informatie

• Totale aansluitwaarde: 270 W
• Capaciteit intensief 770 m3/h
• Capaciteit MAX 610 m3/h
• Capaciteit MIN 290 m3/h
• Geluidsniveau intensief 68 dB(A)
• Geluidsniveau MAX 63 dB(A)
• Geluidsniveau MIN 48 dB(A)
• Verlichting: LED spots, 4 x 2W
• Kleur bediening: groen
• Metaal vetfilter, uitwasbaar in vaatwasser
• De veilige afstand tot kookplaat: min. 65 cm
• Diameter uitblaasopening is: ø 150 mm
• Uitblaasopening is draaibaar: 0/90/180/270°
• Inclusief afstandsbediening
• Optie voor motor op afstand (art nr 112.0599.392)
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MARIS FLAT
• Plafondkap zit vlak tegen het plafond voor een discrete 

en efficiënte afzuiging 
• Perfect voor ruimtebesparing boven een kookeiland in 

open woonruimtes

A+

36 kWh / jaar

3 standen +
intensief 700 m3/h

Type/Kleur Breedte FUN Prijs excl. BTW

FCFL 906 XS
Roestvrijstaal

90 350.0663.649 zie prijslijst

Accessoires

FUN 112.0016.755
Koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 36,12
Prijs incl. BTW € 43,71

FUN 112.0174.995
High Performance 
koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 106,53
Prijs incl. BTW € 128,90

FUN 112.0174.994
Longlife koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 147,02
Prijs incl. BTW € 177,89

FUN 112.0657.298
Afstandsbediening
Prijs excl. BTW € 70,25
Prijs incl. BTW € 85,00

Inclusief

Planning informatie

• Totale aansluitwaarde: 145 W
• Capaciteit intensief 700 m3/h
• Capaciteit MAX 510 m3/h
• Capaciteit MIN 190 m3/h
• Geluidsniveau intensief 72 dB(A)
• Geluidsniveau MAX 66 dB(A)
• Geluidsniveau MIN 43 dB(A)
• Verlichting: LED spots, 4 x 2W
• Kleur bediening: wit
• Metaal vetfilter, uitwasbaar in vaatwasser
• De veilige afstand tot inductiekookplaat: min. 65 cm
• De veilige afstand tot gaskookplaat: min. 65 cm
• Diameter uitblaasopening is: 217 x 86 mm
• Uitblaasopening is draaibaar: 0/90/180/270°
• Inclusief afstandsbediening
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DROP
• Plafondkap zit vlak tegen het plafond voor een discrete 

en efficiënte afzuiging 
• Perfect voor ruimtebesparing boven een kookeiland in 

open woonruimtes 
• De afvoer is 360° draaibaar zodat deze eenvoudig  

aan te sluiten is op het afvoerkanaal

A++

32 kWh / jaar

8 standen +
intensief 820 m3/h

Type/Kleur Breedte FUN Prijs excl. BTW

FDR 900 XS
Roestvrijstaal

90 350.0562.356 zie prijslijst

FDR 900 BK
Zwart

90 350.0607.346

FDR 900 WH
Wit

90 350.0562.357

Accessoires

FUN 112.0373.739
High Performance 
koolstoffilter (regenereerbaar)
Model 90 cm = 2 stuks
Model 120 cm = 3 stuks
Prijs excl. BTW € 51,07
Prijs incl. BTW € 61,80

FUN 112.0174.991
Afstandsbediening
Prijs excl. BTW € 66,57
Prijs incl. BTW € 80,55

 

 
 
 

Planning informatie

• Totale aansluitwaarde: 170W
• Capaciteit intensief 820 m3/h
• Capaciteit MAX 605 m3/h
• Capaciteit MIN 230 m3/h
• Geluidsniveau intensief 66 dB(A)
• Geluidsniveau MAX 55 dB(A)
• Geluidsniveau MIN 44 dB(A)
• Verlichting: LED spots, 4 x 1W, dimbaar
• Kleur bediening: wit
• Metaal vetfilter, uitwasbaar in vaatwasser
• De veilige afstand tot de inductiekookplaat: min. 65 cm
• De veilige afstand tot de gaskookplaat: min. 65 cm
• Diameter uitblaasopening is: ø 150 mm
• Inclusief afstandsbediening

Inclusief
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Accessoires

FUN 112.0373.739
High Performance 
koolstoffilter (regenereerbaar)
Model 90 cm = 2 stuks
Model 120 cm = 3 stuks
Prijs excl. BTW € 51,07
Prijs incl. BTW € 61,80

DROP SLIM
• Plafondkap zit vlak tegen het plafond voor een discrete 

en efficiënte afzuiging 
• Perfect voor ruimtebesparing boven een kookeiland in 

open woonruimtes 
• De afvoer is 360° draaibaar zodat deze eenvoudig  

aan te sluiten is op het afvoerkanaal 

A+

38 kWh / jaar

8 standen +
intensief 698 m3/h

Type/Kleur Breedte FUN Prijs excl. BTW

FDSL 1200 XS
Roestvrijstaal

120 350.0667.676 zie prijslijst

FDSL 900 XS
Roestvrijstaal

90 350.0667.673

FDSL 900 BK
Zwart gecoat

90 350.0667.677

FDSL1200 WH
Wit gecoat

120 350.0667.671

FDSL 900 WH
Wit gecoat

90 350.0667.648

FUN 112.0174.991
Afstandsbediening
Prijs excl. BTW € 66,57
Prijs incl. BTW € 80,55

Planning informatie

• Totale aansluitwaarde: 226W
• Capaciteit intensief 698 m3/h
• Capaciteit MAX 541 m3/h
• Capaciteit MIN 268 m3/h
• Geluidsniveau intensief 70 dB(A)
• Geluidsniveau MAX 61 dB(A)
• Geluidsniveau MIN 41 dB(A)
• Verlichting: LED spots, 6 x 1W, dimbaar
• Kleur bediening: wit
• Metaal vetfilter, uitwasbaar in vaatwasser
• Actief koolstoffilter wordt standaard meegeleverd
• De veilige afstand tot de kookplaat: min. 65 cm
• Diameter uitblaasopening is: 175 x 88 mm
• Inclusief afstandsbediening

Inclusief
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SMART SUSPENDED
• Eilandkap in recirculatiemodus
• Minimalistisch ontwerp met twee panelen
• Gemakkelijk te reinigen oppervlakken

A
56 kWh / jaar

3 standen +
intensief 740 m3/h

Type/Kleur Breedte FUN Prijs excl. BTW

FSMS F42 XS
Roestvrijstaal

42 345.0654.870 zie prijslijst

FSMS F42 BK
mat zwart

42 345.0654.933

FSMS F42 WH
mat wit

42 345.0654.932

Accessoires

Planning informatie

• Totale aansluitwaarde: 170W
• Capaciteit intensief 740 m3/h
• Capaciteit MAX 580 m3/h
• Capaciteit MIN 270 m3/h
• Geluidsniveau intensief 70 dB(A)
• Geluidsniveau MAX 66 dB(A)
• Geluidsniveau MIN 53 dB(A)
• Verlichting: LED spots, 4 x 1W, dimbaar
• Kleur bediening: wit
• Metaal vetfilter, uitwasbaar in vaatwasser
• De veilige afstand tot de inductiekookplaat: min. 65 cm
• De veilige afstand tot de gaskookplaat: min. 65 cm
• Diameter uitblaasopening is: ø 150 mm
• Inclusief afstandsbediening

FUN 112.0016.755
Koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 36,12
Prijs incl. BTW € 43,71

FUN 112.0174.995
High Performance 
koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 106,53
Prijs incl. BTW € 128,90

FUN 112.0174.994
Longlife koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 147,02
Prijs incl. BTW € 177,89

Inclusief
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SMART
• Slanke kap verkrijgbaar in zwart of wit
• Meer ergonomie bij het koken dankzij stahoogte
• Verhoogd gebruiksgemak dankzij de 

“Easy Handling” actiefkoolfilter

A+

55 kWh / jaar

3 standen +
intensief 700 m3/h

Type/Kleur Breedte FUN Prijs excl. BTW

FSMA 905 BK
Zwart glas

90 110.0377.734 zie prijslijst

FSMA 805 BK
Zwart glas

80 110.0377.735

FSMA 605 BK
Zwart glas

60 110.0377.736

FSMA 905 WH
Wit glas

90 110.0377.737

FSMA 805 WH
Wit glas

80 110.0377.738

FSMA 605 WH
Wit glas

60 110.0377.739

Accessoires

Planning informatie

• Totale aansluitwaarde: 270W
• Capaciteit intensief 700 m3/h
• Capaciteit MAX 580 m3/h
• Capaciteit MIN 302 m3/h
• Geluidsniveau intensief 69 dB(A)
• Geluidsniveau MAX 64 dB(A)
• Geluidsniveau MIN 49 dB(A)
• Verlichting: LED spots, 2 x 1W
• Kleur aanduiding: rood
• Metaal vetfilter, uitwasbaar in vaatwasser
• Geleverd inclusief aktief koolstoffilter: 112.0016.755
• De veilige afstand tot de kookplaat: min. 45 cm
• Diameter uitblaasopening is: ø 150 mm
• Te gebruiken in geopende alsmede gesloten stand

Inclusief

FUN 112.0197.447 FUN 112.0036.204
Schacht rvs Schacht verlenger rvs
Prijs excl. BTW € 114,46 Prijs excl. BTW € 152,31
Prijs incl. BTW € 138,50 Prijs incl. BTW € 184,30

FUN 112.0285.280
Schacht matt white
Prijs excl. BTW € 66,90
Prijs incl. BTW € 80,95

FUN 112.0285.288
Schacht matt black
Prijs excl. BTW € 66,90
Prijs incl. BTW € 80,95

FUN 112.0174.994
Longlife koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 147,02
Prijs incl. BTW € 177,89

FUN 112.0174.995
High Performance 
koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 106,53
Prijs incl. BTW € 128,90

FUN 112.0016.755
Koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 36,12
Prijs incl. BTW € 43,71
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MARIS 2.0
• Verder ontwikkeling van hoofdvrije afzuigkappen 
• Nieuw ontwikkelde, makkelijk te bedienen  

Touch bediening 
• Verhoogd gebruiksgemak dankzij de  

“Easy filtervervanging”

A+

42 kWh / jaar

3 standen +
intensief 730 m3/h

Type/Kleur Breedte FUN Prijs excl. BTW

FMA 907 BK A+
Zwart glas

90 330.0550.059 zie prijslijst

FMA 807 BK A+
Zwart glas

80 330.0550.058

FMA 607 BK A+
Zwart glas

60 330.0550.057

Planning informatie

• Totale aansluitwaarde: 270W
• Capaciteit intensief 730 m3/h
• Capaciteit MAX 390 m3/h
• Capaciteit MIN 230 m3/h
• Geluidsniveau intensief 70 dB(A)
• Geluidsniveau MAX 57 dB(A)
• Geluidsniveau MIN 46 dB(A)
• Verlichting: LED spots, 2 x 1W
• Bediening Touchcontrol
• Kleur bediening: wit
• Metaal vetfilter, uitwasbaar in vaatwasser
• Geleverd inclusief aktief koolstoffilter:112.0016.755
• De veilige afstand tot de kookplaat: min. 45 cm
• Diameter uitblaasopening is: ø 150 mm

AccessoiresAccessoires Inclusief

FUN 112.0197.447 FUN 112.0036.204
Schacht rvs Schacht verlenger rvs
Prijs excl. BTW € 114,46 Prijs excl. BTW € 152,31
Prijs incl. BTW € 138,50 Prijs incl. BTW € 184,30

FUN 112.0285.280
Schacht matt white
Prijs excl. BTW € 66,90
Prijs incl. BTW € 80,95

FUN 112.0285.288
Schacht matt black
Prijs excl. BTW € 66,90
Prijs incl. BTW € 80,95

FUN 112.0174.994
Longlife koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 147,02
Prijs incl. BTW € 177,89

FUN 112.0174.995
High Performance 
koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 106,53
Prijs incl. BTW € 128,90

FUN 112.0016.755
Koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 36,12
Prijs incl. BTW € 43,71
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MARIS NEO
• Homogeen design door de symetrische glasplaten 
• Nieuw ontwikkelde, makkelijk te bedienen  

Touch bediening 
• Verhoogd gebruiksgemak dankzij de  

“Easy filtervervanging”

A+

40 kWh / jaar

3 standen +
intensief 720 m3/h

Type/Kleur Breedte FUN Prijs excl. BTW

FNO 905 BK
Zwart glas

90 330.0591.773 zie prijslijst

Accessoires

Planning informatie

• Totale aansluitwaarde: 270W
• Capaciteit intensief 720 m3/h
• Capaciteit MAX 400 m3/h
• Capaciteit MIN 220 m3/h
• Geluidsniveau intensief 70 dB(A)
• Geluidsniveau MAX 57 dB(A)
• Geluidsniveau MIN 47 dB(A)
• Verlichting: LED spots, 2 x 1W
• Kleur bediening: wit
• Metaal vetfilter, uitwasbaar in vaatwasser
• Geleverd inclusief aktief koolstoffilter: 112.0016.755
• De veilige afstand tot de kookplaat: min. 45 cm
• Diameter uitblaasopening is: ø 150 mm

Accessoires Inclusief

FUN 112.0197.447 FUN 112.0036.204
Schacht rvs Schacht verlenger rvs
Prijs excl. BTW € 114,46 Prijs excl. BTW € 152,31
Prijs incl. BTW € 138,50 Prijs incl. BTW € 184,30

FUN 112.0285.280
Schacht matt white
Prijs excl. BTW € 66,90
Prijs incl. BTW € 80,95

FUN 112.0285.288
Schacht matt black
Prijs excl. BTW € 66,90
Prijs incl. BTW € 80,95

FUN 112.0174.994
Longlife koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 147,02
Prijs incl. BTW € 177,89

FUN 112.0174.995
High Performance 
koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 106,53
Prijs incl. BTW € 128,90

FUN 112.0016.755
Koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 36,12
Prijs incl. BTW € 43,71
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MYTHOS
• Verdere ontwikkeling van de hoofdvrije afzuigkap pionier
• Digitale bediening in moderne optica met animatie 
• TouchControl op roestvrijstaal

A+

44 kWh / jaar

3 standen +
intensief 770 m3/h

Type/Kleur Breedte FUN Prijs excl. BTW

FMY 907 FM BK
Zwart glas

90 330.0622.743 zie prijslijst

Accessoires

FUN 112.0016.755
Koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 36,12
Prijs incl. BTW € 43,71

FUN 112.0174.995
High Performance 
koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 106,53
Prijs incl. BTW € 128,90

FUN 112.0174.994
Longlife koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 147,02
Prijs incl. BTW € 177,89

Planning informatie

• Totale aansluitwaarde: 270W
• Capaciteit intensief 770 m3/h
• Capaciteit MAX 620 m3/h
• Capaciteit MIN 300 m3/h
• Geluidsniveau intensief 68 dB(A)
• Geluidsniveau MAX 63 dB(A)
• Geluidsniveau MIN 48 dB(A)
• Bediening Touchcontrol
• Kleur bediening: wit
• Metaal vetfilter, uitwasbaar in vaatwasser
• De veilige afstand tot de kookplaat: min 65 cm
• Diameter uitblaasopening is: ø150 mm
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SMART DECO
• Trendy kleuren en ongebruikelijk ontwerp van de 

afzuigkap is een blikvanger in de keuken
• Eenvoudige bediening via ronde bedieningsknop, die in 

de uitgeschakelde toestand verdwijnt in de kap verdwijnt

A
59 kWh / jaar

3 standen 630 m3/h

Type/Kleur Breedte FUN Prijs excl. BTW

FSMD 508 GN
matt green

50 335.0530.200 zie prijslijst

FSMD 508 BL
matt smokey blue

50 335.0530.203

FSMD 508 RS
matt rose

50 335.0530.201

FSMD 508 YL
matt mustard yellow

50 335.0530.202

FSMD 508 GY
matt light grey

50 335.0530.199

FSMD 508 BK
matt black

50 335.0528.006

FSMD 508 WH
matt warm white

50 335.0528.005

Accessoires

Planning informatie

• Totale aansluitwaarde: 230W
• Capaciteit MAX 630 m3/h
• Capaciteit MIN 210 m3/h
• Geluidsniveau MAX 65 dB(A)
• Geluidsniveau MIN 47 dB(A)
• Verlichting: LED spots, 1 x 3W
• Metaal vetfilter, uitwasbaar in vaatwasser
• Geleverd inclusief aktief koolstoffilter: 112.0016.755
• De veilige afstand tot de kookplaat: min. 65 cm
• Diameter uitblaasopening is: ø 150 mm

Inclusief

FUN 112.0016.755
Koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 36,12
Prijs incl. BTW € 43,71

FUN 112.0549.122
Telescoop schacht voor 
afzuiging naar buiten
Prijs excl. BTW € 228,02
Prijs incl. BTW € 275,90

FUN 112.0174.994
Longlife koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 147,02
Prijs incl. BTW € 177,89
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TALE
• Klassiek T-model afzuigkap, die wordt gekenmerkt door 

zijn heldere en elegante stijl
• Gelaste hoeken zorgen voor een snelle en gemakkelijke 

schoonmaak
• TouchControl op roestvrijstaal

A++

34 kWh / jaar

3 standen +
intensief 780 m3/h

Type/Kleur Breedte FUN Prijs excl. BTW

Tale 1215 W XS
Roestvrijstaal

120 325.0597.295 zie prijslijst

Tale 915 W XS
Roestvrijstaal

90 325.0597.294

Tale 615 W XS
Roestvrijstaal

60 325.0597.293

Tale 915 W BK MATT
mat zwart

90 325.0657.512

Accessoires

FUN 112.0016.756
Koolstoffilter
Prijs excl BTW € 30,87
Prijs incl BTW € 37,35

FUN 112.0174.992
High Performance 
Koolstoffilter
Prijs excl BTW € 103,02
Prijs incl BTW € 124,65

FUN 112.0036.204
Schacht verlenger rvs
Prijs excl BTW € 152,31
Prijs incl BTW € 184,30

Planning informatie

• Totale aansluitwaarde: 270W
• Capaciteit intensief 780 m3/h
• Capaciteit MAX 450 m3/h
• Capaciteit MIN 270 m3/h
• Geluidsniveau intensief 71 dB(A)
• Geluidsniveau MAX 60 dB(A)
• Geluidsniveau MIN 48 dB(A)
• Verlichting: LED spots, 2x1W, 4x1W (bij 120 cm)
• Kleur bediening: wit
• Metaal vetfilter, uitwasbaar in vaatwasser
• De veilige afstand tot de kookplaat: min 65 cm
• Diameter uitblaasopening is: ø150 mm
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TALE EILAND
• Klassieke T-model eiland afzuigkap in perfectie
• Energie-efficiëntieklasse A ++
• TouchControl op roestvrijstaal

A++

36 kWh / jaar

3 standen +
intensief 780 m3/h

Type/Kleur Breedte FUN Prijs excl. BTW

TALE 905 I XS
Roestvrijstaal

90 325.0552.774 zie prijslijst

TALE 905 I BK MATT
mat zwart

90 325.0657.511

Accessoires

FUN 112.0016.756
Koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 30,87
Prijs incl. BTW € 37,35

FUN 112.0174.992
High Performance 
Koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 103,02
Prijs incl. BTW € 124,65

FUN 112.0594.699
Schacht verlenger rvs
Prijs excl. BTW € 455,08
Prijs incl. BTW € 550,65

Planning informatie

• Totale aansluitwaarde: 270W
• Capaciteit intensief 780 m3/h
• Capaciteit MAX 450 m3/h
• Capaciteit MIN 270 m3/h
• Geluidsniveau intensief 71 dB(A)
• Geluidsniveau MAX 60 dB(A)
• Geluidsniveau MIN 48 dB(A)
• Verlichting: LED spots, 2x1W, 4x1W (bij 120 cm)
• Kleur bediening: wit
• Metaal vetfilter, uitwasbaar in vaatwasser
• De veilige afstand tot de kookplaat: min 65 cm
• Diameter uitblaasopening is: ø150 mm
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AVANT-SILENCE
• Klassiek T-model afzuigkap, die wordt gekenmerkt door 

zijn heldere en elegante stijl
• Gelaste hoeken zorgen voor een snelle en gemakkelijke 

schoonmaak
• TouchControl op glasplaat

A+

37 kWh / jaar

3 standen +
intensief 750 m3/h

Type/Kleur Breedte FUN Prijs excl. BTW

FTLN H45 X/ 
BK GLASS A90
Roestvrijstaal /  
zwart glas

90 325.0657.267 zie prijslijst

Accessoires

FUN 112.0016.756
Koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 30,87
Prijs incl. BTW € 37,35

FUN 112.0174.992
High Performance 
Koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 103,02
Prijs incl. BTW € 124,65

FUN 112.0017.983
Schacht verlenger rvs
Prijs excl. BTW € 152,31
Prijs incl. BTW € 184,30

Planning informatie

• Totale aansluitwaarde: 310W
• Capaciteit intensief 750 m3/h
• Capaciteit MAX 470 m3/h
• Capaciteit MIN 285 m3/h
• Geluidsniveau intensief 68 dB(A)
• Geluidsniveau MAX 57 dB(A)
• Geluidsniveau MIN 48 dB(A)
• Verlichting: LED spots, 2 x 1W
• Kleur bediening: wit
• Metaal vetfilter, uitwasbaar in vaatwasser
• Geleverd inclusief aktief koolstoffilter: 112.0016.755
• De veilige afstand tot de kookplaat: min. 45 cm
• Diameter uitblaasopening is: ø 150 mm

Inclusief

FUN 112.0016.755
Koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 36,12
Prijs incl. BTW € 43,71
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BOX FLUSH EVO
• Perfecte integratie in kast: verzonken montage zonder 

opening tussen uitsparing
• Verbeterde luchtstroom voor krachtige reiniging in een 

efficiëntere energieklasse
• Soft-touch bediening eenvoudig en gemakkelijk te be-

dienen

B
75 kWh / jaar

3 standen +
intensief

670 m3/h
620 m3/h

Type/Kleur Breedte FUN Prijs excl. BTW

FBFE XS A70
Roestvrijstaal

70 305.0665.361 zie prijslijst

FBFE XS A52
Roestvrijstaal

52 305.0665.359

FBFE BK MATT A70
mat zwart

70 305.0665.365

FBFE BK MATT A52
mat zwart

52 305.0665.364

FBFE WH MATT A70
mat wit

70 305.0665.367

FBFE WH MATT A52
mat wit

52 305.0665.366

Planning informatie

• Totale aansluitwaarde: 240W
• Capaciteit intensief 620 (A52) - 670 (A70) m3/h
• Capaciteit MAX 540 (A52) - 570 (A70) m3/h
• Capaciteit MIN 280 (A52 & A70) m3/h
• Geluidsniveau intensief 67 (A52) - 66 (A70) dB(A)
• Geluidsniveau MAX 64 (A52) - 63 (A70) dB(A)
• Geluidsniveau MIN 47 (A52 & A70) dB(A)
• Verlichting: LED strip, 1 x 3W (A52), 1 x 6W (A70), dimbaar
• Kleur bediening: blauw
• Metaal vetfilter, uitwasbaar in vaatwasser
• De veilige afstand tot de kookplaat: min. 65 cm
• Diameter uitblaasopening is: ø 150 mm

FUN 112.0594.697
Longlife koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 00,00
Prijs incl. BTW € 00,00

AccessoiresAccessoires Inclusief

FUN 112.0174.994
Longlife koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 147,02
Prijs incl. BTW € 177,89

FUN 112.0174.995
High Performance 
koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 106,53
Prijs incl. BTW € 128,90

FUN 112.0016.755
Koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 36,12
Prijs incl. BTW € 43,71
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BOX FLUSH PREMIUM
• Perfecte integratie in kast: verzonken montage  

zonder opening tussen uitsparing
• Verbeterde luchtstroom voor krachtige reiniging  

in een efficiëntere energieklasse
• Soft-touch bediening eenvoudig en gemakkelijk  

te bedienen

A
70 kWh/jaar (A52) 58 kWh/jaar (A70 & A86)

            (A52)

 (A70 & A86)

3 standen +
intensief

670 m3/h
620 m3/h

Type/Kleur Breedte FUN Prijs excl. BTW

FBFP XS A86
Roestvrijstaal

86 305.0665.370 zie prijslijst

FBFP XS A70
Roestvrijstaal

70 305.0665.369

FBFP XS A52
Roestvrijstaal

52 305.0665.368

FBFP BK MATT A86
mat zwart

86 305.0665.393

FBFP BK MATT A70
mat zwart

70 305.0665.392

FBFP BK MATT A52
mat zwart

52 305.0665.391

B

Planning informatie

• Totale aansluitwaarde: 250W
• Capaciteit intensief 670 (A52) - 720 (A70 & A86) m3/h
• Capaciteit MAX 580 (A52) - 610 (A70 & A86) m3/h
• Capaciteit MIN 260 (A52) - 290 (A70 & A86) m3/h
• Geluidsniveau intensief 69 (A52) - 68 (A70 & A86) dB(A)
• Geluidsniveau MAX 66 (A52) - 64 (A70 & A86) dB(A)
• Geluidsniveau MIN 54 (A52) - 47 (A70 & A86) dB(A)
• Verlichting: LED strip, 1 x 3W (A52), 2 x 3W (A70), dimbaar
• Kleur bediening: blauw
• Metaal vetfilter, uitwasbaar in vaatwasser
• De veilige afstand tot de kookplaat: min. 65 cm
• Diameter uitblaasopening is: ø 150 mm

FUN 112.0594.697
Longlife koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 00,00
Prijs incl. BTW € 00,00

AccessoiresAccessoires Inclusief

FUN 112.0174.994
Longlife koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 147,02
Prijs incl. BTW € 177,89

FUN 112.0174.995
High Performance 
koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 106,53
Prijs incl. BTW € 128,90

FUN 112.0016.755
Koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 36,12
Prijs incl. BTW € 43,71
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met anti-drip,
stop condensatie!
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Dankzij de nieuwe Maris & Style Drip-Free afzuigkappen behoort vervelende 
condensatie tot het verleden. Nu hoef je alleen nog aan koken te denken. De Maris & 
Style Drip-Free anticondensafzuigkappen zijn speciaal gemaakt om het probleem van 
vocht en  
druppels op de kookplaat aan te pakken en is de ideale oplossing voor elke 
inductiekookplaat. Door het grotere aanzuigoppervlak, het speciale schuin  
geplaatste filter en de uitstekende luchtstroom kunnen zij de maximale  
hoeveelheid kookdampen en -dampen opvangen.

Het grotere aanzuigoppervlak van de afzuigkap in combinatie met de uitstekende luchtstroom 
houdt druppels en condensatie gemakkelijk onder controle zonder dat een  
verwarmingselement nodig is.

Speciale schuine filters 
De speciale schuine filters zijn 
ontworpen om de druppels naar een 
speciale opvangschaal te leiden en 
zorgen ervoor dat u zonder 
condensatie kunt koken.

Makkelijk schoon  
te maken vetfilters 
Wanneer vetfilters moeten worden 
schoongemaakt, plaatst u ze 
gewoon in de vaatwasser, wat u 
tijd en moeite bespaart.

 Condensopvangbak 
Dankzij het intuïtieve mechanisme is 
de wateropvangbak eenvoudig met 
één hand te verwijderen.

Afstandsbediening 
De op aanvraag verkrijgbare 
afstandsbediening vereenvoudigt de 
bediening van alle functies van de 
anticondenskap.

Afneembare glazen klep 
Minimalistisch en licht, de glazen 
klep van de kap opent om de randen 
van de bovenkasten te beschermen 
tegen schade veroorzaakt door vocht 
en druppels.
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MARIS DRIP FREE
• Verdere ontwikkeling van de hoofdvrije afzuigkap pionier
• Digitale bediening in moderne optica met animatie 
• Door anti-condens technologie beslaat de afzuigkap niet

A
56 kWh / jaar

3 standen +
intensief 740 m3/h

Type/Kleur Breedte FUN Prijs excl. BTW

FVAD A90 BK MATT
mat zwart

90 330.0657.418 zie prijslijst

Planning informatie

• Totale aansluitwaarde: 270W
• Capaciteit intensief 740 m3/h
• Capaciteit MAX 600 m3/h
• Capaciteit MIN 290 m3/h
• Geluidsniveau intensief 68 dB(A)
• Geluidsniveau MAX 63 dB(A)
• Geluidsniveau MIN 48 dB(A)
• Verlichting: LED spots, 2 x 1W
• Kleur bediening: wit
• Metaal vetfilter, uitwasbaar in vaatwasser
• Geleverd inclusief aktief koolstoffilter: 112.0016.755
• De veilige afstand tot de kookplaat: min. 45 cm
• Diameter uitblaasopening is: ø 150 mm

Accessoires

FUN 112.0016.755
Koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 36,12
Prijs incl. BTW € 43,71

FUN 112.0174.995
High Performance 
koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 106,53
Prijs incl. BTW € 128,90

FUN 112.0174.994
Longlife koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 147,02
Prijs incl. BTW € 177,89

Inclusief
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STYLE DRIP FREE
• Anti drip technologie zorgt voor geen vet of  

condens op het scherm
• Speciale anti-condens filters
• Opvangbakje voor condens

A
55 kWh / jaar

3 standen +
intensief 620 m3/h

Type/Kleur Breedte FUN Prijs excl. BTW

FST ANTI DRIP 120 XS
Roestvrijstaal + zwart glas

120 305.0662.834 zie prijslijst

FST ANTI DRIP 90 XS
Roestvrijstaal + zwart glas

90 305.0662.835

FST ANTI DRIP 60 XS
Roestvrijstaal + zwart glas

60 305.0662.836

Accessoires

FUN 112.0670.624
Koolstoffilter
Prijs excl. BTW € 48,76
Prijs incl. BTW € 59,00

FUN 112.0657.298
Afstandsbediening
Prijs excl. BTW € 70,25
Prijs incl. BTW € 85,00

Planning informatie

• Totale aansluitwaarde: 270W
• Capaciteit intensief 710 m3/h
• Capaciteit MAX 580 m3/h
• Capaciteit MIN 280 m3/h
• Geluidsniveau intensief 69 dB(A)
• Geluidsniveau MAX 65 dB(A)
• Geluidsniveau MIN 49 dB(A)
• Verlichting: LED strip, 2 x 1W
• Kleur bediening: wit/groen
• Metaal vetfilter, uitwasbaar in vaatwasser
• De veilige afstand tot de inductiekookplaat: min. 41 cm
• De veilige afstand tot de gaskookplaat: min. 53 cm
• Diameter uitblaasopening is: ø 150 mm
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Werkbladafzuiging
Mythos werkbladafzuiging FMY HI

Energieklasse A+++
Met een extreem laag energieverbruik.

De compacte, energiezuinige Mythos 2gether 
kookveldafzuiging biedt hoogwaardige keukentechniek 
in een dubbel pakket: de kookveldafzuiging is slim 
geïntegreerd in een eigentijdse inductiekookplaat.

1

Barrièrevrij 
Het verzonken gietijzeren rooster is zo robuust en 
ruimtebesparend ontworpen dat zelfs zware potten en pannen 
van links naar rechts kunnen worden verplaatst - zonder ze op 
te hoeven tillen. Mocht er toch iets mis gaan, dan zorgen twee 
opvangbakken, een waterbestendige motor en waterdichte 
elektronische componenten voor een perfecte bescherming.

Gemaksfuncties
Vind automatisch het optimale verwarmingsniveau. 
Sensorgestuurd smelten. Warmhouden en kookniveaus zorgen 
voor een gelijkmatige temperatuur. Als u het kookproces wilt 
onderbreken, neemt u gewoon een pauze - en begint u opnieuw 
op hetzelfde vermogensniveau.

2
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3

1

2

4

Mythos 2gether video
Laat u inspireren door de mythe van de kookveldafzuiging en 
ontdek in onze video vele geweldige producteigenschappen en 
waardevolle tips voor de montage.

Touch control bediening
Tik er gewoon op: je stelt eenvoudig het gewenste 
vermogensniveau in via touch-bediening met een slider.  
Optioneel kunt u deze ook direct selecteren.

3 4
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In één oogopslag: wat kan de kookveldafzuiging?
De iconen geven u een snel overzicht van de technische eigenschappen van de betreffende afzuigkap.

Recirculatie: De lucht wordt aangezogen, vervolgens gereinigd door het 
vetfilter en via een actief koolfilter dat geurtjes bindt teruggevoerd naar de 
keukenomgeving.

Afvoer naar buiten: De lucht en kookdampen worden aangezogen, 
gereinigd door een vetfilter en naar buiten afgevoerd.

Touch Control Bediening: In het glas geïntegreerde bedieningsknoppen 
zorgen voor een moeiteloze reiniging. Een lichte aanraking van de  
sensorknoppen is voldoende om vermogensniveaus of functies in te 
stellen.

Naloop: De restdamp wordt tijdens de automatische nalooptijd betrouw-
baar verwijderd. Na het verstrijken van de tijd schakelen de ventilator en 
verlichting automatisch uit.

24 uur interval: De intervalventilatie zorgt voor een constante 
luchtverversing. Hij schakelt automatisch in op vermogensniveau  
1 gedurende 10 minuten/u. De functie wordt geactiveerd door op  
een knop te drukken.

Filterverzadiging metaal-/actiefkoolstoffilter: Het display herinnert 
u eraan om het filter te vervangen: na 100 bedrijfsuren is het metalen 
vetfilter verzadigd, na 200 dat van het actieve koolfilter licht de  
verzadigingsindicator op.

Vet scheiding efficiëntie: De waarde geeft aan welk percentage van het 
vet in de damp wordt opgevangen in de vetfilters.

Ventilator efficiëntie: Specificatie hoe spaarzaam met elektriciteit wordt 
omgegaan om de afvoerlucht of circulerende lucht door de verschillende 
filters te leiden.

Geluidsniveau: Het volume gemeten op het hoogste vermogensniveau. 
Dankzij continue optimalisatie: afzuigkappen vanaf 2017 aanzienlijk 
minder geluid.

Prestatiewaarden Energie-efficiëntieklasse (gem. EU-Regulierung 65/2014)

164



In één oogopslag: wat kan de kookplaat?
De iconen geven u een snel overzicht van de technische eigenschappen van de kookplaat.

Boostfunctie: De boost-functie verhoogt de verwarming en zorgt voor 
intense hitte met een korte kooktijd.

Automatische brugfunctie: De auto-bridge schakelaar zorgt er auto-
matisch voor dat twee flexi-cooking zones in elkaar geschakeld worden en 
dat grote potten, pannen of braadsledes efficiënt verwarmd worden.

Sensor niveau‘s: De comfortfunctie regelt automatisch het optimale 
verwarmingsniveau. De sensorgestuurde smelt- (ca. 42°C), opwarming-
(ca. 70°C) en kookniveaus (ca. 94°C) zorgen voor een gelijkmatige 
temperatuur.

Touch Control Bediening: In het glas geïntegreerde bedieningsknoppen 
zorgen voor een moeiteloze reiniging. Een lichte aanraking van de  
sensorknoppen is voldoende om vermogensniveaus of functies in te 
stellen.

Kinderbeveiliging: De veiligheidsvergrendeling voorkomt dat de kook- 
zones per ongeluk worden ingeschakeld.

Dubbele boost-functie: de krachtige dubbele boost-functie zorgt voor 
de snelste kooktijd met intense hitte. Perfect voor het koken van water of 
het dichtschroeien van vlees.

Quick Start: De kookplaat herkent automatisch de kookzone van pan-
nen. U hoeft alleen het gewenste vermogensniveau in te stellen worden 
ingesteld, is handmatige selectie van kookzones niet meer nodig.

Filterverzadiging metaal-/actiefkoolstoffilter: Het display herinnert 
u eraan om het filter te vervangen: na 100 bedrijfsuren is het metalen 
vetfilter verzadigd, na 200 dat van het actieve koolfilter licht de  
verzadigingsindicator op.

Pauze: Met de pauzefunctie kan het kookproces met een druk op de knop 
worden onderbroken en kunnen alle kookzones weer op exact  
het vorige vermogensniveau worden geactiveerd.

Restwarmte aanduiding: De restwarmte-indicator geeft aan of de kook-
zones nog heet zijn - als bescherming tegen brandwonden.

Inductie: Magnetisch kookgerei wordt snel, energiezuinig en veilig 
verwarmd op de kookzone. Gemorste vloeistoffen branden niet aan, de 
glazen kookplaat is eenvoudig schoon te maken.
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MYTHOS 2GETHER
• Inductiekookplaat met geïntegreerde kookveldafzuiging
• Verzonken geïntegreerd afdekrooster van gietijzer
• Waterbestendig dankzij twee opvangbakken en  

waterdichte elektronische componenten
• Automatische overbruggingszones voor flexibel gebruik 

van de kookplaten
• Aparte bediening voor elke individuele kookplaat

25 kWh / jaar

9 standen +
booster 700 m3/h

Type/Kleur Breedte FUN Prijs excl. BTW

FMY 839 HI 2.0 
Zwart

90 340.0597.249 zie prijslijst

 A+++

Installatie

werkbladafzuiging FMY 839  
+ afvoerset naar buiten

werkbladafzuiging FMY 839  
+ afvoerset recirculatie  
voor plint 6 cm

werkbladafzuiging FMY 839  
+ afvoerset recirculatie  
voor plint 10 cm

340.0595.853

340.0595.860

340.0595.861

220×180 mm 
P: 2.100 W 
Boost:   2.600 W 
Doubleb.: 3.700 W

220×180 mm 
P: 2.100 W 
Boost:   2.600 W 
Doubleb.: 3.700 W

220×180 mm 
P: 2.100 W 
Boost:   2.600 W 
Doubleb.: 3.700 W

220×180 mm 
P: 2.100 W 
Boost:   2.600 W 
Doubleb.: 3.700 W

Planning informatie

• Bediening door sliders
• 9 vermogensniveaus + booster
• Totaal aansluitvermogen: 7,4 kW
• Capaciteit intensief 700 m3/h
• Capaciteit MAX 505 m3/h
• Capaciteit MIN 245 m3/h
• Geluidsniveau intensief 72 dB(A)
• Geluidsniveau MAX 65 dB(A)
• Geluidsniveau MIN 51 dB(A)
• Glaskleur: zwart
• Displaykleur: wit
• Installatie: vlak-inbouw of opbouw
• Luchtcirculatie voor plinten van 60 en 100 mm (optie)
• Kastmaat vanaf 80 cm
• Kinderslot
• Flex zones (2.100 - 3.700 W)
• Bridge functie
• Automatische start van de afzuiging 
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Installatie

LUCHTAFVOER NAAR BUITEN

Type FUN Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW

Afvoerset 112.0539.569 € 100,37 € 121,45

Type FUN Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW

Afvoerset 112.0539.568 € 342,44 € 414,35

Type FUN Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW

Afvoerset 112.0539.570 € 351,24 € 425,00

LUCHTAFVOER BIJ PLINTHOOGTE 60 MM

LUCHTAFVOER BIJ PLINTHOOGTE 100 MM
Af
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MARIS 2GETHER
• Inductiekookplaat met geïntegreerde kookveldafzuiging
• Verzonken geïntegreerd rooster van gietijzer
• Waterbestendig dankzij twee opvangbakken  

en waterdichte elektronische componenten
• Centrale bediening van de kookplaten
• Vetfilter efficiëntie “B”

29 kWh / jaar

9 standen +
booster 700 m3/h

Type/Kleur Breedte FUN Prijs excl. BTW

FMA 839 HI 
Zwart

90 340.0595.364 zie prijslijst

A++

werkbladafzuiging FMY 839  
+ afvoerset naar buiten

werkbladafzuiging FMY 839  
+ afvoerset recirculatie  
voor plint 6 cm

werkbladafzuiging FMY 839  
+ afvoerset recirculatie  
voor plint 10 cm

340.0666.734

340.0666.735

340.0666.737

Planning informatie

• Bediening door sliders
• 9 vermogensniveaus + booster
• Totaal aansluitvermogen: 7,4 kW
• Capaciteit intensief 700 m3/h
• Capaciteit MAX 505 m3/h
• Capaciteit MIN 245 m3/h
• Geluidsniveau intensief 72 dB(A)
• Geluidsniveau MAX 65 dB(A)
• Geluidsniveau MIN 51 dB(A)
• Glaskleur: zwart
• Displaykleur: rood
• Installatie: vlak-inbouw of opbouw
• Luchtcirculatie voor plinten van 60 en 100 mm (optie)
• Kastmaat vanaf 80 cm
• Kinderslot
• Flex zones (2.100 - 3.000 W)
• Bridge functie
• Automatische start van de afzuiging

210×190 mm 
P: 2.100 W 
Boost:   3.000 W 

  

210×190 mm 
P: 2.100 W 
Boost:   3.000 W 

 

210×190 mm 
P: 2.100 W 
Boost:   3.000 W 

 

210×190 mm 
P: 2.100 W 
Boost:   3.000 W 

  
Installatie
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LUCHTAFVOER NAAR BUITEN

LUCHTAFVOER BIJ PLINTHOOGTE 60 MM

LUCHTAFVOER BIJ PLINTHOOGTE 100 MM

Type FUN Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW

Afvoerset 112.0539.569 € 100,37 € 121,45

Type FUN Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW

Afvoerset 112.0539.568 € 342,44 € 414,35

Type FUN Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW

Afvoerset 112.0539.570 € 351,24 € 425,00

Installatie
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Apparatuur
Inductie kookplaten  

Mythos 179 

Ovens  

Mythos 181 

Magnetrons, wijnkast en warmhoudlades  

Mythos 183 
 

Inbouw tekeningen 184 - 185 

Toebehoren & reiniging  

Reiniging 236 - 239
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Mythos Inductiekookplaten
De technologie die het leven gemakkelijker maakt

173172



Ontwerp en installatie
Schitterend resultaat met een high-tech ontwerp met 3D-effect, zonder frame, 
waardoor het met de vlak-inbouw methode in het werkblad kan worden 
geïnstalleerd.

Touch display
Het dubbele LCD-aanraakbedieningsdisplay helpt samen met de centrale slider 
om de acht inductiezones met een paar aanrakingen te beheren om alles met 
groot gemak onder controle te hebben.

Cookassist
Koken door de speciale assistent te activeren maakt alles eenvoudig en zeer 
bevredigend. Er zijn wel 63 automatische recepten beschikbaar, evenals 
gedetailleerde instructies en opties om elk recept tot een succes te maken.

Flex Pro Zone
De innovatieve Flex Pro Zone (kookt overal op een volledig flexibel oppervlak 
met pannen in alle soorten en maten), de Flex Pro Zone wordt gebruikt in 
professionele keukens, waarmee u kunt profiteren van verschillende vermogens 
door simpelweg de pannen van de voor naar achter te schuiven.

Schoonheid en elegantie samengebracht in je keuken met een verfi jnd design en een 
exclusieve stijl. Met de Mythos-collectie, ontstaat een echte samenhang tussen de 
geavanceerde technologie en het minimalistisch design. Hierbij denkt Franke aan 
degene die in de keuken ambitie tonen en bereid is om te experimenteren met de 
ondersteuning van de apparaten die in staat zijn om zeer professionele prestaties en 
uitstekende resultaten te garanderen. Een assortiment van hoog niveau dat het 
resultaat is van onderzoek en vakmanschap dat Franke al meer dan 100 jaar 
onderscheidt. De Mythos serie biedt de nieuwste generatie inductiekookplaten die 
bestemd zijn om designliefhebbers te verleiden dankzij de eigentijdse lijnen die een 
unieke stijl uitstralen.
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De nieuwe ovens 
Alleen het beste voor uw keuken De nieuwe ovens

Alleen het beste voor uw keuken
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Als vrienden of familie op bezoek komen, brengen we het grootste deel van onze tijd 
door in de keuken, pratend, lachend en samen kokend. Franke heeft een manier 
gevonden om de bereiding van uw gerechten gemakkelijker te maken door nieuwe en 
elegante ovens te ontwikkelen, die uitblinken door technologie en hoge prestaties.

Combinatie Oven en Combi-magnetron
De combi-magnetrons zijn ontworpen om te worden gecombineerd met Franke 
multifunctionele inbouwovens. Perfecte esthetiek en maximale aanpassing, 
zowel voor de combinatie in galerijconfi guratie als voor kolomuitlijning.

Multi-cooking
De Mythos stoom oven heeft een capaciteit van 73 liter. Met de multi-cooking 
functie kunt je meerdere gerechten tegelijkertijd bereiden met behoud van de 
smaak van elk gerecht en met een optimale bereiding.

Smooth2Close deur
Met het Smooth2Close systeem open en sluit je de ovendeur eenvoudig en stil. 
De zachte gedempte deursluiting zorgt voor een volledig veilig gebruik van 
de oven.

Schoonmaak
Ovens met de functie Stoomreiniging gebruiken de kracht van stoom om 
grondig te reinigen zonder het gebruik van reinigingsmiddelen. Ovens met de 
pyrolytische functie bereiken daarentegen een temperatuur van ongeveer 470°, 
waardoor eventuele voedselresten in de ovenruimte tot poeder worden 
gereduceerd. De deur blijft tijdens het hele reinigingsproces vergrendeld en 
zorgt voor maximale veiligheid.
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Wanneer het koken kunst wordt
Met een Mythos worden de gerechten, zoals bij een topchef

177176



TFT Display

Innovatie en technologie komen samen 
in een minimaal maar uiterst functioneel 

ontwerp. Het TFT-display is absoluut 
intuïtief om u stap voor stap te begeleiden 

bij de bereiding van elk recept.

Cook Assist

Altijd perfecte gerechten dankzij Cook 
Assist! Met deze speciale functie is het 
mogelijk om in een paar simpele stappen 
talloze gerechten te bereiden. Stel gewoon 
het gerecht samen en Franke zorgt voor 
het koken.

Stomen 

Met de nieuwe stoomoven kunt u gezonde en smakelijke 
gerechten bereiden met een verlaagd vetgehalte, de 
voedingswaarde van het voedsel en al hun smaak blijft 
behouden. Vul het water (tot 1,5 liter) gewoon in het reservoir en 
selecteer de speciale functie. De elektronische sensoren regelen 
de bereidingstijden en de benodigde hoeveelheid stoom voor 
consistent uitstekende resultaten.

Volledig menu

Met de Multicooking-functie is het mogelijk om tot 4 gerechten 
tegelijk te bereiden. Door de perfecte warmteverdeling is het 
mogelijk om op een eenvoudige en snelle manier een compleet 
menu van voorgerecht tot dessert te bereiden.

Mythos oven
op stoomkracht
Nauwkeurigheid is belangrijk
Hoe maak je een gerecht dat knapperig is van buiten 
en vol van smaak van binnen? De stoomfuncties van 
de Mythos oven worden het best bewaarde geheim 
in je keuken. Verbaas je vrienden met unieke en 
onweerstaanbare gerechten!
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Onze modellen
Elegant design, zeer professionele prestaties, nieuwe programma’s en exclusieve functies.  
Een nieuwe reeks kookplaten, ovens en combi-magnetron om aan elke kookbehoefte te voldoen.

Inductie kookplaten

Ovens

Magnetron Wijnklimaatkast Warmhoudlade

Mythos
Mod:  FMY 14 DWR XS 

 FMY 14 DWR BK

Mythos
Mod:  FMY 45 MW XS 

FMY 45 MW BK

Mythos
Mod: FMY 24 WCR XS

Mythos 
FMY 808 I FP BK

Mythos 
FMY 658 I FP BK

Mythos
Mod: FMY 99 HS XS
 FMY 99 HS BK
FULL STEAM

Mythos
Mod: FMY 99 P XS
 FMY 99 P BK
PYROLYSE

Mythos
Mod: FMY 98 P XS
 FMY 98 P BK
PYROLYSE
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Inductie kookplaten Mythos

Afmeting 770x510 mm (R 5mm)
Uitsparingsmaat 750x480min / 492 max mm
Ladediepte 53 cm
Aantal kookzones 8
Bediening Dubbel LCD-touch control en centrale slider 
Speciale functies Cookassist met 63 recepten 
Flex Pro zone
Bediening Van 1 tot 18 standen + Booster
Vermogen voor elke kookzone 1200W - Booster 1800W
Timer voor elke kookzone   
Vermogensregelaar: 2,5kW – 4,0kW – 6,0kW – 7,4kW
Maximale vermogen 7,4 kW
Beveiliging Kinderbeveiliging - kinderslot
Opmerking Installatie vlak inbouw / opbouw

Afmeting 650x510 mm (R 5mm)
Uitsparingsmaat 560x480min / 492 max mm
Ladediepte 53 cm 
Aantal kookzones 8
Bediening Dubbel LCD-touch control en centrale slider 
Speciale functies Cookassist met 63 recepten 
Flex Pro zone
Bediening Van 1 tot 18 standen + Booster 
Vermogen voor elke kookzone 1200W - Booster 1800W
Timer voor elke kookzone   
Vermogensregelaar: 2,5kW – 4,0kW – 6,0kW – 7,4kW
Maximale vermogen 7,4 kW
Beveiliging Kinderbeveiliging - kinderslot
Opmerking Installatie vlak inbouw / opbouw

Model 
FMY 808 I FP BK

Model 
FMY 658 I FP BK

FUN
108.0613.588

FUN
108.0613.587

Prijs excl. BTW
zie prijslijst

Prijs excl. BTW
zie prijslijst

zwart zwart
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Oven Mythos

181180



Type Thermisch geventileerde oven
Energieklasse A+
Inhoud Max. 73 ltr
Scherm Wit LCD-display en druk/draai-knoppen
Aantal functies 10
Exclusieve programma’s: Cookassist met 9 recepten 
+ Multicooking-functie tot 3 niveaus 
Deur Smooth2close met driedubbele ruit  
voor een koele deur
Geleiders 1 standaard telescopische draadgeleider
Standaard meegeleverd: 2 roosters, 1 lekbak,  
1 diepe lekbak
Pyrolytisch zelfreinigend systeem

Accessoire
Telescopische geleidingsset
112.0624.895
€ 44,00

FULL
STEAM PYRO

PYRO

Type Multifunctioneel Full Steam
Energieklasse A+
Inhoud  Max. 73 ltr
Scherm Full-touch kleuren TFT-scherm
Aantal functies 19
Exclusieve programma’s: Cookassist met 
60 recepten + 15 speciale functies
Compleet menuprogramma tot 4 niveaus
Capaciteit reservoir 1,5 ltr
Deur Smooth2close met driedubbele ruit 
voor een koele deur
Geleiders 1 standaard telescopische 
geleider
Standaard meegeleverd: 2 roosters,  
1 lekbak, 1 stoomschaal
Stoomreinigingssysteem

Type Thermisch geventileerde oven
Energieklasse A+
Inhoud  Max. 73 ltr
Scherm Full-touch kleuren TFT-scherm
Aantal functies 17
Exclusieve programma’s: Cookassist met 
42 recepten + 15 speciale functies
Compleet menuprogramma tot 4 niveaus
Capaciteit reservoir 1,5 ltr
Deur Smooth2close met driedubbele ruit 
voor een koele deur
Geleiders 1 standaard telescopische 
geleider
Standaard meegeleverd: 2 roosters, 1 
lekbak, 1 stoomschaal
Pyrolytisch zelfreinigend systeem

Accessoire
Telescopische geleidingsset
112.0624.895
€ 44,00

Mythos

A+

A+

A+

Model 
FMY 99 HS BK

Model 
FMY 98 P BK

Model 
FMY 99 P BK

FUN 
116.0613.707 
zie prijslijst

FUN 
116.0606.102 
zie prijslijst

FUN 
116.0613.709 
zie prijslijst

black
steel

black
steel

black
steel

Model 
FMY 99 HS XS

Model 
FMY 98 P XS

Model 
FMY 99 P XS

FUN 
116.0613.706 
zie prijslijst

FUN 
116.0606.101 
zie prijslijst

FUN 
116.0613.708 
zie prijslijst

rvs

rvs

rvs
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Combi-magnetron en  
warmhoudlade
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Type Warmhoudlade
Inhoud 16 ltr
Binnenwerk Roestvrijstaal
Programma’s Programmakeuzeknop
Openingssysteem push pull
Temperatuur van 40° tot 75°
Opmerking Groot reinigingsgemak
De warmhoudlade is perfect voor het warmhouden
van voedsel, ontdooien, het rijzen van deeg, of het
verwarmen van borden en kopjes.

Type Wijnkoeler
Programma’s Digitaal Display
Inhoud 66 ltr
Deur Push pull zijwaarts
Verlichting LED
Temperatuur Instelbaar tussen 4°C en 18°C
Capaciteit 24 flessen
Indeling 3 houten legplanken
Energieklasse G
Klimaatklasse ST
Geschikt voor omgevingstemperatuur tussen  
16°C en 30°C

Type Combi-magnetron
Volume 40 ltr
Binnenwerk Roestvrijstaal
Vermogen (W) 900
Vermogen Grill (W) 1600
Bediening Wit LCD-display en druk/draai-knoppen
Aantal functies 9
Exclusieve programma’s: Cookassist met 10 recepten
+ Multicooking-functie tot 7 niveaus
Deur Smooth2close
Standaard meegeleverd: 360 mm diameter glazen
draaiplateau + grill + lekbak + deksel + steamer
Kinderslot

Mythos 45

Model 
FMY 45 MW BK

Model 
FMY 14 DWR BK

FUN 
131.0632.660 
zie prijslijst

FUN 
131.0640.710 
zie prijslijst

black
steel

black
steel

Model 
FMY 45 MW XS

Model 
FMY 14 DWR XS

Model 
FMY 24 WCR XS

FUN 
131.0606.105 
zie prijslijst

FUN 
131.0611.212 
zie prijslijst

FUN 
131.0669.345 
zie prijslijst

rvs

rvs

rvs

G
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Inbouw schema's
Kookplaten

Mythos FMY 808 I FP BK Mythos FMY 658 I FP BK
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Inbouw schema's
Ovens, magnetron, wijnkast en warmhoudlade

Ovens
Mythos  FMY 99 HS XS/BK
 FMY 99 P XS/BK
 FMY 98 P XS/BK

Wijnkast
Mythos  FMY 14 DWR XS/BK

Magnetron
Mythos FMY 45 MW XS/BK

Warmhoudlade
Mythos FMY 14 DWR XS/BK
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Afvalsystemen
Cube 30 189
Cube 40 189 
Sorter Garbo 45-2 189 

Sorter Garbo 60-2 190 

Sorter Solo 45 190 
Sorter Solo 60 190 

Sorter Mini 191
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Opgeruimd staat netjes

In de wereld van nu zijn we steeds 
bewuster bezig met de hoeveelheid 
afval die wij weggooien. Door het 
sorteren van ons afval kunnen 
we grondstoffen hergebruiken en 
dragen we bij aan een beter milieu. 
Duurzaamheid staat ook bij Franke 
hoog in het vaandel. In onze fabrieken 
wereldwijd blijven we innoveren 
op het gebied van recycling. Zo 
wordt restmateriaal zoveel mogelijk 
hergebruikt en maken we gebruik van 
duurzame producten.

Wij vinden het belangrijk dat het 
scheiden van afval in de keuken met 
het grootste gemak gebeurt. Franke 
biedt u daarom handige afvalsystemen 
waarmee u heel gemakkelijk uw 
papier, plastic, GFT en overig afval 
kunt scheiden. Het afvalsysteem zit 
verborgen in uw keukenkast en alle 
ruimte wordt optimaal benut. Zo 
werkt Franke samen met u mee aan 
een opgeruimde keuken en een beter 
milieu.

Afvalsystemen
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Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Cube 30 134.0039.553

253 467
43

3

Min. kastmaat 300 mm
Afmeting 253 x 467 x 433 mm
Afvalemmer 2 x 15 liter
Bediening handmatig

Accessoires

FUN 133.0042.696 FUN 

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Cube 40 134.0039.330

335

407

34
8

Min. kastmaat 400 mm
Afmeting 335 x 407 x 348 mm
Afvalemmer 2 x 14 liter
Bediening handmatig

Accessoires

FUN 133.0023.966 FUN 

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Sorter Garbo 45-2 121.0200.692

399
412-418

36
0

Min. kastmaat 450 mm
Afmeting 412  /418 x 399 x 360 mm
Afvalemmer 1 x 12 / 1 x 18 liter
Bediening motion

Accessoires

FUN 133.0251.265 FUN 133.0251.270

Emmer 15L grijs
Prijs excl. BTW € 35,54
Prijs incl. BTW € 43,00

Emmer 14L grijs
Prijs excl. BTW € 34,71
Prijs incl. BTW € 42,00

Emmer 12 L grijs
Prijs excl. BTW € 29,75
Prijs incl. BTW € 36,00

Emmer 18L grijs
Prijs excl. BTW € 39,67
Prijs incl. BTW € 48,00
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Afvalsystemen

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Sorter Garbo 60-2 121.0284.027

399
562-568

36
0

36
0

399
562-568

Min. kastmaat 600 mm
Afmeting 562 / 568 x 399 x 360 mm
Afvalemmer 2 x 18 liter
Bediening motion

Accessoire
FUN 133.0251.270 FUN 

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Sorter Solo 45 121.0307.565

42
7

40
0

5

16-19

419
450

Min. kastmaat 450 mm
Afmeting 412  /418 x 417 x 427 mm
Afvalemmer 1 x 40 liter
Bediening deurbediening

Accessoire
FUN 133.0038.254 FUN 

Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Sorter Solo 60 121.0307.572

42
7

40
0

5

16-19

419

600

Min. kastmaat 300 mm
Afmeting 562 / 568 x 600 x 427 mm
Afvalemmer 1 x 40 liter
Bediening deurbediening

Accessoire
FUN 133.0038.254 FUN 

Emmer 18L grijs
Prijs excl. BTW € 39,67
Prijs incl. BTW € 48,00

Actief koolstoffilter ( 6 stuks)
Prijs excl. BTW € 5,79
Prijs incl. BTW € 7,00

Actief koolstoffilter ( 6 stuks)
Prijs excl. BTW € 5,79
Prijs incl. BTW € 7,00
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Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 
Sorter Mini 121.0176.518

34
8

29
0

310

110°

Min. kastmaat 300 mm
Afmeting 310 x 290 x 348 mm
Afvalemmer 1 x 17 liter
Bediening deurbediening
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Stainless Steel
Creations
Maatwerk 
Pure Steel 4 mm massief rvs 198 - 205
Pure Steel 8 mm massief rvs 206 - 209 
Fine Steel gezet rvs 210 - 219

Reiniging  
Rvs reiniging 220 - 221 
Reinigingsmiddelen 236 - 239
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Stainless Steel Creations®
 

 

Ieder blad is uniek 
Binnen ons Stainless Steel Creations® programma maken wij onderscheid tussen gezette bladen met 
onderlijming, Fine Steel en massieve 4 of 8 mm rvs werkbladen, Pure Steel. Massief rvs is een 
duurzame keuze, aangezien onze werkbladen 100% recyclebaar zijn. 

Rvs biedt de mogelijkheid om de spoelbakken naadloos in te lassen, waardoor deze een perfect geheel 
vormen met het werkblad. Naast het strakke design is het naadloos integreren van spoelbakken 
en andere kooktoepassingen, ook zeer hygiënisch. Met de verschillende mogelijkheden in finish, 
randafwerking, rvs plinten en wanden biedt Franke een compleet maatwerk pakket om uw individuele 
ideeën en keukendromen waar te maken.

194



Onderhoud
Roestvrijstaal is duurzaam, robuust, 
hygiënisch en eenvoudig in onderhoud. 
Voor de dagelijkse reiniging is het  
afnemen met een zachte doek met heet 
water voldoende. Voor een grondige 
reiniging bieden we de Franke rvs spoelunit 
reiniger (112.0530.237) aan, deze is 
speciaal ontwikkeld voor gezette- en 
warmgewalste werkbladen. Het blad  
wordt hier niet alleen mee gereinigd, 
maar laat ook een beschermlaagje achter, 
waardoor vingerafdrukken minder snel 
zichtbaar worden.
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Overzicht werkblad oppervlakmogelijkheden

WARM GEWALSTORBITAAL (Whirl finish)GEBORSTELD (Band finish)

Pure Steel Fine Steel

Beschrijving
• Slijpstructuur in lengterichting
• Glad rvs oppervlak
• Satijnglans

Materiaaldikte Pure steel
4 mm

Materiaaldikte Fine steel
20 / 40 / 60 / 80 / 100

Uiterste maat / Geometrie
• Maximale lengte: 5900 mm
• Maximale breedte: 1480 mm
• Afwijkende maten op aanvraag

Gewicht
• 4 mm = ca 32 kg/m2

•  20 / 40 / 60 / 80 / 100,  
op aanvraag 

Pure Steel Fine Steel

Beschrijving
• Richtingloze slijpstructuur
• Matterend effect
• Gebruikskrassen en   
 vingerafdrukken minder  
 snel zichtbaar

Materiaaldikte Pure steel
4 mm

Materiaaldikte Fine steel
20 / 40 / 60 / 80 / 100

Uiterste maat / Geometrie 
• Maximale lengte: 5900 mm
• Maximale breedte: 1480 mm
• Afwijkende maten op aanvraag

Gewicht
• 4 mm = ca 32 kg/m2

•  20 / 40 / 60 / 80 / 100,  
op aanvraag

Pure Steel 

Beschrijving
• Kleine oneffenhedden in kleur  
 en structuur
• Beton- en houtachtige structuur
• Niet reproduceerbaar walspatroon
• Oppervlak is NIET na te bewerken

Materiaaldikte Pure steel
4 mm

n.v.t.

Uiterste maat / Geometrie
• Maximale lengte: 3980 mm
• Maximale breedte: 1480 mm
• Afwijkende maten op aanvraag

Gewicht
• 4 mm = ca 32 kg/m2
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Pure Steel

De massieve 4 of 8 millimeter dikke Pure Steel-werkbladen worden precies op maat en naar je wensen gemaakt. Van de Pure Steel 
werkbladen worden de 4 mm werkbladen in Nederland en de 8 mm in Zwitserland geproduceerd. Er zijn diverse oppervlaktevarianten 
beschikbaar. De spoelbak is naadloos in het werkblad ingelast, waardoor een unieke uitstraling ontstaat alles uit één stuk.

De Franke Bolero en Mythos spoelbakken laten zich perfect integreren in rvs-werkbladen.  
Maar een roestvrijstaal werkblad combineert uitermate mooi met de mat zwarte Fragranite+ spoelbakken en mat zwarte kranen.

1

2

1

Oppervlak structuren 
Elke structuur heeft zijn eigen charme en eigenschappen. Door de 
slijprichting of walspatroon heeft elk werkblad zijn eigen aparte 
en unieke glans en uitstraling.

Standaard in de professionele keuken
Oppervlakken van roestvrijstaal zijn al tientallen jaren de 
standaard in de professionele keuken. Niet voor niets: ze zijn 
extreem hygiënisch, slijtvast en corrosiebestendig. Ook in 
hoogwaardige particuliere keukens worden werkbladen met 
een matte of structuur finish steeds populairder. Bovendien is 
roestvrijstaal bijzonder onderhoudsvriendelijk en zorgt het voor 
een verfijnde en moderne sfeer in de keuken.

2
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3

4

Perfect integreerbaar
De hoogwaardige en solide roestvrijstalen werkbladen van  
Franke worden op maat gemaakt volgens de respectievelijke  
eisen van de klant. De spoelbak is naadloos ingelast. Uiteraard 
worden de werkbladen af fabriek voorzien van de passende
uitsparingen voor vlakinbouw of opbouw kookplaten en  
kant-en-klaar voor installatie geleverd.

Massief roestvrijstaal
De massieve “Pure Steel” werkbladen van
Franke zijn verkrijgbaar in 4 of 8 millimeter.
Let op: de werkbladen zijn niet zelfdragend.

3 4
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Bladlengte t/m Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Bladdiepte t/m 730 mm Bladdiepte t/m 850 mm Bladdiepte t/m 1200 mm Bladdiepte t/m 1480 mm

900 mm  € 616,53  € 746,00  € 700,00  € 847,00  € 947,93  € 1.147,00  € 1.158,68  € 1.402,00 

1100 mm  € 730,58  € 884,00  € 833,88  € 1.009,00  € 1.135,54  € 1.374,00  € 1.392,56  € 1.685,00 

1300 mm  € 845,45  € 1.023,00  € 966,94  € 1.170,00  € 1.321,49  € 1.599,00  € 1.626,45  € 1.968,00 

1500 mm  € 959,50  € 1.161,00  € 1.100,00  € 1.331,00  € 1.509,92  € 1.827,00  € 1.860,33  € 2.251,00 

1700 mm  € 1.074,38  € 1.300,00  € 1.233,88  € 1.493,00  € 1.697,52  € 2.054,00  € 2.095,87  € 2.536,00 

1900 mm  € 1.189,26  € 1.439,00  € 1.366,94  € 1.654,00  € 1.885,12  € 2.281,00  € 2.328,93  € 2.818,00 

2100 mm  € 1.303,31  € 1.577,00  € 1.500,00  € 1.815,00  € 2.071,90  € 2.507,00  € 2.563,64  € 3.102,00 

2300 mm  € 1.417,36  € 1.715,00  € 1.633,06  € 1.976,00  € 2.261,16  € 2.736,00  € 2.797,52  € 3.385,00 

2500 mm  € 1.533,88  € 1.856,00  € 1.766,12  € 2.137,00  € 2.447,93  € 2.962,00  € 3.030,58  € 3.667,00 

2700 mm  € 1.647,93  € 1.994,00  € 1.846,28  € 2.234,00  € 2.634,71  € 3.188,00  € 3.264,46  € 3.950,00 

2900 mm  € 1.762,81  € 2.133,00  € 2.032,23  € 2.459,00  € 2.821,49  € 3.414,00  € 3.500,83  € 4.236,00 

3100 mm  € 1.877,69  € 2.272,00  € 2.166,12  € 2.621,00  € 3.009,92  € 3.642,00  € 3.733,88  € 4.518,00 

3300 mm  € 1.991,74  € 2.410,00  € 2.300,00  € 2.783,00  € 3.198,35  € 3.870,00  € 3.965,29  € 4.798,00 

3500 mm  € 2.105,79  € 2.548,00  € 2.432,23  € 2.943,00  € 3.385,12  € 4.096,00  € 4.200,83  € 5.083,00 

3700 mm  € 2.220,66  € 2.687,00  € 2.566,12   € 3.105,00  € 3.572,73  € 4.323,00  € 4.435,54  € 5.367,00 

3900 mm  € 2.334,71  € 2.825,00  € 2.698,35  € 3.265,00  € 3.866,12  € 4.678,00  € 4.670,25  € 5.651,00 

4400 mm*  € 3.602,48  € 4.359,00  € 3.687,60  € 4.462,00  € 5.193,39  € 6.284,00  € 6.484,30  € 7.846,00 

4900 mm*  € 3.928,93  € 4.754,00  € 4.105,79  € 4.968,00  € 5.782,64  € 6.997,00  € 7.219,01  € 8.735,00 

5400 mm*  € 4.254,55  € 5.148,00  € 4.522,31  € 5.472,00  € 6.371,90  € 7.710,00  € 7.953,72  € 9.624,00 

5900 mm*  € 4.581,82  € 5.544,00  € 4.941,32  € 5.979.00  € 6.960,33  € 8.422,00  € 8.690,91  € 10.516,00 

4 mm massief werkblad: orbitaal & geborsteld

Alle uitsparingen in het werkblad zijn gratis.
Let op, bij extreme maatvoeringen dient u rekening te houden met extra transportkosten.
*Langere levertijd (2 weken extra). De 4 mm bladen zijn niet zelfdragend. Bij een overhang van meer dan 30 cm is een frame-oplossing noodzakelijk. 

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met onze maatwerkspecialisten via ks-order-support.nl@franke.com of tel. +31 492 585 120

Pure Steel - 4 mm rvs werkbladen
In Nederland geproduceerd

Finish
Bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op de afwerking orbitaal en geborsteld roestvrijstaal. De prijzen voor warmgewalste 
werkbladen kunt u in de rechter tabel aflezen.

Geborsteld
Bij deze finish is de slijpstructuur in de 
lengterichting zichtbaar. Het gladde 
rvs oppervlak krijgt hierdoor een 
satijnglans.

Orbitaal
Het rvs is bij deze finish bewerkt met 
een richtingloze slijpstructuur; dit geeft 
een matterend effect. Gebruikskrassen 
en vingerafdrukken zijn bij deze finish 
niet snel zichtbaar.

Warmgewalst
De meest pure vorm van rvs. Kleine 
oneffenheden in kleur en structuur zijn 
kenmerkend voor het materiaal.
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Bladlengte t/m Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Bladdiepte t/m 730 mm Bladdiepte t/m 850 mm Bladdiepte t/m 1200 mm Bladdiepte t/m 1480 mm

900 mm  € 771,90  € 934,00  € 875,21  € 1.059,00  € 1.185,95  € 1.435,00  € 1.448,76  € 1.753,00 

1100 mm  € 914,05  € 1.106,00  € 1.042,15  € 1.261,00  € 1.418,18  € 1.716,00  € 1.741,32  € 2.107,00 

1300 mm  € 1.057,85  € 1.280,00  € 1.209,09  € 1.463,00  € 1.652,07  € 1.999,00  € 2.032,23  € 2.459,00 

1500 mm  € 1.199,17  € 1.451,00  € 1.376,03  € 1.665,00  € 1.887,60  € 2.284,00  € 2.326,45  € 2.815,00 

1700 mm  € 1.343,80  € 1.626,00  € 1.541,32  € 1.865,00  € 2.123,14  € 2.569,00  € 2.619,01  € 3.169,00 

1900 mm  € 1.486,78  € 1.799,00  € 1.709,09  € 2.068,00  € 2.357,02  € 2.852,00  € 2.911,57  € 3.523,00 

2100 mm  € 1.629,75  € 1.972,00  € 1.874,38  € 2.268,00  € 2.590,08  € 3.134,00  € 3.204,13  € 3.877,00 

2300 mm  € 1.772,73  € 2.145,00  € 2.042,15  € 2.471,00  € 2.825,62  € 3.419,00  € 3.497,52  € 4.232,00 

2500 mm  € 1.915,70  € 2.318,00  € 2.207,44  € 2.671,00  € 3.060,33  € 3.703,00  € 3.789,26  € 4.585,00 

2700 mm  € 2.059,50  € 2.492,00  € 2.309,09  € 2.794,00  € 3.294,21  € 3.986,00  € 4.080,17  € 4.937,00 

2900 mm  € 2.203,31  € 2.666,00  € 2.540,50  € 3.074,00  € 3.526,45  € 4.267,00  € 4.376,86  € 5.296,00 

3100 mm  € 2.347,11  € 2.840,00  € 2.708,26  € 3.277,00  € 3.761,98  € 4.552,00  € 4.667,77  € 5.648,00 

3300 mm  € 2.489,26  € 3.012,00  € 2.875,21  € 3.479,00  € 3.996,69  € 4.836,00  € 4.957,85  € 5.999,00 

3500 mm  € 2.631,40  € 3.184,00  € 3.041,32  € 3.680,00  € 4.231,40  € 5.120,00  € 5.251,24  € 6.354,00 

3700 mm  € 2.775,21  € 3.358,00  € 3.207,44  € 3.881,00  € 4.466,94  € 5.405,00  € 5.543,80  € 6.708,00 

3980 mm  € 2.919,01  € 3.532,00  € 3.374,38  € 4.083,00  € 4.701,65  € 5.689,00  € 5.836,36  € 7.062,00 

4 mm massief werkblad: warmgewalst

Randafwerking

Warmgewalste werkbladen zijn uitsluitend te leveren met een geslepen randafwerking. Voor de orbitale en geborstelde finish heeft u 
de keuze uit facet geslepen, gepolijst en hoogglans gepolijst als randafwerking.

Omschrijving Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 

Randafwerking

Hoeken krijgen een standaard radius van 2 mm
Standaard wordt de rand in dezelfde finish als het blad afgewerkt. 

Facet geslepen/FS120   prijs is per m1

Hoogglans gepolijst/HP   prijs is per m1

Afwerking alleen toepasbaar bij volledige bladlengte/-breedte.

Let op! Bij warmgewalst heeft u geen keuze mogelijkheid voor de 
randafwerking, deze worden altijd met een geslepen randafwerking 
geleverd. 

€ 31,40
€ 60,33

€ 38,00
€ 73,00

Alle uitsparingen in het werkblad zijn gratis.
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Voorzieningen

Standaard wordt de rand van plinten en stolwanden in dezelfde finish als het blad afgewerkt. Bij warmgewalst worden deze met een 
geslepen randafwerking geleverd. Let op! Voor warmgewalste plinten geldt een meerprijs van 25 %.

Product Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Voorzieningen

Vlakinbouw kookplaat (diepte 4 of 8 mm)

Steeknaad
Een been krijgt een 2mm inloop waar het 
andere been perfect in aansluit en voor een 
vlakke montage wordt een been voorzien van 
RVS strip. 

Vlakinbouwvoorziening voor Mythos2Gether of 
Maris2Gether

€ 252,07

€ 209,92

Gratis

€ 305,00

€ 254,00

Veegplint 4 mm

Minimumprijs altijd € 100,00 bruto excl. BTW.  
Max. lengte 3900 mm.

50 mm hoog prijs is per m1

100 mm hoog prijs is per m1

150 mm hoog prijs is per m1

300 mm hoog prijs is per m1

400 mm hoog prijs is per m1

Alleen geslepen en orbitale
randafwerking mogelijk.

Dubbelzijdig gefinished +25% per m1

€ 40,50
€ 82,64
€ 127,27
€ 249,59
€ 300,00

€ 49,00
€ 100,00
€ 154,00
€ 302,00
€ 363,00

Pure Steel - 4 mm rvs werkbladen

Stolwand 4 mm

Binnenzijde wordt 100 mm gefinished bij een orbitale of geborstelde 
afwerking. 

Meerprijs hiervoor bedraagt 10% op de reguliere bladprijs.

* Deze optie is bij warmgewalst bladen niet mogelijk

Strak en minimalistisch design

Door de dikte van het materiaal kunnen spoelbakken zeer strak in het 4 mm werkblad gelast worden.  
Voor het massief rvs assortiment zijn twee hoogwaardige spoelbakken geselecteerd, de Bolero Plus R12 en de Mythos. 
Beide spoelbakken hebben een minimalistisch design met een subtiele afronding.
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Product Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Product Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Bolero BXX 110.68 Kastmaat 800 mm € 1.005,79 € 1.217,00 BOX Center 
workstation  
incl. acc.

BWX 210/110.27 Kastmaat 450 mm € 1.213,22 € 1.468,00

Bolero Plus BXX 110.50 Kastmaat 600 mm € 952,07 € 1.152,00 Bolero Plus BXX 110.40 Kastmaat 450 mm € 885,12 € 1.071,00

Mythos MYX 110.55 Kastmaat 600 mm  € 1.187,60  € 1.437,00 Mythos MYX 110.50 Kastmaat 600 mm  € 1.176,03  € 1.423,00 

Mythos MYX 110.45 Kastmaat 500 mm  € 1.158,68  € 1.402,00 Mythos MYX 110.34 Kastmaat 450 mm  € 1.129,75  € 1.367,00 

Mythos MYX 110.16 Kastmaat 300 mm  € 1.073,55  € 1.299,00 Maris MRG 
210/110-52 
Mat zwart 
MRG
210/110-52 
Black Edition

Kastmaat 600 mm € 738,02

€ 760,33

€ 893,00

€ 920,00

Inlas spoelbakken t.b.v. 4 mm werkbladen
De rvs spoelbakken worden naadloos ingelast. De Black Label Fragranite+ spoelbak is in onderbouw beschikbaar.
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Personaliseer uw werkblad

Franke roestvrijstalen maatwerkbladen kunnen op veel manieren worden gepersonaliseerd. Voeg eenvoudig een groot aantal functies toe 
om een stijlvolle en goed ingerichte keuken te ontwerpen.

Naast ingelaste spoelbakken kunnen we de bladen ook voorzien worden van verschillende inductiekookplaten met werkbladafzuiging.  
Met een inbouwvoorziening kan de kookplaat vlak ingebouwd worden voor een nog minimalistischere look.

Voorbeeld configuratie

Toepassingen - 4 mm Pure Steel werkbladen

Kies voor een perfecte match bij
uw 4 mm Pure Steel maatwerkblad
voor een 4 mm achterwand met
naadloos geïntegreerde planchets
of speedrail. Zo heeft u altijd uw
kruiden en ingrediënten onder
handbereik.

Deze accessoires hebben een 
onzichtbare bevestiging en worden 
in dezelfde finish geleverd als het 
werkblad. 

Prijzen zijn op aanvraag. Voor meer 
informatie neem contact op met een 
van onze maatwerkspecialisten  
+31 (0)492 585 120
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Product Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Product Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Mythos FMY 839 HI 340.0597.249 € 2.490,91 € 3.014,00 Maris FMA 839 340.0595.364 € 1.847,11 € 2.235,00

Uitsparing opbouw: 796 x 482 mm
De volledige technische gegevens zijn terug te vinden op pagina 166.
Vlakinbouw uitsparing ten behoeve van Mythos2Gether gratis.

Uitsparing opbouw: 796 x 482 mm
De volledige technische gegevens zijn terug te vinden op pagina 168. 
Vlakinbouw uitsparing ten behoeve van Maris2Gether 

Franke Custom made cooking 

De Mythos inductiekookplaten kunnen zowel in het Pure Steel of in Fine Steel werkbladen worden ingebouwd.  
In het hoofdstuk afzuigkappen kunt u de volledige technische gegevens vinden.

830

inbouwdiepte: 210 mm

52
0

FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 

112.0619.946 € 347,93 € 421,00

Video 
Andy Chef :

Andy Chef
De Andy Chef is alleen toepasbaar voor de BXX spoelbakken in het maatwerk inlas programma.
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Het ideale werkblad 

Robuust en duurzaam, de 8 mm werkbladen worden gemaakt in 
Zwitserland en bevatten 80% gerecycled materiaal. Daarnaast zijn de 
werkbladen zelf 100% recyclebaar en zeer hygiënisch. Het roestvrijstaal is 
gemakkelijk schoon te maken en voorkomt dat bacteriën aan het oppervlak 
blijven plakken, plus er zijn geen naden waar voedsel en vuil kan vast 
komen te zitten. 

Elegant, functioneel en innovatief, alles wat u zou willen van een werkblad.

Pure Steel - 8 mm rvs werkbladen
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Overzicht Pure Steel 8mm oppervlakmogelijkheden
In Zwitserland geproduceerd

NATURE FINISH

PEARL FINISH

CRYSTAL FINISH

DIAMOND FINISH

Pure steel

Beschrijving
• Natuurlijk en puur,  
 zonder afwerking
• Kleine oneffenheden in kleur  
 en structuur
• Beton- en houtachtige structuur
• Oppervlak is NIET na te bewerken

Pure steel

Beschrijving
• Uitgangsmateriaal is  
 Pure Steel Nature Finish
• Oppervlak heeft een 
 glaskeramische behandeling gehad
• Laat geen vingerafdrukken achter
• Vuilafstotend
• Water of andere vloeistoffen  
 lopen weg
• Temperatuurbestendig tot 300°C

Pure steel

Beschrijving
• Uitgangsmateriaal is  
 Pure Steel Nature Finish
• Oppervlak is electrolytisch gepolijst
• Glad, elegant glinsterend, decoratief
• Meer krasbestendig en minder 
 gevoelig voor vingerafdrukken
• Makkelijker te reinigen oppervlak

Pure steel

Beschrijving
• Uitgangsmateriaal is  
 Pure Steel Nature Finish
• Oppervlak heeft een 
 hardverchroomde  
 behandeling gehad
• Edel glinsterend, decoratief
• Bijna krasvast en gemakkelijk 
 schoon te maken oppervlak

Materiaaldikte Pure steel
8 mm

Uiterste maat / Geometrie
• Maximale lengte: 3950 mm
• Maximale breedte: 1900 mm
• Afwijkende maten op aanvraag

Gewicht
• 8 mm = ca 64 kg/m2

Materiaaldikte Pure steel
8 mm

Uiterste maat / Geometrie
• Maximale lengte: 3920 mm
• Maximale breedte: 1900 mm

Gewicht
• 8 mm = ca 64 kg/m2

Materiaaldikte Pure steel
8 mm

Uiterste maat / Geometrie
• Maximale lengte: 3900 mm
• Maximale breedte: 1500 mm
• Afwijkende maten op aanvraag

Gewicht
• 8 mm = ca 64 kg/m2

Materiaaldikte Pure steel
8 mm

Uiterste maat / Geometrie
• Maximale lengte: 3800 mm
• Maximale breedte: 1500 mm

Gewicht
• 8 mm = ca 64 kg/m2
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CROSS FINISH

GEBORSTELD

Pure steel

Beschrijving
• Elegante afwerking met  
 kruisarcering - linnenmotief
• Lichte aangename glans
• Eenvoudig te reinigen oppervlak
• Oppervlak is NIET na te bewerken

Pure steel

Beschrijving
• Slijpstructuur in lengterichting
• Glad rvs oppervlak
• Satijnglans

Materiaaldikte Pure steel
8 mm

Uiterste maat / Geometrie
• Maximale lengte: 3900 mm
• Maximale breedte: 1900 mm
• Afwijkende maten op aanvraag

Gewicht
• 8 mm = ca 64 kg/m2

Materiaaldikte Pure steel
8 mm

Uiterste maat / Geometrie
• Maximale lengte: 5000 mm
• Maximale breedte: 1300 mm
• Afwijkende maten op aanvraag

Gewicht
• 8 mm = ca 64 kg/m2
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Fine Steel

Elk FineSteel werkblad is een uniek maatwerkproduct dat precies kan worden aangepast aan uw wensen  
en de bouwkundige omstandigheden.

1 2

1

Roestvrijstaal
Roestvrijstaal noemen we chroom-nikkelstaal, dat naast ijzer
ook gelegeerd is met chroom en nikkel. Roestvrijstaal is daarom
roestvrij, corrosiebestendig en dankzij het poriënvrije oppervlak
uiterst hygiënisch. En voor het milieu, 100% recyclebaar.

Oppervlakstructuren
De oppervlakteafwerking is het laatste ontwerpelement dat elk 
op maat gemaakt product uniek maakt. U heeft de keuze uit in 
totaal 2 soorten afwerking: geborsteld of orbitaal. Afhankelijk van 
het verloop van de snede ziet de omslag er halfglanzend, licht 
reflecterend of glinsterend grijs uit.

2
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3 4

Maatwerk voor de klant
Elk van de “Fine Steel” werkbladen van Franke is een uniek 
maatwerkproduct dat precies is afgestemd op de behoeften en 
wensen van de klant. De Fine Steel werkbladen worden geplaatst 
op onderconstructies van MDF-hout voor extra stevigheid en 
eenvoudige montage. Het werkblad is naar keuze 20, 30, 40, 60, 
80 of 100 mm dik.

Geraffineerde randafwerking
Hoeken en randen zijn belangrijke ontwerpelementen.  
Het zijn de verfijnde details die bijdragen aan een persoonlijke 
keukenstijl. L- of U-vormen kunnen ook worden gemaakt met 
een steeknaad. Alle werkbladen krijgen door vakmanschap de 
uitstraling die ze verdienen.

3 4
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Bladlengte t/m Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Bladdiepte t/m 600 mm Bladdiepte t/m 700 mm Bladdiepte t/m 800 mm Bladdiepte t/m 900 mm

900 mm  € 611,57  € 740,00  € 686,78  € 831,00  €847,11  € 1.025,00  € 976,03  € 1.181,00 

1100 mm  € 676,03  € 818,00  € 771,90  € 934,00  € 910,74  € 1.102,00  € 1.057,85  € 1.280,00 

1300 mm  € 748,76  € 906,00  € 861,16  € 1.042,00  € 981,82  € 1.188,00  € 1.134,71  € 1.373,00 

1500 mm  € 809,09  € 979,00  € 952,89  € 1.153,00  € 1.100,83  € 1.332,00  € 1.251,24  € 1.514,00 

1700 mm  € 861,16  € 1.042,00  € 1.039,67  € 1.258,00  € 1.155,37  € 1.398,00  € 1.349,59  € 1.633,00 

1900 mm  € 910,74  € 1.102,00  € 1.124,79  € 1.361,00  € 1.280,17  € 1.549,00  € 1.463,64  € 1.771,00 

2100 mm  € 985,12  € 1.192,00  € 1.209,92  € 1.464,00  € 1.390,91  € 1.683,00  € 1.590,08  € 1.924,00 

2300 mm  € 1.060,33  € 1.283,00  € 1.290,08  € 1.561,00  € 1.474,38  € 1.784,00  € 1.678,51  € 2.031,00 

2500 mm  € 1.125,62  € 1.362,00  € 1.333,88  € 1.614,00  € 1.523,97  € 1.844,00  € 1.766,12  € 2.137,00 

2700 mm  € 1.214,88  € 1.470,00  € 1.381,82  € 1.672,00  € 1.578,51  € 1.910,00  € 1.833,06  € 2.218,00 

2900 mm  € 1.248,76  € 1.511,00  € 1.426,45  € 1.726,00  € 1.657,02  € 2.005,00  € 1.904,13  € 2.304,00 

3100 mm  € 1.378,51  € 1.668,00  € 1.570,25  € 1.900,00  € 1.823,14  € 2.206,00  € 2.077,69  € 2.514,00 

3300 mm  € 1.418,18  € 1.716,00  € 1.622,31  € 1.963,00  € 1.886,78  € 2.283,00  € 2.166,12  € 2.621,00 

3500 mm  € 1.461,16  € 1.768,00  € 1.685,12  € 2.039,00  € 1.944,63  € 2.353,00  € 2.238,84  € 2.709,00 

3700 mm  € 1.503,31  € 1.819,00  € 1.740,50  € 2.106,00  € 2.003,31  € 2.424,00  € 2.309,92  € 2.795,00 

3900 mm  € 1.570,25  € 1.900,00  € 1.821,49  € 2.204,00  € 2.089,26  € 2.528,00  € 2.432,23  € 2.943,00 

4100 mm  € 2.249,59  € 2.722,00  € 2.463,64  € 2.981,00  € 2.882,64  € 3.488,00  € 3.183,47  € 3.852,00 

4300 mm  € 2.326,45  € 2.815,00  € 2.539,67  € 3.073,00  € 2.968,60  € 3.592,00  € 3.258,68  € 3.943,00 

4500 mm  € 2.411,57  € 2.918,00  € 2.604,13  € 3.151,00  € 3.043,80  € 3.683,00  € 3.333,88  € 4.034,00 

Gezette rvs werkbladen (geborsteld 20 t/m 40 mm)

Geborsteld
Bij deze finish is de slijp structuur in de 
lengterichting zichtbaar. Het gladde rvs 
oppervlak krijgt hierdoor een satijnglans.

Orbitaal
Het rvs is bij deze finish bewerkt met een 
richtingloze slijpstructuur, dit geeft een 
matterend effect. Nieuwe krassen en 
vingerafdrukken zijn bij deze finish niet snel 
zichtbaar. Meerprijs 10 %.

Gezet rvs werkblad

• Gezette werkbladen zijn voorzien van een houten onderlijming en zijn geschikt om op keukenkasten te monteren.
• Werkbladen zijn standaard uitgevoerd voor wandmontage, naar keuze voor eilandmontage (zonder meerprijs).
• Standaard profielhoogtes 20 t/m 40 mm (zonder meerprijs).
• Bladlengtes langer dan 4500 mm op aanvraag. Let op, bij extreme maatvoeringen dient u rekening te houden met extra transportkosten.
• U- en hoekbladen met twee benen langer dan 2400 mm op aanvraag.
• Waterkering op aanvraag.
De gezette bladen zijn niet zelfdragend. Bij een overhang van meer dan 30 cm is een frame-oplossing noodzakelijk.  
Voor aanvullende informatie neemt u svp contact op met onze maatwerkspecialisten via +31 (0)492 585 120.

* lasnaden zijn aanwezig in langere lengtes

Alle uitsparingen in het werkblad zijn gratis met uitzondering van kolom- en hoekuitsparingen (pag. 214).

Fine Steel - Gezette rvs werkbladen
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Bladlengte t/m Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Bladdiepte t/m 1000 mm Bladdiepte t/m 1200 mm Bladdiepte t/m 1350 mm

900 mm  € 1.005,79  € 1.217,00  € 1.228,10  € 1.486,00  € 1.337,19  € 1.618,00 

1100 mm  € 1.104,96  € 1.337,00  € 1.351,24  € 1.635,00  € 1.442,15  € 1.745,00 

1300 mm  € 1.209,09  € 1.463,00  € 1.447,93  € 1.752,00  € 1.604,13  € 1.941,00 

1500 mm  € 1.320,66  € 1.598,00  € 1.576,86  € 1.908,00  € 1.697,52  € 2.054,00 

1700 mm  € 1.427,27  €1.727,00  € 1.676,86  € 2.029,00  € 1.784,30  € 2.159,00 

1900 mm  € 1.534,71  € 1.857,00  € 1.788,43  € 2.164,00  € 1.900,83  € 2.300,00 

2100 mm  € 1.645,45  € 1.991,00  € 1.941,32  € 2.349,00  € 2.067,77  € 2.502,00 

2300 mm  € 1.762,81  € 2.133,00  € 2.058,68  € 2.491,00  € 2.210,74  € 2.675,00 

2500 mm  € 1.937,19  € 2.344,00  € 2.270,25  € 2.747,00  € 2.447,93  € 2.962,00 

2700 mm  € 2.014,88  € 2.438,00  € 2.359,50  € 2.855,00  € 2.543,80  € 3.078,00 

2900 mm  € 2.080,99  € 2.518,00  € 2.447,93  € 2.962,00  € 2.646,28  € 3.202,00 

3100 mm  € 2.180,17  € 2.638,00  € 2.548,76  € 3.084,00  € 2.785,95  € 3.371,00 

3300 mm  € 2.252,07  € 2.725,00  € 2.666,94  € 3.227,00  € 2.879,34  € 3.484,00 

3500 mm  € 2.328,93  € 2.818,00  € 2.779,34  € 3.363,00  € 3.009,09  € 3.641,00 

3700 mm  € 2.394,21  € 2.897,00  € 2.896,69  € 3.505,00  € 3.108,26  € 3.761,00 

3900 mm  € 2.718,18  € 3.289,00  € 3.228,10  € 3.906,00  € 3.604,13  € 4.361,00 

4100 mm  € 3.484,30  € 4.216,00  € 4.042,15  € 4.891,00  € 4.441,32  € 5.374,00 

4300 mm  € 3.570,25  € 4.320,00  € 4.140,50  € 5.010,00  € 4.558,68  € 5.516,00 

4500 mm  € 3.651,24  € 4.418,00  € 4.257,02  € 5.151,00  € 4.686,78  € 5.671,00 

Profielen

Omschrijving Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 

41

10

100

Profielhoogte groter dan 40 mm (alleen lengte blad berekenen)

40 - 60 - 80 mm (bladdiepte tot 1250 mm) prijs is per m1

100 mm (bladdiepte tot 1200 mm) prijs is per m1

Onderzijde werkblad 40 mm omgezet i.p.v standaard 10 mm 
voor greeploze keukens, mogelijk vanaf profielhoogte 30 mm. Bij 
profielhoogte 20 mm max. 30 mm omgezet.  per bladdeel 
Let op, niet mogelijk bij kopse kanten
  
Profieldikte groter dan 100 mm op aanvraag.  

€ 102,48
€ 154,55

€ 105,79

€ 124,00
€ 187,00

€ 128,00

18

70

Blokprofiel

Blokprofielen hoogte  is standaard 70 mm, breedte 18 mm.

Open blokprofiel   prijs is per m1

Kopschot dichtlassen (per kant)   

Overige uitvoeringen op aanvraag.

€ 123,97
€ 127,27

€ 150,00
€ 154,00

Alle uitsparingen in het werkblad zijn gratis met uitzondering van kolom- en hoekuitsparingen (pag. 214).
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Bladbewerkingen

Omschrijving Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 

Voorzieningen

Aardklem voorziening
Stopcontact in profielrand (profielrand min. 80 mm)
Vlakinbouw voorziening (diepte tot 8 mm)  prijs is per sparing 
Vlakinbouwvoorziening Mythos2gether en Maris2gether kookplaat

€ 23,14
€ 197,52
€ 242,98
Gratis

€ 28,00
€ 239,00 
€ 294,00

Hoeklas

Hoeklas
Steek naad

€ 542,98
€ 354,55

€ 657,00
€ 429,00

Hoekuitsparing

Hoekuitsparing afgewerkt
Hoekuitsparing koud afgewerkt

Overige bewerkingen op aanvraag.

€ 336,36
€ 139,67

€ 407,00
€ 169,00

Kolomuitsparing

Kolomuitsparing afgewerkt
Hoekuitsparing koud afgewerkt

Overige bewerkingen op aanvraag.

€ 370,25
€ 314,88

€ 448,00
€ 381,00

Schuine zijde

Schuine zijde € 128,10 € 155,00

Rondingen

Rondingen aan voorzijde (min. prijs € 299,17) prijs is per m1 € 325,62 € 394,00

Gezette rvs werkbladen
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Stolwanden

Omschrijving Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 

25

200

100

Hoogte stolwand

Maximale hoogte van 1000 mm.

400 t/m 699 mm breed   
700 t/m 999 mm breed   
1000 t/m 1200 mm breed  

Meerprijs bij orbitale afwerking

€ 585,95
€ 734,71
€ 885,12

+ 10 %

€ 709,00
€ 889,00
€ 1.071,00

Profielrand

Profiel dikte t/m 40 mm geen meerprijs, minimale dikte is 20 mm. 
Profiel dikte 20 t/m 29 mm:  binnenzijde 60 mm omgezet. 
Profiel dikte vanaf 30 mm:  binnenzijde 100 mm omgezet.

41 t/m 80 mm   
81 t/m 100 mm    

€ 98,35
€ 148,76

€ 119,00
€ 180,00

25

25

Afwerking

Binnenzijde voorzien van een ingelijmde rvs plaat. € 355,37 € 430,00
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Kook- en spoeltafels

Kook- en spoeltafels worden uit één stuk vervaardigd. De wangen 
worden 90° omgezet, waardoor een naadloos geheel ontstaat. De 
tafels zijn verkrijgbaar met een hoogte tussen 800 en 1000 mm. 
Standaard wordt de binnenzijde 100 mm omgezet. Een rondom 
afgewerkte profielrand van 30 t/m 40 mm is in de prijs inbegrepen.

Afwijkende kook- en spoeltafels op aanvraag.

Bladlengte (wangen zijn in de prijs mee berekend) Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Bladdiepte 
600 t/m 800 mm

Bladdiepte 
801 t/m 1000 mm

Bladdiepte
1001 t/m 1200 mm

1000 t/m 1200 mm    €2.547,11  €3.082,00  €3.058,68  €3.701,00  €3.523,97  €4.264,00 

1201 t/m 1400 mm    €2.666,12  €3.226,00  €3.235,54  €3.915,00  €3.634,71  €4.398,00 

1401 t/m 1600 mm    €2.780,17  €3.364,00  €3.419,01  €4.137,00  €3.747,93  €4.535,00 

1601 t/m 1800 mm    €2.838,02  €3.434,00  €3.450,41  €4.175,00  €3.827,27  €4.631,00 

1801 t/m 2000 mm    €2.915,70  €3.528,00  €3.493,39  €4.227,00  €3.861,16  €4.672,00 

2001 t/m 2200 mm    €3.262,81  €3.948,00  €3.702,48  €4.480,00  €4.189,26  €5.069,00 

2201 t/m 2500 mm    €3.523,97  €4.264,00  €3.899,17  €4.718,00  €4.475,21  €5.415,00 

Bewerkingen

Omschrijving Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 

Profielrand groter dan 40 mm

Wangen zijn in de prijs mee berekend, alleen lengte van de kook- of 
spoeltafel berekenen.

41 t/m 70 mm   prijs is per m1

71 t/m 100 mm    prijs is per m1

€ 219,83
€ 300,83

€ 266,00
€ 364,00

Wang

Binnenzijde wang voorzien van een ingelijmde rvs plaat (per wang)
Minderprijs op kook- en spoeltafels bij 1 wang (L-uitvoering)

€ 317,36
- 10 %

€ 384,00

Standaard 100 mm  
omgezet naar binnen

Ingelijmde 
rvs Plaat

Gezette rvs werkbladen
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Afmetingen
FUN Prijs excl. 

BTW
Prijs incl. 
BTW 

600 x 650 x 9 mm 113.0179.683 € 206,61 € 250,00

900 x 650 x 9 mm 113.0179.680 € 226,45 € 274,00

900 x 700 x 9 mm 113.0179.685 € 247,93 € 300,00

900 x 750 x 15 mm 113.0179.687 € 301,65 € 365,00

600 x 650 x 19 mm 113.0179.681 € 238,84 € 289,00

900 x 650 x 19 mm 113.0179.684 € 262,81 € 318,00

900 x 700 x 19 mm 113.0179.686 € 281,82 € 341,00

Hoogte
Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Plinten van vlak rvs zonder onderlijming zijn 
niet omgezet en worden ontbraamd verpakt 
met een lat, max. lengte 3900 mm.

tot 200 mm  prijs is per m1

201 t/m 300 mm  prijs is per m1

Min. order grootte € 100,00 bruto excl. BTW.

 
€ 49,59
€ 71,90

€ 60,00
€ 87,00

Hoogte
Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Maatwerk achterwanden zijn 11 of 19 mm dik 
en zijn voorzien van een houten onderlijming. 
Hoeken zijn niet dichtgelast.  
 
Achterwanden maximaal 3900 mm lang.

t/m 200 mm prijs is per m1

201 t/m 500 mm prijs is per m1

501 t/m 700 mm  prijs is per m1

701 t/m 900 mm  prijs is per m1

901 t/m 1200 mm  prijs is per m1

Let op! Min. prijs altijd € 308,26 bruto excl. BTW.

Hoekuitsparing afgewerkt
Hoekuitsparing niet afgewerkt
Hoeken dichtlassen (4x)
WCD uitsparing

Overige uitvoeringen op aanvraag.

€ 308,26
€ 330,58
€ 384,30
€ 472,73
€ 636,36

€ 139,67
€ 64,46
€ 99,17
€ 59,50

€ 373,00
€ 400,00
€ 465,00
€ 572,00
€ 770,00

€ 169,00
€ 78,00
€ 120,00
€ 72,00

Achterwanden met standaard afmetingAchterwanden

Plinten

Uitgebreide mogelijkheden

Franke denkt graag met u mee indien uw wensen niet in 
onze prijslijst staan. Neem contact op met één van onze 
maatwerkspecialisten via +31 (0)492 585 120.
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Product Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Product Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Bolero plus 
R12

BXX 110.68 Kastmaat 600 mm € 871,07 € 1.054,00 Bolero plus 
R12

BXX 110.50 Kastmaat 600 mm  € 774,38  € 937,00 

Bolero plus 
R12

BXX 110.40 Kastmaat 450 mm  € 747,93  € 905,00 Mythos MYX 110.70 Kastmaat 800 mm  € 896,69  € 1.085,00 

Mythos MYX 110.55 Kastmaat 600 mm  € 821,49  € 994,00 Mythos MYX 110.50 Kastmaat 600 mm  € 804,13  € 973,00 

Mythos MYX 110.45 Kastmaat 600 mm  € 780,99  € 945,00 Mythos MYX 110.34 Kastmaat 450 mm  € 757,85  € 917,00 

Inlas spoelbakken
Hoogwaardige rvs spoelbakken die naadloos in het gezette rvs werkblad worden gelast.

Gezette RVS werkbladen
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Product Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Product Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Mythos MYX 110.16 Kastmaat 300 mm  € 730,58  € 884,00 Largo LAX 110.50 Kastmaat 600 mm  € 779,34  € 943,00 

Largo LAX 110.45 Kastmaat 600 mm  € 619,83  € 750,00 Largo LAX 110.36 Kastmaat 450 mm  € 595,87  € 721,00 

Largo LAX 110.16 D Kastmaat 300 mm  € 570,25  € 690,00 Bellissimo BTX 110.50 Kastmaat 600 mm  € 546,28  € 661,00 

Bellissimo BTX 110.43 Kastmaat 450 mm  € 500,83  € 606,00 Quadrant QTX 110 Kastmaat 450 mm  € 455,37  € 551,00 

160

30
0

31
7

177

120 diep
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Hoe houd ik mijn werkblad schoon?

Wat is roestvrijstaal?

Roestvrijstaal is een natuurlijk, recyclebaar en hygienisch. Het is een van de meest populaire materialen
om mee te werken. Franke roestvrijstalen werkbladen bestaan voor 18% uit Chroom, voor 10% uit Nikkel en
voor 72% uit staal (ijzer), wat garandeert dat ze corrosiebestendig en 100% recycleerbaar zijn. Door de aard
van het materiaal zullen mettertijd tekenen van gebruik zichtbaar worden, waardoor het oppervlakte een
unieke uitstraling krijgt.

Algemene aandachtspunten 
 
Niet alle roestvrijstalen oppervlakken zijn volledig vuil 
afstotend.

Wij raden aan om sporen van vloeistoffen of
levensmiddelen die vlekken kunnen veroorzaken  
als ze langdurig aanwezig blijven, snel te
verwijderen. Het gaat hier onder meer over
theezakjes of vloeistoffen met een sterke
natuurlijke of kunstmatige kleur, zoals bieten,
kurkuma, rode wijn etc.
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Belangrijke adviezen 

Vermijd reinigingsmiddelen of voorwerpen die krassen kunnen
achterlaten op het oppervlak, zoals schrapers, scheermesjes of
soortgelijke gereedschappen. Snij niet rechtstreeks op het metalen
oppervlak. Gebruik in plaats daarvan een snijplank van Franke of
een ander geschikt oppervlak. Zorg dat het oppervlak niet wordt
blootgesteld aan mechanische schokken. Hete pannen mogen op  
het werkblad worden gezet. Om echter te voorkomen dat etensresten  
op het oppervlakte vastbranden, raden we altijd aan om hete pannen op
een geschikt oppervlak te zetten, zoals een Rolmat van Franke.

Warmgewalst 

Reinigen dagelijks met een vochtige doek van 
microvezel en droog af. Een zacht reinigings- 
materiaal of vaatwasmiddel kan ook worden 
gebruikt om vet of hardnekkig vuil te verwijderen. 
Indien nodig kan Stainless Steel Sink Reiniger 
(pagina 239) gebruikt worden. Anders kunnen 
reinigingscrème en een niet-metalen schuurspons, 
die in handel verkrijgbaar zijn, worden gebruikt 
om hardnekkig vuil te verwijderen. Breng aan op 
de volledige oppervlakte, niet enkel op de kleine 
gebieden. Reinig altijd in de richting van de nerf.

Geborsteld en Orbitaal RVS 

Reinigen dagelijks met een vochtige doek van microvezel en droog af. Een zacht
reinigingsmateriaal of vaatwasmiddel kan ook worden gebruikt om vet of hardnekkig vuil  
te verwijderen. Indien nodig kan Stainless Steel Sink Reiniger (pagina 239) gebruikt worden. 
Laat het een paar minuten inwerken alvorens af te vegen met een vochtige doek van
microvezel en droog het blad af met een doek. Reinig altijd in de borstelrichting.
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Toebehoren
Toebehoren  
All-In accessoire sets 224 - 225
Colorline afvoersets 226 - 227 
Spoelbakken 228 - 231 
Multi-water kranen 232 
Kranen en zeepdispenser 233 
Afzuigkappen 233 - 235
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HEERLIJKE MAALTIJDEN, 
GEEN ONDERBREKINGEN 
DIT KOMT ALLEMAAL SAMEN 
MET ALL-IN
Transformeer je spoelbak in een stijlvolle en
praktisch werkstation, All-In is het flexibele
eten bereidingssysteem ontworpen voor  
meer flow in je keuken.

Bereid
Gebruik de bamboe 
snijplank, telescopisch 
frame, inzetbakje en 
restenbakje, All-In kan  
je helpen:

•  Snijden van groente of 
andere ingrediënten

•  Verzamelen van 
snij-afval

•  Bewaren van bereide 
ingrediënten in de 
koelkast

Kook
Het frame, inzetbakjes en 
de opvouwbare afdruipmat 
zijn erg handig tijdens de 
koken: 

•  Je potten en pannen op 
de brug zetten terwijl je 
ze vult

•  Het inzetbakje 
gebruiken voor het 
afgieten van je pasta  
of andere ingrediënten

•  Je opvouwbare 
afdruipmat ook gebruiken 
om je werkblad te 
beschermen tegen  
hete pannen

Maak schoon
Als het tijd is om af te 
wassen, kan het frame, 
inzetbakjes en je 
opvouwbare afdruipmat 
helpen om:

•  Glazen en borden te 
laten drogen

•  Bestek en kook 
accessoires laten 
drogen

Handig
Na de afwas kan All-In je 
toch helpen om alles 
weer op te ruimen:

•  Het opbergen van de 
afwasborstel en de 
vaatdoek

•  Bewaar alle 
accessoires in de 
opbergdoos

•  Alles netjes op te 
bergen in je spoelkast

* voor spoelbakken tot een breedte van 540 mm
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All in set 1

   FUN  Prijs excl BTW Prijs incl BTW 
   112.0655.481 € 119,00  € 143,99

All in set 2

   FUN  Prijs excl BTW Prijs incl BTW 
   112.0655.482 € 139,00  € 168,19

All in set 3

   FUN  Prijs excl BTW Prijs incl BTW 
   112.0655.483 € 179,00  € 216,59

All in set 4

   FUN  Prijs excl BTW Prijs incl BTW 
   112.0655.488 € 199,00  € 240,79

All in set 5

   FUN  Prijs excl BTW Prijs incl BTW 
   112.0655.489 € 249,00  € 301,29
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ELEGANT, HARMONIEUS,
GEMAAKT VOOR ELKAAR
Maak je spoelbak af met onze Colorline afvoersets

Voor een meer eigentijdse aanvulling van je
spoelbak hoef je niet verder te zoeken dan de
collectie Colorline afvoersets van Franke.
Met alles van onze nieuwste spoelbakken
en kranen plus zeepdispenser, afvoersets,
Design overloop, waste bedieningsknop in
een prachtige, gedurfde matzwarte afwerking,
is het ideaal voor het creëren van een meer
harmonieuze, geïntegreerde look tussen je
kraan en spoelbak.
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De perfecte pasvorm voor onze Fragranite spoelbakken

Colorline-sets ideaal voor montage achteraf

Afvoerset handbediening
Rechthoekige overloop- en
afvoerset, incl draincover

Automatisch met  
Waste inrichting
Rechthoekige overloop, afvoerset, 
draaiknop en incl draincover

Draincover
Ronde afvoerdeksel

FUN Prijs excl 
BTW

Prijs incl 
BTW

112.0658.444 € 73,55 € 89,00

FUN Prijs excl 
BTW

Prijs incl 
BTW

112.0658.446 € 81,82 € 99,00

FUN Prijs excl 
BTW

Prijs incl 
BTW

112.0657.146 € 33,88 € 41,00

Alle elementen in onze Colorline-collectie passen perfect 
bij onze populaire Fragranite-spoelbakken en kunnen 
eenvoudig achteraf worden ingepast in al onze Onyx- of 
Matzwart-ontwerpen. 

Alles, van Draincover, afvoerset tot de draaiknop, biedt 
de Colorline overal een consistente kleur*. En dankzij 
een speciaal UV-additief dat tijdens het fabricageproces
wordt toegevoegd, kunt u er zeker van zijn dat de kleur  
na verloop van tijd niet zal vervagen.

Bovendien is elk Colorline-accessoire bestand 
tegen hoge temperaturen, kras- en vlekbestendig, 
gemakkelijk schoon te maken en veilig in contact met 
levensmiddelen. Bovendien is het materiaal voor de 
hoogste hygiënenormen behandeld met antimicrobiële 
Sanitized®, die we toepassen op alle Fragranite-
spoelbakken.
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Product FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 

Turbo afvoerplug met overloopaansluiting 112.0049.415 € 51,07 € 61,79

Turbo afvoerplug zonder overloopaansluiting 112.0049.411 € 49,34 € 59,70

Semi integraal afvoerplug 3½" zonder 
overloopaansluiting

112.0049.406 € 45,83 € 55,45

Semi integraal afvoerplug 3½" met 
overloopaansluiting

112.0049.409 € 45,83 € 55,45

Semi integraal afvoerset 3½" met 
overloopaansluiting, inclusief overlooppijpje

112.0175.774 € 50,21 € 60,75

Afvoerset 3½" met overloopaansluiting, inclusief 
lang overlooppijpje BEX

112.0041.500 € 60,79 € 73,56

Afvoerplug stop en ketting 1½" zonder 
wandoverloop

112.0041.502 € 6,24 € 7,55

Afvoerplug stop en ketting 1½" met 
wandoverloop

112.0041.503 € 8,80 € 10,65

Draincover rvs afvoerdeksel 112.0532.169 € 14,13 € 17,10

Afvoerpluggen

Toebehoren
Spoelbakken
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Product FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 

Zeef

Toepasbaar voor Turbo afvoerplug en semi 
integraal afvoerplug.

133.0175.965 € 25,58 € 30,95

Zeef

Toepasbaar voor afvoerplug van 2009 en ouder.

133.0175.966 € 25,58 € 30,95

Afdichtingsringen (set 3 stuks) 

Toepasbaar voor zeefkorfplug van Turbo
afvoerplug en semi integraal afvoerplug.

133.0254.207 € 5,33 € 6,45

Afdichtingsring

Toepasbaar voor zeefkorfplug van afvoerplug van 
2009 en ouder.

133.0254.208 € 2,69 € 3,25

Zeef zonder logo 133.0323.493 € 25,58 € 30,95

Zeefje 3½” colorline mat zwart 133.0657.023 € 28,93 € 35,00

Zeefkorfplug

Product FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 

Overlooppijpje universeel 133.0160.093 € 8,80 € 10,65

Overlooppijpje extra kort

Toepasbaar voor Design overloop.

133.0052.765 € 22,07 € 26,70

Overlooppijpje kort

Toepasbaar voor Design overloop.

133.0036.499 € 29,96 € 36,25

Overlooppijpje lang

Toepasbaar voor Design overloop.

133.0036.506 € 29,96 € 36,25

Overlooppijpje 97/117 lange buis 133.0050.083 € 31,16 € 37,70

Overlooppijpjes
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Product FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 

Colorline draaiknop mat zwart 

Afmetingen: Ø 45 mm.

112.0657.383 € 31,40 € 38,00

Draaiknop rond chroom, Ø 18/22 mm 
Draaiknop rond rvs-look, Ø 18/22 mm

Afmetingen: Ø 32 mm, 32 mm hoog.

133.0171.312 
133.0171.314

€ 37,31
€ 51,07

€ 45,15
€ 61,79

Draaiknop vierkant chroom, Ø 18/22 mm
Draaiknop vierkant rvs-look, Ø 18/22 mm

Afmetingen: 28 x 28 x 32 mm.

133.0175.465
133.0175.469

€ 31,74
€ 33,47

€ 38,41
€ 40,50

Draaiknop rond chroom, Ø 35 mm

Afmetingen: Ø 48 mm, 18 mm hoog.

133.0256.086 € 26,49 € 32,05

Draaiknop vierkant chroom, Ø 35 mm

Afmetingen: 45 x 45 x 16 mm.

133.0171.327 € 26,49 € 32,05

Product FUN Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Waste inrichting  
exclusief knop

112.0173.078 € 40,54 € 49,05

Toepasbaar voor Turbo afvoerplug
zonder overloopaansluiting.

Waste inrichting  
exclusief knop

112.0173.079 € 41,40 € 50,09

Toepasbaar voor Turbo afvoerplug
met overloopaansluiting.

Waste inrichting 
exclusief knop

112.0173.072 € 43,18 € 52,25

Toepasbaar voor 3½" semi integraal afvoerplug 
zonder overloopaansluiting.

Waste inrichting 
exclusief knop

112.0173.076 € 44,92 € 54,35

Toepasbaar voor 3½" semi integraal afvoerplug 
met overloopaansluiting.

Product FUN Prijs excl. 
BTW

Prijs incl. 
BTW 

Zeef voor waste  
systeem 

133.0175.968 € 25,58 € 30,95

Toepasbaar voor Turbo waste afvoerplug en  
3½” semi integraal waste afvoerplug.

Zeef voor waste  
systeem 

133.0175.969 € 25,58 € 30,95

Toepasbaar voor 3½” waste afvoerplug van  
2009 en ouder.

Product FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 

Drukknop ‘Easy touch’ rond rvs, 35 mm

Afmetingen: Ø 45 mm, 17 mm hoog.  

133.0391.835 € 54,63 € 66,10

Waste inrichting ‘Easy touch’ exclusief  
knop toepasbaar voor turbo afvoerplug met 
overloopaansluiting.

112.0307.020 € 52,85 € 63,95

‘Easy touch’ waste systeem

Waste systemen

Toebehoren
Spoelbakken
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Product FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 

Schroefklem 1 stuk

Toepasbaar voor gelijmde beugels.

992.0041.660 € 2,48 € 3,00

Klemmenset 4 stuks

Toepasbaar voor onderbouw spoelbakken.

133.0457.288 € 7,07 € 8,55

Klemmenset 12 stuks

Toepasbaar voor rail randafwerking.

992.0159.584 € 10,74 € 13,00

Klemmen

Product FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 

Spazio 1

Ruimtebesparende afvoerset voor 1 afvoer.

112.0551.361 € 20,29 € 24,55

Spazio 2

Ruimtebesparende afvoerset voor 2 afvoeren.

112.0551.365 € 29,09 € 35,20

Spazio 3

Ruimtebesparende afvoerset voor 3 afvoeren.

112.0175.981 € 35,29 € 42,70

Spazio
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Multi-water kranen

Product FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 

Korte hendel chroom
Toepasbaar voor Irena en Minerva.
Achterzwaai 47,5 mm.

133.0270.821 € 43,68 € 52,85

Set verlengslangen t.b.v.  
mechanische Twist kraan 
1 x kokend en 2 x warm/koud 

133.0481.250 € 61,07 € 73,89

Set verlengslangen t.b.v.  
electronische Touch kraan 
1 x kokend en 2 x warm/koud

133.0481.354 € 61,07 € 73,89

Verlengslang 4-in-1 chiller 
Lengte 500 mm / 8 mm 
Chiller uit, om de Chiller verder van de M-box te 
plaatsen. In combinatie met 133.0571.850.

133.0571.849 € 41,86 € 50,65

Verlengslang 4-in-1 chiller 
Lengte 500 mm / 6 mm 
Chiller in, om de Chiller verder van de M-Box te 
plaatsen. In combinatie met 133.0571.849.

133.0571.850 € 46,40 € 56,14

Verlengslang 5-in-1 en 6-in-1 
Lengte 500 mm / 14x2 mm 
Sparq in/Chiller pro in, om de Sparq/Chiller pro 
verder van de M-Box te plaatsen. In combinatie 
met 133.0571.850 en 133.0571.849.

133.0575.354 € 61,07 € 73,89

Verlengslang 5-in-1 en 6-in-1 
Lengte 500 mm / 6 mm 
Sparq / Chiller pro in, om de Sparq/Chiller pro 
verder van de M-Box te plaatsen. In combinatie 
met 133.0575.354 en 133.0571.849.

133.0571.850 € 46,40 € 56,14

Verlengslang 5-in-1 en 6-in-1 
Lengte 500 mm / 8 mm 
Sparq/Chiller pro uit, om de Sparq/Chiller pro 
verder van de M-Box te plaatsen. In combinatie 
met 133.0575.354 en 133.0571.850.

133.0571.849 € 41,86 € 50,65

Verlengslangen kokend water 
Lengte 500 mm
Toepasbaar voor kokend water, van M-Box naar 
boiler. 

133.0551.587 € 32,77 € 39,65

Verlengslang koud water 
Lengte 500 mm
Toepasbaar voor koud water, van M-Box naar 
boiler.

133.0551.586 € 34,59 € 41,85

Verlengslang toevoer koud water naar M-box
Koud water verlengslang, filterhoekstopkraan naar M-Box

133.0554.974 € 49,13 € 59,45

Afvoerslang 1 mtr tbv M-box 3-1/4-1 133.0545.194 € 24,09 € 29,15
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FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 

Filterstopkraan
aansluiting x 12/15

133.0496.324 € 15,70 € 19,00

FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 

Universele kunststof flacon 350 ml 133.0254.143 € 9,63 € 11,65

Flacon t.b.v. Active 350 ml 133.0172.724 € 17,36 € 21,01

Flacon t.b.v. Atlas 350 ml 133.0641.890 € 9,63 € 11,65

Zeepdispensers

Filterstopkranen

Product Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 

Schachtverlenger rvs wandmodel
Lengte 990 mm

Toepasbaar voor Tale

112.0017.983 € 152,31 € 184,30

Schachtverlenger rvs eilandmodel
Lengte 700 mm

Toepasbaar voor Tale

112.0594.699 € 455,08 € 550,65

Schachtverlengers afzuigkappen
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Multi-water kranen
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Product
FUN Prijs excl. 

BTW
Prijs incl. 
BTW 

Luchtafvoer  
t.b.v. Mythos- &  
Maris 2gether

Let op, geen 
recirculatieset

112.0539.569 € 100,37 € 121,45

Product
FUN Prijs excl. 

BTW
Prijs incl. 
BTW 

Recirculatieset 6 cm 
t.b.v. Mythos- &  
Maris 2gether 
Hoogte uitblaasrooster 
60 mm

112.0539.568 € 342,44 € 414,35

Recirculatieset 10cm 
t.b.v. Mythos- &  
Maris 2gether 
Hoogte uitblaasroster 
100 mm

112.0539.570 € 351,24 € 425,00

Product
FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 

Terugslagklep voor afvoerbuis met Ø 120 mm buis 133.0056.177 € 19,46 € 23,55

Terugslagklep voor afvoerbuis met Ø 150 mm buis 133.0056.646 € 23,14 € 28,00

Product Model FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 

Schacht rvs wandmodel hoofdvrij

Toepasbaar voor Maris en Smart hoofdvrij.

112.0197.447 € 114,46 € 138,50

Schacht zwart
Toepasbaar voor Maris en Smart hoofdvrij.

Schacht wit
Toepasbaar voor Maris en Smart hoofdvrij.

112.0285.288

112.0285.280

€ 66,90

€ 66,90

€ 80,95

€ 80,95

Telescoop schacht rvs

Toepasbaar voor afvoer naar buiten t.b.v. 
Smart Deco.

112.0549.122 € 228,02 € 275,90

Schacht

Terugslagkleppen

Luchtafvoer en recirculatie sets t.b.v. Mythos 2gether en Maris 2gether

Toebehoren 
Afzuigkappen
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Product
FUN Prijs excl. 

BTW
Prijs incl. 
BTW 

Actief koolstoffilter 
2 stuks

112.0016.755 € 36,12 € 43,71

High Performance 
filter 2 stuks

112.0174.995 € 106,53 € 128,90

Longlife filter rond 
2 stuks (regenereerbaar)

112.0174.994 € 147,02 € 177,89

High Performance 
filter (regenereerbaar)

112.0373.739 € 51,07 € 61,79

Longlife actief 
koolstoffilter

112.0339.360 € 103,02 € 124,65

Product
FUN Prijs excl. 

BTW
Prijs incl. 
BTW 

Longlife filter Delta 112.0174.992 € 103,02 € 124,65

Actief koolstoffilter 
Delta

112.0016.756 € 30,87 € 37,35

High Performance 
filter
t.b.v. Mythos 2gether 
Hoogte uitblaasrooster 
60 mm

112.0548.447 € 201,61 € 243,95

High Performance 
filter
t.b.v. Mythos2gether 
Hoogte uitblaasrooster 
100 mm

112.0548.448 € 288,02 € 275,90

Afstandsbediening

Product
FUN Prijs excl. 

BTW
Prijs incl. 
BTW 

Afstandsbediening 112.0174.991 € 66,57 € 80,55

Afstandsbediening 112.0657.298 € 70,25 € 85,00

Toebehoren
Afzuigkappen
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Reiniging
Reiniging  238 - 239
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Kitchen Care rvs reiniger
Traditionele reinigingsmiddelen tasten vaak het roestvrijstaal aan. 
Na een tijdje wordt de spoelbak dof en verdwijnt de glans. De 
nieuwe Franke Kitchen Care rvs spoelbak reiniger is zuurvrij en 
bevat polijstmiddelen die zorgen voor een duurzame en zachte 
reiniging. Regelmatig aangebracht met de Franke Kitchen Care 
Microvezel doek, zorgt deze reiniger ervoor dat uw spoelbak er 
altijd als nieuw uitziet. Deze reiniger is ook geschikt voor het 
onderhoud van roestvrijstalen werkbladen.

Kitchen Care kranen reiniger
Als je naar een glimmende kraan kijkt, vergeet je alle technologie 
die erin zit. Er zijn kleppen, patronen, afdichtingen en filters die 
beschadigd kunnen raken als u een agressieve reiniger gebruikt. 
De Franke Kitchen Care kranen reiniger verwijdert alle kalkaanslag 
en vuil voorzichtig maar grondig, waardoor de schoonheid en 
prestaties van uw kraan jarenlang behouden blijven.

Bekijk ook de Kitchen Care gekleurde spoelbakken-, afzuigkap- en 
kookplaat reiniger.

Orbitaal of geborsteld roestvrijstalen werkblad reinigen
In het dagelijks gebruik kunt u het beste het rvs werkblad reinigen met water en daarna het aanrechtblad droogwrijven met een zachte 
doek. Voor een grondigere reinigingsbeurt kunt u gebruik maken van de Franke Twister of Franke rvs spoelunit reiniger.

Franke Twister
De Franke Twister is speciaal ontwikkeld voor het reinigen en onderhouden van roestvrijstalen spoelbakken en werkbladen. Met de Twister 
wordt het rvs heel licht gepolijst, waardoor het materiaal weer een schitterende glans krijgt.  
Let op! De Franke Twister is niet geschikt voor warmgewalste werkbladen.

• Maak de bijgeleverde spons goed vochtig en neem voldoende hoeveelheid van het schoonmaakmiddel op de spons.
• Breng het schoonmaakmiddel d.m.v. een draaiende beweging aan op het te reinigen oppervlak. Let op dat u de spons goed vochtig 

houdt en dat u voldoende schoonmaakmiddel blijft gebruiken. Het is belangrijk dat u het schoonmaakmiddel op het behandelde 
oppervlak niet laat opdrogen.

• Nadat u het schoonmaakmiddel over het gehele te reinigen oppervlak heeft aangebracht, kunt u de schoonmaakresten afnemen met 
een vochtige schone doek.

• Wrijf met een theedoek het oppervlak droog.

Na gebruik de Twister spons laten drogen alvorens de deksel te sluiten. De Franke Twister is milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar.

Product FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 

Reinigingsset Chiller/Sparq starter kit 112.0649.430 € 41,32 € 50,00

Refill reiniging Chiller/Sparq

Voor het reinigen van rvs spoelbakken.

200 ml.

112.0649.511 € 19,01 € 23,00

Reiniging
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Product FUN Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW 

Twister

Voor het licht polijsten van  rvs spoelbakken en 
werkbladen (grondige reiniging).
Let op, niet geschikt voor warmgewalste rvs.

125 ml.

112.0386.043 € 8,80 € 10,65

Kitchen Care rvs spoelbak reiniger

Voor het reinigen van rvs spoelbakken.

200 ml.

112.0530.237 € 12,36 € 14,96

Kitchen Care gekleurde spoelbak reiniger

Voor het reinigen van Fraceram, Fragranite en 
Tectonite spoelbakken.

250 ml.

112.0530.238 € 14,13 € 17,10

Kitchen Care kranen reiniger

Voor het reinigen van chroom, rvs en gekleurde 
kranen.

250 ml.

112.0530.239 € 14,13 € 17,10

Kitchen Care afzuigkap reiniger

Voor het reinigen van rvs en gekleurde 
afzuigkappen.

250 ml.

112.0530.240 € 14,13 € 17,10

Kitchen care kookplaat reiniger

Voor het reinigen van gas- en inductiekookplaten.

250 ml.

112.0530.322 € 14,13 € 17,10

Microvezel reinigingsdoekje

Voor een milde reiniging van alle gladde 
oppervlakken.

112.0530.324 € 6,24 € 7,55
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Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie 
gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op uitgegeven door de Vereniging 
FME-CWM, Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer 
© Vereniging FME-CWM / FME Advocaten

Art. I Algemeen
1.  Wanneer deze voorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen en overeenkomsten tot het 

verrichten van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van 
deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke 
schriftelijke afspraak tussen partijen is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar 
eigen inkoop- of andere voorwaardenwordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand 
gewezen.

2.  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 - product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie;
 -  schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief, 

telefax of e-mailbericht of elke andere door de partijen overeengekomen technische wijze;
 -  de opdrachtnemer: degene die in zijn aanbieding en/of opdrachtbevestiging naar deze 

voorwaarden verwijst;
 - de opdrachtgever: degene tot wie de aanbieding en/of opdrachtbevestiging is gericht;
 In deze voorwaarden wordt mede verstaan onder:
 - dienst: de aanneming van werk.

Art. II Aanbieding
1.  Elke door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding is vrijblijvend.
2.   Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer onder 

normale omstandigheden en tijdens normale werkuren.

Art. III Overeenkomst
1.  Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van 

ondertekening van het contract door de opdrachtnemer of op de dag van verzending van de 
schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.

2.  Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer in overleg, al dan niet 
schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de 
in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd 
en/of aangebracht dan wel boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk 
vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

3.  Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van de opdrachtnemer binden de 
opdrachtnemer slechts voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Art. IV Prijs
1.  De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de 

verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af-fabriek volgens 
Incoterms geldend op de datum van aanbieding, behoudens voor zover in deze voorwaarden 
anders is bepaald. Onder “fabriek” wordt verstaan het bedrijfsterrein van de opdrachtnemer.

2.  Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de 
kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare 
omstandigheden - is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig 
te verhogen.

3.  In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door hem verricht 
meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag 
hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gegeven 
regels van overeenkomstige toepassing.

4.  Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet afzonderlijk in 
rekening gebracht. Indien de opdrachtnemer bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, 
berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, worden daarvoor 
kosten in rekening gebracht.

5.  De verpakking is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Verpakking 
wordt niet teruggenomen.

6.  Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde 
grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs 
begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Door de opdrachtnemer daarvoor betaalde 
kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de opdrachtgever.

7.  Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen het product te monteren/installeren, is de prijs 
berekend inclusief montage/installatie en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in 
de aanbieding genoemde plaats en inclusief alle kosten, uitgezonderd kosten die volgens de 
voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen of die in art. VII zijn vermeld. Gemaakte kosten 
wegens onwerkbaar weer zullen worden doorberekend.

Art. V Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.;  
intellectuele eigendom
1.  In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens 

zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen 
ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.

2.  De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of 
verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen 
e.d. blijven zijn eigendom, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De intellectuele 
eigendom op de informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de 
fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan de 
opdrachtnemer, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De opdrachtgever staat 
er voor in dat bedoelde informatie, behalve voor de uitvoering van de overeenkomst, niet anders 
dan met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, 
bekend gemaakt of gebruikt.

Art. VI Levertijd
1.  De levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:
 a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
 b.  de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht 

noodzakelijke documenten, gegevens, vergunningen e.d.;
 c.  de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke 

formaliteiten;
 d.  de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van het bedrag dat volgens de overeenkomst 

vóór de aanvang van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
  Indien een leveringsdatum respectievelijk -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd 

door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum 
respectievelijk het einde van de leveringsweek.

2.   De levertijd is gebaseerd op de bij het sluiten van de overeenkomst geldende 
werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de 
opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging 
ontstaat door wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het 
werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig 
verlengd.

3.  Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het 
bedrijf van opdrachtnemer is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer 
het voor verzending gereed is, een en ander nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis 
is gesteld en onverminderd de verplichting van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn eventuele 
montage-/ installatieverplichtingen.

4.  Onverminderd het elders in deze voorwaarden voor verlenging van de levertijd bepaalde wordt de 
levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat 

door het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende 
verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de 
overeenkomst.

5.  Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke 
ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze overschrijding meer dan 16 weken bedraagt of 
volgens mededeling van de opdrachtnemer meer dan 16 weken zal bedragen. De opdrachtgever 
kan bij laatstbedoelde overschrijding of mededeling de overeenkomst door een schriftelijke 
mededeling aan de opdrachtnemer ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, recht op 
restitutie van het voor het product reeds betaalde gedeelte van de prijs en op vergoeding van 
de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde 
product overeengekomen prijs.

  Tenzij de opdrachtgever gebruik maakt van zijn bovengenoemde recht tot ontbinding, geeft 
overschrijding van de levertijd - door welke oorzaak ook - de opdrachtgever geen recht tot het 
zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering 
van de overeenkomst.

Art. VII Montage/installatie
1.  Indien door partijen is overeengekomen dat de opdrachtnemer de montage/installatie van het 

te leveren product zal verzorgen, is de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer verantwoordelijk 
voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/ of voorwaarden, die 
noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren/installeren product en/of de juiste 
werking van het product in gemonteerde/geïnstalleerde staat. Dit geldt niet indien en voor 
zover die uitvoering door of in opdracht van de opdrachtnemer wordt verricht volgens door of in 
opdracht van laatstgenoemde vervaardigde of verstrekte tekeningen en/of gegevens.

2.  Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever, indien door partijen is 
overeengekomen dat de opdrachtnemer de montage/ installatie van het te leveren product zal 
verzorgen, er in ieder geval voor eigen rekening en risico voor dat:

 a.  de medewerkers van de opdrachtnemer, zodra zij op de plaats van montage/installatie zijn 
aangekomen, hun werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de 
normale werkuren en bovendien, indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, buiten de 
normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;

 b.  geschikte behuizing en alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik 
vereiste voorzieningen voor de medewerkers van de opdrachtnemer aanwezig zijn;

 c.  de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
 d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage/installatie;
 e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig  
  zijn;
 f.  de nodige en gebruikelijke hulppersonen, hulpwerktuigen, hulpen bedrijfsmaterialen 

(brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, 
perslucht, verwarming, verlichting e.d. daaronder begrepen) en de voor het bedrijf van de 
opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter 
beschikking van de opdrachtnemer staan;

 g.  alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd 
en dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om in het kader van de 
montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;

 h.  bij aanvang van en tijdens de montage/installatie de toegezonden producten op de juiste 
plaats aanwezig zijn.

3.  Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet 
tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4. Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel VI van overeenkomstige toepassing.

Art. VIII Keuring en overnametests
1.  De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering als bedoeld in 

artikel VI lid 3 respectievelijk - indien montage/installatie is overeengekomen - binnen uiterlijk 
14 dagen na de montage/installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde 
melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

2.  Indien overnametests zijn overeengekomen zal de opdrachtgever na de levering als bedoeld 
in artikel VI lid 3 of, indien montage/installatie is overeengekomen, na de montage/installatie 
de opdrachtnemer in de gelegenheid stellen de nodige voorbereidende tests uit te voeren en 
die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die de opdrachtnemer nodig acht. De 
overnametests zullen onverwijld na het verzoek van de opdrachtnemer daartoe in aanwezigheid 
van de opdrachtgever worden uitgevoerd. Indien de overnametests zonder gespecificeerde en 
gegronde klacht zijn uitgevoerd, alsmede indien de opdrachtgever niet aan zijn voornoemde 
verplichtingen voldoet wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

3.  De opdrachtgever stelt voor de overnametests en daarmee verband houdende tests de 
benodigde faciliteiten, waaronder die als bedoeld in art. VII lid 2 sub f., en representatieve 
monsters van eventuele te be- of verwerken materialen in voldoende mate, tijdig en kosteloos 
op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer, opdat de door partijen voorziene 
gebruiksomstandigheden voor het product zo veel mogelijk kunnen worden nagebootst. Indien de 
opdrachtgever hieraan niet voldoet is lid 2 laatste zin van toepassing.

4.  In geval van geringe tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het product 
niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht 
te zijn geaccepteerd. De opdrachtnemer zal de tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk 
verhelpen. 

5.  Onverminderd de garantieverplichtingen van de opdrachtnemer zal de acceptatie volgens de 
voorgaande leden elke vordering van de opdrachtgever terzake van een tekortkoming in de 
prestatie van de opdrachtnemer uitsluiten.

Art. IX Risico- en eigendomsovergang
1.  Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. VI lid 3 draagt de opdrachtgever 

het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, 
behalve voor zover de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding 
behorende medewerkers van de opdrachtnemer is te wijten. Indien de opdrachtgever na 
ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product is de opdrachtnemer gerechtigd 
de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

2.  Onverminderd het in het vorige lid en het in art. VI lid 3 gestelde, gaat de eigendom van 
het product eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan de 
opdrachtnemer voor leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en 
kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan.

3.  De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het 
product. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de 
opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te 
oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde 
demontage.

Art. X Betaling
1.  Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden in 

2 termijnen: 1/3 (éénderde) uiterlijk binnen 7 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst; 
2/3 (tweederde) uiterlijk binnen 14 dagen na levering volgens art. VI lid 3.

2. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.
3.  Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de door de 

opdrachtnemer te bepalen wijze.
4.  Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht 

van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het 
recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten 
boven de in Nederland geldende wettelijke rente, zoals in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk 
Wetboek bedoeld, en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten.

Algemene voorwaarden



Art. XI Garantie
1.  Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de 

deugdelijkheid van het door hem geleverde product (niet zijnde een dienst) als voor de kwaliteit 
van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring 
respectievelijk overnametests niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan 
de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 6 maanden na de levering volgens artikel VI lid 3 zijn 
opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de 
opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel als gevolg van gebrekkige afwerking of gebruik 
van slecht materiaal.

2.  Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op bij een keuring respectievelijk overnametests 
niet-waarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke 
montage/ installatie door de opdrachtnemer. Indien montage/installatie van het product door 
de opdrachtnemer plaatsvindt gaat de in lid 1 bedoelde garantietermijn van 6 maanden in op de 
dag dat de montage/installatie door de opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat 
geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na levering volgens artikel VI lid 
3 zijn verstreken.

3.  Onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer 
worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in 
het bedrijf van de opdrachtnemer, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een 
en ander steeds ter keuze van de opdrachtnemer. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele 
verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten en reis- 
en verblijfskosten, alsmede kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van 
de opdrachtgever. Voor gerepareerde respectievelijk vervangende onderdelen geldt een nieuwe 
garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden 
na de levering van het product volgens artikel VI lid 3 zijn verstreken of, bij toepasselijkheid van 
lid 2, zodra 18 maanden na laatstgenoemde levering zijn verstreken.

4.  Voor de door de opdrachtnemer buiten garantie uitgevoerde reparatie-, revisie- en 
onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, 
alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen 
werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele 
verplichting van de opdrachtnemer om in geval van ondeugdelijkheid de desbetreffende 
werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 3 is van 
overeenkomstige toepassing. In dat geval geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met 
dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden na de oorspronkelijke werkzaamheden 
zijn verstreken.

5.  Voor door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt 
geen garantie gegeven.

6.  Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk 
het gevolg zijn van:

 a.  de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het 
voorziene normale gebruik;

 b. normale slijtage;
 c. montage/installatie of reparatie door de opdrachtgever of door derden;
 d.  de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste 

materialen;
 e.  in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
 f.  materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn 

verstrekt;
 g.  materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van 

de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde 
materialen en zaken;

 h.  door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie 
aan de opdrachtnemer heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken.

7.   Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, 
die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee 
samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van 
deze overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden. Indien de opdrachtgever 
zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie 
of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke 
aanspraak uit hoofde van garantie.

8.  Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch 
uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te 
geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen de opdrachtnemer voor 
die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van 
verval aanhangig te worden gemaakt.

9.  Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten 
vervangt, worden de vervangen onderdelen/ producten eigendom van de opdrachtnemer.

10.  Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat 
de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de 
opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

Artikel XII Aansprakelijkheid
1.  De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel XI van 

deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen een 
redelijke termijn zijn verplichtingen voortvloeiend uit art. XI is nagekomen, kan de opdrachtgever 
in een schriftelijke mededeling een laatste, passende termijn stellen voor de nakoming door 
de opdrachtnemer van deze verplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen deze laatste 
termijn zijn verplichtingen nakomt, kan de opdrachtgever, voor rekening en risico van de 
opdrachtnemer, de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of door een derde laten 
uitvoeren. Indien herstelwerkzaamheden aldus met succes door de opdrachtgever of door een 
derde worden uitgevoerd, is de opdrachtnemer door vergoeding van de door de opdrachtgever 
gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het desbetreffende gebrek, 
met dien verstande dat deze kosten ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product 
overeengekomen prijs zullen bedragen.

2.   Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden uitgevoerd, 
a) heeft de opdrachtgever recht op een korting op de voor het geleverde product 
overeengekomen prijs in evenredigheid met de waardevermindering van het product, met 
dien verstande dat deze korting ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product 
overeengekomen prijs kan bedragen, of b) kan de opdrachtgever, indien het gebrek zo ernstig is 
dat het de opdrachtgever in belangrijke mate het voordeel van het contract ontneemt, door een 
schriftelijke mededeling aan de opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden. De opdrachtgever 
heeft dan recht op restitutie van de voor het geleverde product betaalde prijs en op een 
vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor 
het geleverde product overeengekomen prijs.

3.  Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende 
medewerkers van de opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in art. VI lid 5 en in lid 1 
en lid 2 van dit artikel is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor gebreken in het 
geleverde product en in verband met de levering, zoals voor schade door overschrijding van 
de levertijd en door niet-levering, voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, 
voor bedrijfsschade, gevolgschade en indirecte schade en voor schade als gevolg van enig 
onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers van de) opdrachtnemer, uitgesloten.

4.  De opdrachtnemer is daarom ook niet aansprakelijk voor: 
- schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden; 
- beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking 
gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

5.  Indien de opdrachtnemer, zonder de montage/installatie in opdracht te hebben, wel bij de 
montage/installatie hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van 
de opdrachtgever.

6.  De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te 

stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

Art. XIII Overmacht
Onder “overmacht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van de 
opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen 
van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk 
verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, 
burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere 
ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.

Art. XIV Opschorting en ontbinding
1.  In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst door overmacht is de 

opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de 
overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende 
de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te 
kiezen voor uitvoering, indien mogelijk, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de 
overeenkomst.

2.  Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtnemer gerechtigd 
terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, 
gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en 
andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval 
van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens 
de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke 
waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever 
te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen of te vernietigen.

3.  Indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat of bereid is 
of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, 
alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of 
gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd 
passende zekerheid terzake van alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van 
de opdrachtgever te verlangen en in afwachting van zodanige zekerheid de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van zekerheidsstelling binnen een redelijke, door de 
opdrachtnemer gestelde termijn is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden. De opdrachtnemer heeft deze bevoegdheden naast zijn overige rechten 
op grond van de wet, de overeenkomst en deze voorwaarden.

4.  Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor 
hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende 
overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer evenzeer gerechtigd de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.

5.  In geval van opschorting op grond van lid 3 of lid 4 is de opdrachtnemer bevoegd om de ter 
uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en 
gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van 
de opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 is de vorige 
volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de opdrachtnemer in plaats van 
voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van de opdrachtgever. Bij 
opschorting of ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 heeft de opdrachtnemer recht op volledige 
schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.

Art. XV Geschillen
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze 
voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten 
die daaruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Indien 
de wet niet voorziet in bevoegdheid van een Nederlandse rechter, zal de rechtbank van het 
arrondissement van de opdrachtnemer bevoegd zijn.

Art. XVI Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is 
toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa. De toepasselijkheid van het 
Weens Koopverdrag is uitgesloten.
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