
+                                           +                                           

+                                           +                                           

SET A (MRG 611-62* + Samoa)                                            

SET C (MRG 611* + Samoa)                                                

SET B (MRG 611-62* + FN 0147)                                   

SET D (MRG 611* + FN 0147)                                           

Doporučené prodejní ceny s DPH

akční cena setu
7 920 Kč

akční cena setu
8 400 Kč

akční cena setu
8 880 Kč

akční cena setu
8 760 Kč

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 780 × 500 mm
dřez: 350 × 425 × 200 mm
otočný sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 620 × 500 mm
dřez: 350 × 425 × 200 mm
otočný sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 620 × 500 mm
dřez: 350 × 425 × 200 mm
otočný sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 780 × 500 mm
dřez: 350 × 425 × 200 mm
otočný sítkový ventil

NOVINKA NOVINKA

katalogová cena setu
10 920 Kč

katalogová cena setu
11 880 Kč

katalogová cena setu
12 840 Kč

katalogová cena setu
11 880 Kč

* Barevná škála dřezů Fragranit DuraKleen PLUS a baterií:           

v prodeji od července 2011 v prodeji od července 2011

Stříbrná 
.098

Havana  
.083

Sahara  
.082

Bílá-led 
.094

Šedý 
kámen
.084 

Pískový 
melír
.085

Grafit   
.099

páková směšovací
otočná 360 ∘

tlaková

páková směšovací
otočná 360 
tlaková

Ionty stříbra pomocí vlhkosti 
lokalizují bakterie a odstraní je.

ionty stříbravlhkost

Antibakteriální úprava Sanitized® pomáhá udržovat povrch dřezu hygienicky 
čistý a chrání jej před bakteriemi a mikroby po dobu mezi běžným čištěním. 
Testy prokázaly, že Fragranit Sanitized® snižuje výskyt bakterií a mikrobů až 
o 99%.

                    bakterie

AKCE SETY
FRAGRANIT 

PLATNOST LETÁKU 1.6.2011 - 31.12.2011

FRAGRANIT 
DURAKLEEN PLUS
zdokonalený o 

SANITIZED

antibakteriální úprava ionty stříbra



+                                           

+                                           

+                                           

+                                           

+                                           +                                           

+                                           +                                           

SET I (EFG 614-78* + FG 9541.xxx*)                                              

SET E (MRG 651* + Samoa) SET F (MRG 651* + FN 0147)                                            

SET K (COG 651 E* + FG 9541.xxx*)                                            

SET G (KSG 218* + Samoa)                                                

SET J (EFG 614-78* + FG 9547.xxx*)    

SET L (COG 651 E* + FG 9547.xxx*)                                        

SET H (KSG 218* + FN 0147)                                           

akční cena setu
6 000 Kč

akční cena setu
11 880 Kč

akční cena setu
9 960 Kč

akční cena setu
7 920 Kč

akční cena setu
10 800 Kč

akční cena setu
9 000 Kč

akční cena setu
6 960 Kč

akční cena setu
12 720 Kč

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 425 × 520 mm
dřez: 345 × 390 × 190 mm
otočný sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm
rozměry: 780 × 475 mm
dřez: 330 × 400 × 150 mm
sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 600 mm
rozměry: 970 × 500 mm
dřezy: 

otočný sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 600 mm
rozměry: 970 × 500 mm
dřezy: 

otočný sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 450 mm
rozměry: 425 × 520 mm
dřez: 345 × 390 × 190 mm
otočný sítkový ventil

barvy: 
grafit
šedý kámen
bílá-led
sahara

barvy: 
grafit
šedý kámen
bílá-led
sahara

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm
rozměry: 780 × 475 mm
dřez: 330 × 400 × 150 mm
sítkový ventil

katalogová cena setu
8 940 Kč

katalogová cena setu
14 880 Kč

katalogová cena setu
12 960 Kč

katalogová cena setu
10 920 Kč

katalogová cena setu
13 920 Kč

katalogová cena setu
11 880 Kč

katalogová cena setu
9 900 Kč

katalogová cena setu
15 840 Kč

350 × 425 × 200 mm
160 × 300 × 130 mm

350 × 425 × 200 mm
160 × 300 × 130 mm

nebo

nebo nebo

nebo

dřez: 
spodní skříňka od
rozměry: 960 × 500 mm
dřezy: 

otočný sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od
rozměry: 960 × 500 mm
dřezy: 

otočný sítkový ventil

402 × 383 × 150 mm
191 × 250 ×  80 mm

402 × 383 × 150 mm
191 × 250 ×  80 mm

900 × 900 mm
nebo

1 050 × 1 050 mm

900 × 900 mm
nebo

1 050 × 1 050 mm

cena bez misky cena bez misky

* Barevná škála dřezů Fragranit DuraKleen PLUS a baterií:           

Chrom
.031
týká se jen baterie

Stříbrná   
.098

Havana  
.083

Sahara  
.082

Bílá-led   
.094

Šedý 
kámen
.084 

Pískový 
melír
.085

Grafit   
.099

páková směšovací
otočná 360 ∘

tlaková

páková směšovací
otočná 360 ∘

tlaková



** Barevná škála dřezů Tectonite:           

Černá   Hnědá  Kávová 

+                                           +                                           

+                                           +                                           

SET M (SID 611-78** + Samoa)                                            

SET O (SID 651** + Samoa)                                                

SET N (SID 611** + Samoa)                                   

SET P (SID 620** + Samoa)                                           

akční cena setu
5 940 Kč

akční cena setu
7 440 Kč

akční cena setu
6 420 Kč

akční cena setu
6 420 Kč

dřez: 
spodní skříňka od 800 mm
rozměry: 860 × 510 mm
dřez: 2 × 350 × 410 × 200 mm
sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm
rozměry: 780 × 500 mm
dřez: 350 × 400 × 200 mm
otočný sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 600 mm
rozměry: 1 000 × 510 mm
dřez: 450 × 410 × 200 mm
otočný sítkový ventil

katalogová cena setu
8 280 Kč

katalogová cena setu
9 900 Kč

katalogová cena setu
8 880 Kč

katalogová cena setu
8 880 Kč

dřez: 
spodní skříňka od 600 mm
rozměry: 1 000 × 510 mm
dřezy: 

otočný sítkový ventil

350 × 410 × 200 mm
160 × 350 × 150 mm

NOVINKA

NOVINKA

ilustrační foto - dřez je dodáván se dvěma otvory

páková směšovací
otočná 360 ∘

tlaková

páková směšovací
otočná 360 ∘

tlaková

páková směšovací
otočná 360 ∘

tlaková

páková směšovací
otočná 360 ∘

tlaková

Tectonite je lehký, pevný, odolný a flexibilní materiál pro novou generaci dřezů.            
Je vyroben  ze syntetického materiálu, tzv. SMC, dosud používaného především 
v  automobilovém průmyslu pro výrobu komponetů, podléhajících těžkému 
opotřebení. Speciální povrch s příměsí skelných vláken zajišťuje jeho odolnost 
a pevnost při použití v kuchyni. Je 100% recyclovatelný.

Odolá krátkodobě (do 5 minut) vysoké teplotě (až 300 ◦C), usazování nečistot, 
poškrábání, chemikáliím a kyselinám obsažených v potravinách a v čisticích 
prostředcích používaných v kuchyni. 

AKCE SETY
TECTONITE 

PLATNOST LETÁKU 1.6.2011 - 31.12.2011

Doporučené prodejní ceny s DPH

TECTONITE 



** Barevná škála dřezů Tectonite:       

Černá   Hnědá  Kávová 

SID 611-78**                                           

SID 651**                                               

SID 611**                                  

SID 620**                                           

katalogová cena
4 920 Kč

katalogová cena
4 320 Kč

katalogová cena
5 940 Kč

katalogová cena
4 920 Kč

dřez: 
spodní skříňka od 600 mm
rozměry: 1 000 × 510 mm
dřez: 450 × 410 × 200 mm
otočný sítkový ventil

dřez: 
spodní skříňka od 600 mm
rozměry: 1 000 × 510 mm
dřezy: 

otočný sítkový ventil

DO OBJEDNÁVEK UVÁDĚJTE VŽDY OZNAČENÍ SETU DLE TOHOTO LETÁKU. 
V PŘÍPADĚ NEUVEDENÍ SPRÁVNÉHO OZNAČENÍ VÁM BUDE FAKTUROVÁNO ZBOŽÍ ZA STANDARDNÍ CENY.

Příklady objednávek:

Mám zájem o dřez MRG 611-62 v barvě grafit s baterií Samoa. V tomto případě posílám objednávku ve tvaru:
SET A dřez grafit 

Mám zájem o dřez EFG 614-78 v barvě šedý kámen s baterií FG 9547 také v barvě šedý kámen. V tomto případě posílám objednávku ve 
tvaru:
SET J dřez šedý kámen + baterie šedý kámen 
nebo SET J dřez šedý kámen + baterie FG 9547.084

V případě objednávky samotného dřezu Tectonite Sirius posílejte objednávku ve tvaru:
SID 611-78 černá

350 × 410 × 200 mm
160 × 350 × 150 mm

INFORMACE O OBJEDNÁNÍ 

dřez: 
spodní skříňka od 500 mm
rozměry: 780 × 500 mm
dřez: 350 × 400 × 200 mm
otočný sítkový ventil

NOVINKA

dřez: 
spodní skříňka od 800 mm
rozměry: 860 × 510 mm
dřez: 2 × 350 × 410 × 200 mm
sítkový ventil

NOVINKA

41
0

51
0

450
1000

160
1000

350

41
0

51
0

35
0

Tel. +420 281 090 431-3
Fax    +420 281 862 027
 www.franke.cz

Franke s.r.o.
Kolbenova 17 
190 00 Praha 9

Cena u dřezů zahrnuje ventily + sifon pro úsporu místa s odbočkou na myčku.    


