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INTELIGENTNÉ RIEŚENIA HYGIENY

Franke Washroom Systems, ako technologický vodca a dodávateľ, ponúka riešenia na mieru, ktoré dosahujú veľmi 
vysoké kvalitatívne štandardy a spĺňajú takmer akékoľvek potreby zákazníkov. Použitie najnovších technológií 
opravovania povrchov, úsporných batérií a konštrukcie ventilov dokazuje záväzok spoločnosti Franke Washroom 
Systems vyrábať výrobky, ktoré sú pripravené na budúcnosť. Predstavením technológie InoxPlus®, spoločnosť Franke 
vyrobila prvú metódu opracovania antikorového povrchu, ktorá používa nanotechnológie na dosiahnutie garantovanej 
dlhotrvajúcej, čistej povrchovej úpravy a vzhľadu. Spoločnosť Franke bodovala na trhu aj výrobou armatúr s 
bezkontaktným ovládaním, ktoré prinášajú významne vyššiu úroveň pohodlia a oveľa lepšiu hygienu.

Franke Washroom Systems vlastní šesť výrobných závodov a zastúpenie vo viac ako 30 krajinách na celom svete. V 
podnikovom vývoji výrobkov, výrobe a predaji na celom svete pracuje približne 900 zamestnancov; všetci sa podieľajú 
na výrobe a distribúcii vysokokvalitných antikorových výrobkov, ventilových a batériových technológií a systémov 
hospodárenia s vodou. Naším stredobodom záujmu je vždy zákazník a túžba udržať si postavenie technologického 
vodcu na základe neustáleho zlepšovania. Tento zámer dokazuje naša politika neustáleho zlepšovania v oblasti 
výskumu a vývoja a programov školení, ktorých cieľom je rozvíjať zručnosti a skúsenosti našich pracovníkov. Spoločne 
to tvorí pevné základy, na ktorých spolupracujeme so zákazníkom pri vytváraní správneho riešenia pre každý projekt.
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Vlastnosti antikorovej ocele

Pridanie chrómu a niklu je to, čo prináša oceli kvality umožňujúce jej 

použitie v hygienických zariadeniach, napr. umyvárňach a toaletách. 

Chróm–niklová oceľ (antikorová oceľ) je vysoko odolná pôsobeniu kyselín, nehrdzavie a dodáva sa so saténovou 

povrchovou úpravou, leštená alebo so štruktúrovaným povrchom. Tieto vlastnosti sú zároveň ideálne pre použitia, 

pri ktorých je dôležitá hygiena. Hladký, povrch bez pórov umožňuje ľahko zmyť špinu a mastné látky. Škrabance 

a vruby v kove rýchlo strácajú ostré kontúry a znova splynú s okolitým povrchom. Chróm–niklová oceľ je nielen 

odolná pôsobeniu vodu a kyselín – zároveň je mimoriadne pevná, tuhá a veľmi odolná vplyvom extrémneho tepla 

a chladu. Koeficient tepelnej expanzie chróm–niklovej ocele pri teplote od 20 do 100 °C je približne o 60 % vyšší 

než v prípade chrómovej ocele.

Výhody v skratke:

Odolnosťvoči korozii: Hrdza sa môže vyskytnúť len vplyvom vonkajších činiteľov

Odolnosť kyselinám: Odoláva pôsobeniu všetkým kyselinám bežne používaným v domácnosti

Hygienické: Najlepšia odolnosť voči množeniu baktérií a vírusov

Jednoduchá starostlivosť: Čistenie je rýchle a jednoduché – aj pri hromadení veľkého množstva 

špiny

Neutrálny odtieň: Nadčasový dizajne – umožňuje kombinovanie bez limitov

Odolnosť vandalizmu: Dobre odoláva fyzickému poškodeniu

Odolnosť žiaru a plameňu: Cigarety a iné horúce predmety nezanechávajú stopy

Jednoduchá oprava: Ak vôbec niekedy dôjde k poškodeniu

100 %–ná recyklovateľnosť: Antikorová oceľ ostáva nehrdzavejúca navždy

Použité mate-
riály

Č. materiálu Označenie DIN AISI Zloženie Vlastnosti

Chrómová oceľ 1.4016 X 8 CR 17 430 17 Cr * dobrá úroveň odolnosti voči korózii
* magnetická
* hladký, jemný povrch, jednoduché čistenie
* veľmi pevná, určená pre zaťažené predmety

Chróm–nikel 
V2A

1.4301 1.4301 X 5 
CRNI 189

304 18 CR/
10 NI

* veľmi dobrá úroveň odolnosti voči korózii
* pridanie 8–10 % niklu zlepšuje odolnosti 
   voči korózii
* nemagnetický

Chróm–nikel–
molybdén V4A

1.4435 X 2 CrNiMo 316L 18 CR/
12 NI/
2 MO

* vynikajúca úroveň odolnosti voči korózii
* pridaním molybdénu V4A (1.4435) získava vysokú                                                                                                                                           
   odolnosť voči korózii (napr. pôsobením kyselín)
* nemagnetický
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Vysoko leštená chrómová oceľ

Povrchová úprava, keď sa vyžaduje vysoká kvalita

Antikorová oceľ so saténovou povrchovou úpravou

Neleštená, masívna

Povrchová úprava InoxPlus®

Mikroskopické častice sa spájajú s molekulami materiálového povrchu a vyrovnávajú 
nedokonalosti, ktoré potom nie sú viditeľné voľným okom. Jemná štruktúra, vďaka 
ktorej sú odtlačky prstov oveľa menej viditeľné.

Prehľad povrchovej úpravy a materiálov:
Lesk a elegancia vďaka najlepším materiálom. Uspokojovať požiadavky zákazníkov vnímajúcich kvalitu ponukou 

vysokokvalitnej a jednoducho čistiteľnej chrómovej ocele 18/10 od spoločnosti Franke je jednoducho radosť. 

Exkluzívna ponuka výrobkov Franke má charakteristickú povrchovú úpravu a farby. 

Zopár základných informácií:

* Franke používa len vysokokvalitné materiály.

* Hrdza sa môže vyskytnúť len vplyvom vonkajších činiteľov.

* V prípade pochybností konzultujte presné potreby so zákazníkom.

* Pri testovaní antikorových vyhotovení 1.4301 a 1.4435 sa pod testovaným 

   výrobkom nesmie nachádzať nosná kovová konštrukcia.

 

ANTIKOROVÁ OCEĽ
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Čistenie a starostlivosť

Čisté a šetrné voči životnému prostrediu

Druh/variant Katalógové číslo  

   

Twister: tuba s objemom 125 ml, vrátane špongie, dokonalé riešenie 
pre antikorovú oceľ, nedráždi kožu

7612210034558   

Multiclean: čistiaca kvapalina, 500 ml, nedráždi kožu 7612210031885   

INOX-Creme: tuba s náplňou 250 g, nedráždi kožu 7612210031878   

Zelená utierka z mikrovlákna: dokonalá pre antikorovú oceľ 7612210031915   

Modrá utierka z mikrovlákna: dokonalá pre povrch zrkadiel 7612210031908   

Mimoriadny význam univerzálnej použiteľnosti nehrdzavejúcej antikorovej ocele leží v jej hygienických vlastnostiach, 

ktoré závisia od dobrej čistiteľnosti povrchov a odolnosti voči pôsobeniu kyselín. Výrobky vyrobené z nehrdzavejúcej 

antikorovej ocele sa musia vyčistiť po nainštalovaní. Aby sa zabránilo degradácii materiálu vplyvom tepla a svetla a 

usádzaniu špiny, je potrebné ihneď odstrániť ochranný kryt resp. lamináciu.

 

Na čistenie a starostlivosť sú vhodné kefy s prírodnými alebo umelohmotnými štetinami, textílie vyrobené z prírodného 

alebo chemického vlákna, utierky z mikrovlákna, umelá vlna, koža, handrová utierka, špongie, tlakové a parné čistiace 

zariadenia a pod. Nepoužívajte drôtenú kefu z antikorovej ocele, abrazívny, brúsny a leštiaci prášok ani šmirgľový 

papier. Môžu spôsobiť škrabance a inak poškodiť materiál.

Prírodné čistiace prípravky: Zriedený ocot (20 % v 80 % vody) alebo roztok citrónovej šťavy a soli sú ideálne na 

odstránenie škvŕn. Zubná pasta je vhodná na odstránenie povlakov a obrúsenie menších škrabancov. Bežné 

používané (neabrazívne) prípravky používané v domácnosti a na čistenie okien sú tiež vhodné na čistenie

 antikorovej ocele.

Franke odporúča používať čistiaci prípravok Multiclean spolu s utierkou z mikrovlákna, pretože dosahuje najlepšie 

výsledky pri čistení. Užitočná rada: Umývanie a oplachovanie studenou vodou z vodovodnej batérie namontovanej 

na zariadení pomáha zabraňovať vytváraniu vápenných usadenín.



Produktové rady
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XINOX®

STRATOS

CHRONOS

RODAN   

HEAVY DUTY

DRYERS

CONTINA  

AQUA   

CAMPUS  

RONDO    

ANIMA

MIRANIT   

SIRIUS

SATURN

MAXIMA

 

PRODUKTOVÉ RADY

Prehľad produktových radov:

Uvedená matica uvádza len prehľad prípadov, v ktorých existuje, alebo neexistuje prepojenie dielov. Odborníci na 

konzultácie zo spoločnosti Franke vám poskytnú ďalšie informácie. Ďalšie odporúčania sa nachádzajú v podrobnej 

dokumentácii spoločnosti Franke. 



Franke XINOX. Sanitárne doplnky



Prehľad oblastí použitia: 

OBLASTI POUŽITIA 

Uvedená matica uvádza len prehľad prípadov, v ktorých existuje, alebo neexistuje prepojenie dielov. Odborníci na 

konzultácie zo spoločnosti Franke vám poskytnú ďalšie informácie. Ďalšie odporúčania sa nachádzajú v podrobnej 

dokumentácii spoločnosti Franke. 

Produktové rady
Priemysel
Obchod

 Sport
Kultura
Volný čas
Prezentace  

 
Polícia
Väznice
Armáda

Hotely
Letiská
Železnice
Kempovanie
Reštaurácie Vzdelávanie

Zákaznícke 
riešenia

XINOX®

STRATOS

RODAN

CHRONOS    

HEAVY DUTY  

CONTINA   

AQUA  

CAMPUS  

RONDO    

ANIMA  

MIRANIT              

SIRIUS
SATURN                                   

MAXIMA  

Kancelária
AdministratívaZdravotníctvo



Dizajn a funkčnosť

 XINOX® — inšpirácia pre hygienu

Franke XINOX® Aquarius



Základné vlastnosti výrobkov:
- Celková koncepcia dizajnu, od dávkovačom papierových utierok až po umývadla

- Povrchová úprava InoxPlus® znižujúca výskyt odtlačkov prstov

- Jednoduché čistenie

- Estetické a funkčné

- Brúsený kovový povrch

- Robustná hrúbka materiálu 2 mm

- Zámka s kľúčom XINOX®

- Neutrálna predná časť – s laserom vyrytím logom na boku

- Montážna súprava súčasťou výrobku

- Funkčné vlastnosti:

- výškovo nastaviteľné nožičky

- samozatváracie veko

- automatické vloženie druhého kotúča toaletného papiera po minutí prvého kotúča

- držiak na toaletnú kefu sa môže namontovať na ktorúkoľvek stranu

- odnímateľný kryt pre jednoduchšie čistenie

- zakrytý držiak vreca

- atď.

XINOX® – dizajnérske výrobky pre toalety a umyvárne 
zostávajú čisté a bez škvŕn vďaka povrchovej úprave 
InoxPlus®. Mikroskopické častice sa spájajú s molekulami 
materiálového povrchu a vyrovnávajú nedokonalosti, ktoré 
potom nie sú viditeľné voľným okom. Jemná štruktúra, vďaka 
ktorej sú odtlačky prstov oveľa menej viditeľné.
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Sanitárne príslušenstvo Franke XINOX®

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH

Dávkovač tekutého mydla

Dávkovač tekutého mydla „Mr. C. Proper“ s pripevnením na stenu, antikorová 
oceľ, saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie 
InoxPlus® pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení 
(jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 2 mm, kryt s otočným vysunutým 
pripevnením a zaobleným profilom, kľúč a zámka vyrobené z antikorovej ocele, 
kontrolný priezor vpredu, určený pre tekuté mydlá a krémy, nádržka na mydlo s 
objemom 1 liter, stláčacia páčka z antikorovej ocele, vrátane skrutiek a kotiev.

104x117x300

XINX617 7612210014567               428,–
Mr. C. Proper

SO1L 7612210003196               10,–
Tekuté mydlo (minimálne objednávané množstvo je 6 fliaš)

SO10L 7612210003202                 36,–
Tekuté mydlo v nádržke, 10 l

Dávkovač mydlovej peny

Dávkovač mydlovej peny„Mr. F. Proper“ s pripevnením na stenu, antikorová 
oceľ, saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie 
InoxPlus® pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení 
(jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 2,0 mm, kryt s otočným vysunutým 
pripevnením a zaobleným profilom, kľúč a zámka vyrobené z antikorovej ocele, 
kontrolný priezor vpredu, určený pre penové mydlá Franke, jedna fľaška s 
penovým mydlom s objemom 650 ml súčasťou prvej dodávky, vyťahovacia 
páčka z antikorovej ocele, vrátane skrutiek a kotiev.

104x117x300

XINX616 7612210014550             386,–
Mr. F. Proper

E-XINX616 FOAM 7612210015458                   9,–
Penové mydlo, fľaška s objemom 650 ml
(minimálne objednávané množstvo 9 fliaš)

Bezdotykovo ovládaný sušič rúk

Bezdotykovo ovládaný sušič rúk „Mr. Twister“ s pripevnením na stenu, 
elektronický teplovzdušný sušič rúk, vyrobený z antikorovej ocele, saténová 
povrchová úprava a zdokonalený povrch pre zníženie výskytu odtlačkov prstov 
a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie) InoxPlus®, hrúbka materiálu 
2 mm, kryt s otočným vysunutým pripevnením a zaobleným profilom, infračervený 
senzor pre bezdotykové ovládanie, nastavenie senzora v rozsahu od 5 do 33 cm, 
automatické vypnutie napájania po uplynutí 60 sekúnd, čas sušenia je významne 
skrátený vďaka nastaviteľnej mimoriadne vysokej rýchlosti prúdenia vzduchu, 
pričom výstup z fúkača nie je až tak silný, kábel a zástrčka sa nedodávajú s 
výrobkom, vrátane skrutiek a kotiev.

Elektrické údaje: 230 V, 50 Hz
Celkový výkon: 1500 W
Výhrev: 800 W
Motor: 700 W
Výstup z fúkača: 120 m³/hod
Rýchlosť prúdenia vzduchu: 75 – 110 m/s

340x180x300

XINX210 7612210052248  791,–
Mr. Twister
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Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH

Popolník

Popolník „Gido“ s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová 
úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie InoxPlus® pre zníženie 
výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie), 
hrúbka materiálu 2 mm, kryt s otočným vysunutým pripevnením a zaobleným 
profilom, kľúč a zámka vyrobené z antikorovej ocele, vysúvací a vyklápací 
podnos na popol uľahčujúci vysypanie popola, šikmý vrch s otvormi na zahasenie 
cigarety, vrátane skrutiek a kotiev.

136x117x80

XINX640 7612210014642 305,–
Gido

Dávkovač papierových utierok 

Dávkovač papierových utierok „Miss Clean“ s pripevnením na stenu, antikorová 
oceľ, saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie 
InoxPlus® pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení 
(jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 2 mm, kryt s otočným vysunutým 
pripevnením a zaobleným profilom, kľúč a zámka vyrobené z antikorovej ocele, 
kontrolný priezor vpredu, nastaviteľné vyťahovanie papiera, kapacita na 300 – 
400 ks papiera v závislosti od spôsobu prekladania, vrátane skrutiek a kotiev.

268x117x300

XINX600 7612210014505 409,–
Miss Clean

FH68 7612210000393 5,–
Prekladané papierové utierky, 168 kusov v balení
(Dodávajú sa len v škatuli s 20 baleniami. Cena za balenie.)

Sanitárne príslušenstvo Franke XINOX®

Elektronický dávkovač mydla

Bezdotykovo ovládaný dávkovač mydla „Mr. E. Proper“ s pripevnením na stenu, 
antikorová oceľ, saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou 
technológie InoxPlus® pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky 
pri čistení (jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 2,0 mm, kryt s otočným 
vysunutým pripevnením a zaobleným profilom, kľúč a zámka vyrobené z anti-
korovej ocele, kontrolný priezor vpredu, infračervený senzor pre bezdotykové 
ovládanie, červená kontrolka informuje o stave batérie, vrátane 6 ks 1,5 V (=9 
V) alkalických batérií veľkosti AA, určený pre tekuté mydlá a krémy, nádržka na 
mydlo s objemom 800 ml, dávkovanie 0,6 resp. 1,1 ml v závislosti od použitého 
mydla, vrátane skrutiek a kotiev.

120x117x300

XINX625 7612210050220  520,–
Mr. E Proper

 

Bezdotykovo ovládaný dávkovač papierových utierok

Bezdotykovo ovládaný dávkovač papierových utierok „Big Spender“ s 
pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava a povrch 
zdokonalený pomocou technológie InoxPlus® pre zníženie výskytu odtlačkov 
prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 2 
mm, kryt s otočným vysunutým pripevnením a zaobleným profilom, kľúč a zámka 
vyrobené z antikorovej ocele, kontrolný priezor vpredu, infračervený senzor pre 
bezdotykové ovládanie, integrovaná trhacia hrana, vrátane štyroch štandardných 
1,5 V batérií veľkosti D, bezúdržbová konštrukcia a mechanizmus pre jednoduchú 
výmenu kotúča papiera, pre kotúče so šírkou do 210 mm a priemerom do 220 
mm, dĺžka papiera nastaviteľná na 200, 250 resp. 300 mm, vrátane skrutiek a 
kotiev z antikorovej ocele.

340x225x380

XINX630 7612210054983 751,–
Miss E. Clean
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Odpadkový kôš malý, 7–litrový 

Odpadkový kôš „George S“, 7–litrový s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, 
saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie 
InoxPlus® pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení 
(jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 2 mm, kryt s otočným vysunutým 
pripevnením a zaobleným profilom, kapacita približne 7 litrov, sklápacie 
samozatváracie veko, integrovaný držiak vreca, vrátane skrutiek a kotiev.

268x117x300

XINX605 7612210014604 518,–
George S.

Odpadkový kôš, 30–litrový

Odpadkový kôš „Tiny Tom“, 30–litrový voľne stojaci odpadkový kôš s možnosťou 
pripevnenia na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava a povrch 
zdokonalený pomocou technológie InoxPlus® pre zníženie výskytu odtlačkov 
prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 2 mm, 
kryt s otočným vysunutým pripevnením a zaobleným profilom, kľúč a zámka 
vyrobené z antikorovej ocele, kapacita približne 30 litrov, sklápacie veko, okrúhly 
otvor na odpadky, integrovaný držiak vreca, výškovo nastaviteľné nožičky.

268x268x470

XINX606 7612210014628 631,–
Tiny Tom

E-XINX606 Fix T. 7612210015700 137,–
Príslušenstvo umožňujúce pripevnenie 
odpadkového koša XINX606 na stenu

Odpadkový kôš, 13–litrový

Odpadkový kôš „George L.“, 13–litrový s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, 
saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie 
InoxPlus® pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení 
(jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 2 mm, kryt s otočným vysunutým 
pripevnením a zaobleným profilom, kapacita približne 13 litrov, sklápacie 
samozatváracie veko, integrovaný držiak vreca, vrátane skrutiek a kotiev.

268x145x400

XINX607 7612210014611 584,–
George L.

Sanitárne príslušenstvo Franke XINOX®

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH
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Sanitárne príslušenstvo Franke XINOX®

Odpadkový kôš, 60–litrový

Odpadkový kôš „Uncle Ben“, 60–litrový voľne stojaci odpadkový kôš s možnosťou 
pripevnenia na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava a povrch 
zdokonalený pomocou technológie InoxPlus® pre zníženie výskytu odtlačkov 
prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 2 mm, 
kryt s otočným vysunutým pripevnením a zaobleným profilom, kľúč a zámka 
vyrobené z antikorovej ocele, kapacita približne 60 litrov, sklápacie veko, okrúhly 
otvor na odpadky, integrovaný držiak vreca, výškovo nastaviteľné nožičky.

340x340x670

XINX608  7612210014635 932,–
Uncle Ben

E-XINX608 Fix B. 7612210015953 166,–
Príslušenstvo umožňujúce pripevnenie 
odpadkového koša XINX608 na stenu

Popolník a odpadkový kôš voľne stojatý

Voľne stojaci odpadkový kôš s možnosťou pripevnenia na stenu, antikorová oceľ, 
saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie 
InoxPlus® pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení 
(jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 2 mm, kryt s otočným vysunutým 
pripevnením a zaobleným profilom, kľúč a zámka vyrobené z antikorovej ocele, 
kapacita približne 35 litrov, popolník so sklápacím vekom, vyberateľný plastový 
podnos, vrátane skrutiek a kotiev.

268x268x670

XINX641  7612210014659 1.013,–
Milestone

Dávkovač sanitárnych vreciek

Dávkovač hygienických vreciek s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, 
saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie 
InoxPlus® pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení 
(jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 1,2 mm, hrany nie sú zvárané, uško 
na držanie balenia, vyťahovanie spredu, vrátane obojstrannej samolepiacej 
pásky, skrutiek a kotiev, vrátane handry napustenej acetónom na čistenie 
spojovacieho povrchu.

150x92x22

HBD191  7612210051746 57,–

HBD191B  7612210053542 2,–
Sanitárne vrecko  
(30 kusov)

Dávkovač hygienických vreciek

Dávkovač hygienických vreciek „Lucy“ s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, 
InoxPlus®, saténová povrchová úprava a zdokonalený povrch pre zníženie výskytu 
odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie), hrúbka 
materiálu 2 mm, kryt s otočným vysunutým pripevnením a zaobleným profilom, 
kontrolný priezor vpredu, pre papierové vrecká, vyťahovanie zospodu, vrátane 
skrutiek a kotiev.

150x80x300

XINX615 7612210014512 246,–  
Lucy

HB140 7612210018527 7,–
Hygienické vrecká vyrobené z papiera, 100 kusov v balení

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH
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Sanitárne príslušenstvo Franke XINOX®

Držiak na jeden kotúč toaletného papiera

Držiak kotúča toaletného papiera „Have One“ s pripevnením na stenu, antikorová 
oceľ, saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie 
InoxPlus® pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení 
(jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 2 mm, kryt s otočným vysunutým 
pripevnením a zaobleným profilom, pre 1 kotúč s priemerom do 120 mm, 
vyklápacia predná strana, vrátane skrutiek a kotiev.

136x140x135

XINX677 7612210014529 319,–
Have One

Držiak na dva kotúče toaletného papiera

Držiak na dva kotúče toaletného papiera „Have Two“ s pripevnením na stenu, 
antikorová oceľ, saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou 
technológie InoxPlus® pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri 
čistení (jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 2 mm, kľúč a zámka vyrobené z 
antikorovej ocele, pre 2 kotúče s priemerom do 120 mm, druhý kotúč sa uvoľní po 
spotrebovaní prvého kotúča, vrátane skrutiek a kotiev.

136x160x220

XINX672  7612210014536 425,–
Have Two

Dávkovač toaletného papiera

Dávkovač toaletného papiera „Miss One“ s pripevnením na stenu, antikorová 
oceľ, saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie 
InoxPlus® pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení 
(jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 2 mm, kapacita 200 kusov papiera, 
vrátane skrutiek a kotiev.

168x117x300

XINX604 7612210052798 428,–
Miss One

Dávkovač utierok na tvár

Dávkovač utierok na tvár„Clean Me“ s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, 
saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie 
InoxPlus® pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení 
(jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 2 mm, kryt s otočným vysunutým 
pripevnením a zaobleným profilom, oválny otvor pre vyťahovanie bežne 
používaných tvárových utierok, vrátane skrutiek a kotiev.

268x85x150

XINX650  7612210014581 346,–
Clean Me

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH
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Sanitárne príslušenstvo Franke XINOX®

Držiak na záchodovú kefu

S pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava a povrch 
zdokonalený pomocou technológie InoxPlus® pre zníženie výskytu odtlačkov 
prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 2 
mm, kryt s otočným vysunutým pripevnením a zaobleným profilom, predná a 
jedna bočná strana zatvorená, vyberanie kefy z oboch strán (otočením), rúčka z 
antikorovej ocele a čierna nylonová kefa, vyberateľný podnos z čierneho plastu, 
kefu je potrebné zaháknuť, vrátane skrutiek a kotiev.

110x117x300

XINX687  7612210014543 208,–
Nessy

Rohová polička

Rohová polička „Ala S.“ s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová 
povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie InoxPlus® pre 
zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché 
čistenie), hrúbka materiálu 2 mm, ochranná hrana v zadnej časti, tri konzolové 
držiaky z antikorovej ocele pre pripevnenie na stenu, vrátane skrutiek a kotiev.

260x260x50

XINX621  7612210014673 284,–
Ala S.

Polička malá

Polička „Ala M.“ s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová 
úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie InoxPlus® pre zníženie 
výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie), 
hrúbka materiálu 2 mm, polkruhový profil, ochranná hrana v zadnej časti, tri 
konzolové držiaky z antikorovej ocele pre pripevnenie na stenu, vrátane skrutiek 
a kotiev.

430x225x195

XINX622  7612210014697 454,–
Ala M.

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH
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Sanitárne príslušenstvo Franke XINOX®

Dvojháčik na oblečenie 

Dvojitý hák na oblečenie s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová 
povrchová úprava, priemer trubky 17 mm, vyvŕtaný otvor v dolnej časti pre 
pripevnenie, vrátane skrutiek a kotiev.

Ø 17x60

STRX694  7612210051791 19,–

Háčik na oblečenie

Hák na oblečenie s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová 
úprava, priemer trubky 17 mm, vyvŕtaný otvor v dolnej časti pre pripevnenie, 
vrátane skrutiek a kotiev.

Ø 17x60

STRX692  7612210051760 17,–

Polička dlhá

Polička „Ala L.“ s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová 
úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie InoxPlus® pre zníženie 
výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie), 
hrúbka materiálu 2 mm, zaoblené hrany, ochranná hrana v zadnej časti, dva 
konzolové držiaky z antikorovej ocele pre pripevnenie na stenu, vrátane skrutiek 
a kotiev.

600x130x75

XINX623  7612210014710 216,–
Ala L.

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH
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Sanitárne príslušenstvo Franke XINOX®

Jednoduché umývadlo "Aquina L"

Jednoduché umývadlo "Aquina L" pre montáž na stenu, vyrobené z nehrdzavejúcej 
ocele, matná povrchová úprava so zušľachtením povrchu InoxPlus® na zníženie 
odtlačkov od prstov a so zlepšenou charakteristikou čistenia (easy to clean), 
hrúbka materiálu 2 mm, vysokoleštená vnútorná časť, bezošvá zváraná misa s 
priemerom Ø360 mm, 90 mm plocha na armatúru, s pretokom a 35 mm otvorom 
na batériu, 5/4" vysúvací ventil so súpravou odtoku a pretoku, zvárané montážne 
stenové konzoly, upevnenie podľa  EN32, vrátane skrutiek a hmoždiniek. 

540x600x80

XINH204 7612210059070 843,–  
Aquina L
   
                

Jednoducé umývadlo "Aquina S"

Jednoduché umývadlo "Aquina S" pre montáž na stenu, vyrobené z nehrdzavejúcej 
ocele, matná povrchová úprava so zušľachtením povrchu InoxPlus® na zníženie 
odtlačkov od prstov a so zlepšenou charakteristikou čistenia (easy to clean), 
hrúbka materiálu 2 mm, vysokoleštená vnútorná časť, bezošvá zváraná misa s 
priemerom Ø260 mm, 75 mm plocha na armatúru, s pretokom a 35 mm otvorom 
na batériu, 5/4" výsuvný ventil so súpravou odtoku a pretoku, zvárané montážne 
stenové konzoly, upevnenie podľa  EN32, vrátane skrutiek a hmoždiniek. 

380x400x80

XINH203 7612210059360 588,– 
Aquina S
   
              

  

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH
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Sanitárne príslušenstvo Franke XINOX®

Sifón

Sifón „Clic“, chrómovaný mosadzný sifón, vysoko leštený povrch, predĺžiteľný 
(do 360 mm) s nastavením výšky (do 320 mm), pripevnenie k umývadlu „Beauty 
Wash“ a prispôsobiteľný pre iné umývadlá na umývanie rúk.

Ø 83x250-360

XINX140  7612210014352 126,–
Clic

Umývadlo na umývanie rúk

Umývadlo „Beauty Wash“ s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová 
povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie InoxPlus® pre 
zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché 
čistenie), hrúbka materiálu 3 mm, vysoko leštená misa umývadla bezspojovo 
privarená k vrchnej doske, priemer misy 386 mm, hrany zahnuté pod uhlom 45°, 
vyvýšená polička pre suché odkladacie miesto, s výstupkom pre batériu a 35 mm 
otvorom pre batériu, 5/4" pružinový ventil s prepadom, sifón na bočnej strane, 
pripevnenie pomocou integrovaných pripevňovacích konzol, vzdialenosť medzi 
montážnymi otvormi 280 mm umožňuje pripevnenie podľa EN32, vrátane skrutiek 
a kotiev.

860x564x183

XINH200  7612210014314 2.688,–
Beauty Wash Right
lavica vpravo

XINH201  7612210015687 2.688,–
Beauty Wash Left
lavica vľavo

Stôl na prebaľovanie dieťaťa

Stôl na prebaľovanie dieťaťa „Hop Up“, sklápací stôl s pripevnením na stenu, 
antikorová oceľ, poťah vyrobený z hygienickej žltej polyamidovej imitácie kože, 
hrúbka materiálu 2 mm, poťah spevnený podloženou drevenou doskou, praktické 
odkladacie miesta na bočných stranách, tri príchytky pre pripevnenie na stenu, 
nosnosť 25 kg, spĺňa nemocničné požiadavky, vrátane skrutiek a kotiev.

800x395x720

XINW601  7612210014437 2.081,–
Hop Up

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH
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Sanitárne príslušenstvo Franke XINOX®

Držiak na zrkadlo so sklenenou poličkou

Držiak na zrkadlo so sklenenou poličkou „Atlas“, výškovo nastaviteľná trubka 
z antikorovej ocele pre pripevnenie na podlahu alebo strop, pevná výška 2600 
mm, rozšíriteľná na 3 000 mm, saténová povrchová úprava, zamknuteľná skrinka 
so zrkadlom a otvorom na vyťahovanie papiera, kapacita 300 – 400 ks papiera 
v závislosti od spôsobu prekladania, kľúč a zámka vyrobené z antikorovej ocele, 
skrinka s dvomi vnútornými poličkami, obe strany zrkadla vyrobené z 
temperovaného skla s integrovanými neónovými svetlami, prívod elektrickej 
energie v trubke, polička pripevnená k trubke a vyrobená z 12 mm 
temperovaného bezpečnostného skla, vrátane skrutiek a kotiev.

540x150x2600-3000

XINX603  7612210014468 6.960,–
Atlas

Toaletný celok

Voľne stojace toaletné umývadlo Aquarius vyrobené z antikorovej ocele, saténová 
povrchová úprava, hrúbka materiálu 2,0 mm, okrúhle umývadlo, vnútorný priemer 
386 mm, vysoko leštený povrch umývadla, okrúhly otvor v povrchu umývadla na 
odsávanie použitého papiera do integrovaného odpadkového koša, 1 1/4" ventil 
na košovom site a prepad, otvor pre batériu s Ø 32 mm, integrovaný zavesený 
odpadkový kôš.

500x500x852

XINX201  7612210014321 8.013,–
Aquarius

Stolička

Stolička „Pi“, samostatná a podlahová stolička, antikorová oceľ, saténová 
povrchová úprava a zdokonalený povrch pre zníženie výskytu odtlačkov prstov 
a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 3 mm, dve 
priečne vzpery pre zvýšenie stability, otvor pre zdvíhanie v sedadle, ergonomicky 
tvarované sedadlo, vrátane štyroch gumových protišmykových dielov vrátane 
skrutiek a kotiev.

439x310x435

XINX800  7612210014413 845,–
Pi

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH
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Sanitárne príslušenstvo Franke XINOX®

Nástenné zrkadlo

Zrkadlo vyrobené z krištáľového skla „Glance 60“ s pripevnením na stenu, 
krištáľové sklo s hrúbkou 6 mm, štyri pripevňovacie prvky vyrobené z antikorovej 
ocele, platničky pre skryté pripevnenie a kryty z antikorovej ocele, vrátane 
skrutiek a kotiev.

600x600x6

XINV600  7612210014444 322,–
Glance 60

Nástenné zrkadlo

Zrkadlo vyrobené z krištáľového skla „Glance 85“ s pripevnením na stenu, 
krištáľové sklo s hrúbkou 6 mm, štyri pripevňovacie prvky vyrobené z antikorovej 
ocele, platničky pre skryté pripevnenie a kryty z antikorovej ocele, vrátane 
skrutiek a kotiev.

850x600x6

XINV603  7612210016035 308,–
Glance 85

Zrcadlo s držáky

Zrkadlo vyrobené z krištáľového skla „Glance 110“ s pripevnením na stenu, 
krištáľové sklo s hrúbkou 6 mm, štyri pripevňovacie prvky vyrobené z antikorovej 
ocele, platničky pre skryté pripevnenie a kryty z antikorovej ocele, vrátane 
skrutiek a kotiev.

1100x500x6

XINV604  7612210016042 330,–
Glance 110

Oddeľovacia priečka pre pisoár

Oddeľovacia priečka pre pisoár „Wing“ s pripevnením na stenu, vyrobená z 
temperovaného bezpečnostného skla s hrúbkou 11 mm, silueta v tvare krídla, 
pripevňovacie prvky vyrobené z antikorovej ocele, vrátane skrutiek a kotiev.

10,5x470x1050

XINV701  7612210014406 791,–
Wing

Oddeľovacia priečka pre pisoár

Oddeľovacia priečka pre pisoár „Adonis“ s pripevnením na stenu, vyrobená z 
temperovaného bezpečnostného skla s hrúbkou 11 mm, silueta v tvare ľudského 
chrbta, platničky pre pripevnenie na stenu vyrobené z antikorovej ocele, vrátane 
skrutiek a kotiev.

10,5x570x1510

XINV700  7612210014383 1.104,–
Adonis

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH
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Sanitárne príslušenstvo Franke XINOX®

Pisoár zavesený na stenu

ZPisoár s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, 
hrúbka materiálu 1,2 mm, oválna misa, ½" rozprašovač z antikorovej ocele, 
skrytý horizontálny vývod smerom k stene, pripevnenie a zaistenie podľa normy 
EN 80, skryté skrutky, vrátane sifónu DN 50, vrátane pripevňovacej konzoly a 
klenutého odpadu.

313x341x732

CMPX538  7612210051814 677,–

Suchý pisoár zavesený na stenu

Suchý pisoár s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úpra-
va, hrúbka materiálu 1,2 mm, oválna misa, skrytý horizontálny vývod smerom k 
stene, pripevnenie a zaistenie podľa normy EN 80, skryté skrutky, vrátane 90° 
kolena s priemerom 50 mm, vrátane pripevňovacej konzoly a odpadu z antikoro-
vej ocele a membrány použitej ako sifón.

CMPX538WF  7612210051821 686,–

Závesná WC misa

Záchodová misa s pripevnením na stenu „Adam“, antikorová oceľ, vysoko leštený 
povrch, hrúbka materiálu 1,2 mm, splachovanie certifikované podľa normy EN 
997, zapustený splachovací veniec so splachovacou kapacitou najmenej 6 litrov, 
zakrytý horizontálny spád v tvare „P“ s priemerom 100 mm, lisovaná sedacia 
časť zúžená smerom do stredu, všetky hrany zaoblené, pripevnenie pomocou 
priloženej pripevňovacej platne podľa normy EN 38, vrátane bezpečnostných 
skrutiek.

360x500x360

XINH572  7612979000078 2.669,– 
Adam
bez záchodového sedadla

XINH572T  7612979000085 3.187,–
Adam
s priehľadným záchodovým sedadlom

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH
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Základné vlastnosti výrobkov: 

- Nápadný dizajn

- Hrúbka materiálu 1,5 mm/2 mm

- Brúsený povrch so saténovou úpravou

- Ponuka modelov montovaných na povrchy a vsadených modelov

- Bezpečnostná zámka s kľúčom Franke

- Dynamický profil

- Rozmery prispôsobené požiadavkám zákazníka

- Montážna súprava súčasťou výrobku

- Spoľahlivé fungovanie:

 - samozatváracie veko

 - automatické vloženie druhého kotúča toaletného papiera po minutí prvého kotúča

 - držiak vreca

 - atď.

Precíznosť, elegancia a harmónia materiálu a formy 
sú faktory, ktoré charakterizujú moderný prístup pri 
navrhovaní. Podľa najnovšieho trendu by aj predmety 
určené na každodenné použitie mali ponúkať vzhľad, 
ktorý zodpovedá ich pokrokovým funkciám. 
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Sanitárne príslušenstvo Franke STRATOS

Dávkovač mydla nástenný

Dávkovač mydla s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová 
úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so 
štandardným kľúčom Franke, kontrolný priezor vpredu, určený pre tekuté mydlá 
a krémy, nádržka na mydlo s objemom 1 liter, tlačidlo vpredu, vrátane skrutiek a 
kotiev.

186x92x154

STRX619 7612210008566   243,–

SO1L 7612210003196               10,–
Tekuté mydlo (minimálne objednávané množstvo je 6 fliaš)

SO10L 7612210003202                 36,–
Tekuté mydlo v nádržke, 10 l

Bezdotykovo ovládaný sušič rúk
 
Bezdotykovo ovládaný sušič rúk s pripevnením na stenu, elektronický 
teplovzdušný sušič rúk, vyrobený z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, 
hrúbka materiálu 1,5 mm, oblý predný kryt, infračervený senzor pre bezdotykové 
ovládanie, nastavenie senzora v rozsahu od 5 do 33 cm, automatické vypnutie 
napájania po uplynutí 60 sekúnd, čas sušenia je významne skrátený vďaka 
nastaviteľnej mimoriadne vysokej rýchlosti prúdenia vzduchu, pričom výstup z 
fúkača nie je až tak silný, kábel a zástrčka sa nedodávajú s výrobkom.

Elektrické údaje: 230 V, 50 Hz
Celkový výkon: 1500 W
Výhrev: 800 W
Motor: 700 W
Výstup z fúkača: 120 m³/hod
Rýchlosť prúdenia vzduchu: 75 – 110 m/s

300x197x305

STRX210 7612210052231         573,–

Elektronický dávkovač mydla

Bezdotykovo ovládaný dávkovač mydla s pripevnením na stenu, antikorová 
oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný 
kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, kontrolný priezor vpredu, 
infračervený senzor pre bezdotykové ovládanie, červená kontrolka informuje o 
stave batérie, vrátane 6 ks 1,5 V (=9 V) alkalických batérií veľkosti AA, určený pre 
tekuté mydlá a krémy, nádržka na mydlo s objemom 800 ml, dávkovanie 0,6 resp. 
1,1 ml v závislosti od použitého mydla, vrátane skrutiek a kotiev.

120x126x303

STRX625 7612210050251   240,–   

Dávkovač mydla

Dávkovač mydla s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová 
úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so 
štandardným kľúčom Franke, kontrolný priezor vpredu, určený pre tekuté mydlá a 
krémy, nádržka na mydlo s objemom 1 liter, stláčacia páčka z antikorovej ocele, 
vrátane skrutiek a kotiev.

100x134x304

STRX618 7612210006531   159,–

SO1L 7612210003196               10,–
Tekuté mydlo (minimálne objednávané množstvo je 6 fliaš)

SO10L 7612210003202                 36,–
Tekuté mydlo v nádržke, 10 l

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Sanitárne príslušenstvo Franke STRATOS

Dávkovač papierových utierok

Dávkovač papierových utierok s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová 
povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková 
zámka so štandardným kľúčom Franke, kontrolný priezor vpredu, kapacita 300 – 
400 ks papiera v závislosti od spôsobu prekladania, vrátane skrutiek a kotiev.

300x134x304

STRX600 7612210006425   186,–

 
FH68 7612210000393 5,–
Prekladané papierové utierky, 168 kusov v balení
(Dodávajú sa len v škatuli s 20 baleniami. Cena za balenie.)

Kombinovaný dávkovač papierových utierok s dávkovačom 
mydla

Kombinovaný dávkovač papierových utierok s dávkovačom mydla s pripevnením 
na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, 
zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, kontrolný 
priezor vpredu, dávkovač papierových utierok s kapacitou 300 – 400 ks papiera 
v závislosti od spôsobu prekladania, určený pre tekuté mydlá a krémy, nádržka 
na mydlo s objemom 1 liter, stláčacia páčka z antikorovej ocele, vrátane skrutiek 
a kotiev.

396x134x304

STRX601 7612210006760   250,–

FH68 7612210000393 5,–
Prekladané papierové utierky, 168 kusov v balení
(Dodávajú sa len v škatuli s 20 baleniami. Cena za balenie.)

Bezdotykovo ovládaný dávkovač papierových utierok

Bezdotykovo ovládaný dávkovač papierových utierok s pripevnením na stenu, 
antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, 
zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, 
infračervený senzor pre bezdotykové ovládanie, integrovaná trhacia hrana, 
vrátane štyroch štandardných 1,5 V batérií veľkosti D, bezúdržbová konštrukcia 
a mechanizmus pre jednoduchú výmenu kotúča papiera, pre kotúče so šírkou 
do 210 mm a priemerom do 220 mm, dĺžka papiera nastaviteľná na 200, 250 
resp. 300 mm, vrátane skrutiek a kotiev z antikorovej ocele.

300x234x380

STRX630 7612210055553   410,–

Skrinka na kotúč papiera s odvíjaním zo stredu

Skrinka na kotúč papiera s odvíjaním zo stredu a pripevnením na stenu, 
antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, 
zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, 
kontrolný priezor vpredu, pre kotúče papiera s priemerom do 190 mm a 
výškou do 250 mm, len pre kotúče papiera s odvíjaním zo stredu, 
integrovaná trhacia hrana a uvoľňovač pnutia zabraňujúci odtrhnutiu 
papiera vo vnútri krytu, vrátane skrutiek a kotiev z antikorovej ocele.

200x240x325

STRX635 7612210055560   200,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Sanitárne príslušenstvo Franke STRATOS

Odpadkový kôš na dámske vložky

Odpadkový kôš na dámske vložky s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, 
saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, 
objem približne 3,8 litra, sklápacie samozatváracie veko s klavírovým pántom, 
vyberateľná plastová nádoba vo vnútri, vrátane skrutiek a kotiev.

205x134x304

STRX611 7612210006524                177,–

Veko STRX608 (pre odpadkový kôš STRX607)

Sklápacie samozatváracie veko pre odpadkový kôš STRX607, antikorová oceľ, 
saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, šikmá predná strana so 
samozatváracím vekom, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, vrátane 
skrutiek a kotiev, cena bez odpadkového koša.

396x270x680
(vrátane odpadkového koša STRX607)

STRX608 7612210006722                267,–

Odpadkový kôš

Odpadkový kôš s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová 
úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so 
štandardným kľúčom Franke, objem približne 34 litrov, integrovaný držiak vreca, 
vrátane skrutiek a kotiev.

300x270x520

STRX605 7612210006517                281,–

Odpadkový kôš

Odpadkový kôš s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová 
úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so 
štandardným kľúčom Franke, objem približne 45 litrov, integrovaný držiak vreca, 
vrátane skrutiek a kotiev.

396x270x520

STRX607 7612210006463                315,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Sanitárne príslušenstvo Franke STRATOS

Dávkovač tvárových utierok

Vsadený dávkovač tvárových utierok s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, 
saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt s 
oválnym otvorom pre vyťahovanie bežne používaných tvárových utierok, vrátane 
skrutiek a kotiev.

300x65x160

STRX650 7612210006562                162,–

Dávkovač sanitárnych vreciek

Dávkovač hygienických vreciek s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, 
saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie 
InoxPlus® pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení 
(jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 1,2 mm, hrany nie sú zvárané, uško 
na držanie balenia, vyťahovanie spredu, vrátane obojstrannej samolepiacej 
pásky, skrutiek a kotiev, vrátane handry napustenej acetónom na čistenie 
spojovacieho povrchu.

150x92x22

HBD191  7612210051746 57,–

HBD191B  7612210053542 2,–
Sanitárne vrecko  
(30 kusov)

Držiak veľkého kotúča

Držiak veľkého kotúča s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová 
povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zatvorený kryt so zaoblenou 
prednou stranou, vyťahovanie papiera cez dve trhacie hrany, vložková zámka 
so štandardným kľúčom Franke, na 1 kotúč s priemerom do 295 mm, vrátane 
skrutiek a kotiev.

305x150x355

STRX670 7612210010316                198,–

Dávkovač hygienických vreciek

Dávkovač hygienických vreciek Lucy, vyrobený z antikorovej ocele, saténová 
povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2/1,5 mm, priezor, vrátane skrutiek a 
kotiev.

156x90x250

STRX615 7612210006579 87,–

HB140 7612210018527 7,–
Hygienické vrecká vyrobené z papiera, 100 kusov v balení

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH
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Sanitárne príslušenstvo Franke STRATOS

Držiak kotúča toaletného papiera 

Vsadený držiak na dva kotúče toaletného papiera bez stredového kolíka a s 
pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka 
materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným 
kľúčom Franke, na 2 kotúče s priemerom do 140 mm, druhý kotúč sa uvoľní po 
spotrebovaní prvého kotúča, bez stredových kolíkov, vrátane skrutiek a kotiev.

170x166x343

STRX671L 7612210030963     216,–

Držiak kotúča toaletného papiera so stredovým kolíkom

Držiak na dva kotúče toaletného papiera so stredovým kolíkom a pripevnením na 
stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, 
zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, na  
2 kotúče s priemerom do 120 mm, druhý kotúč sa uvoľní po spotrebovaní prvého 
kotúča, so stredovým kolíkom, rezervný kotúč nie je viditeľný, vrátane skrutiek a 
kotiev.

156x140,7x304

STRX672 7612210009501                190,–

Držiak kotúča toaletného papiera

Držiak kotúča toaletného papiera s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, 
saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, sklápací kryt, na 1 kotúč s 
priemerom do 130 mm, vrátane skrutiek a kotiev.

145x25x130

BS677  7612210015045                   17,–

Držiak na dva kotúče toaletného papiera

Držiak na dva kotúče toaletného papiera s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, 
saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, 
vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, na 2 kotúče s priemerom do 
120 mm, druhý kotúč sa uvoľní po spotrebovaní prvého kotúča, bez stredového 
kolíka, vrátane skrutiek a kotiev.

156x134x304

STRX671 7612210006432 186,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Sanitárne príslušenstvo Franke STRATOS

Dávkovač papiera na zakrytie záchodového sedadla

Dávkovač papiera na zakrytie záchodového sedadla s pripevnením na stenu, 
antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený 
predný kryt s oválnym otvorom, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, 
na papier na zakrytie záchodového sedadla Franke (7612210015717) alebo iné, 
vrátane skrutiek a kotiev.

393x53,5x263

STRX680 7612210010323                176,–

E-STRX680 7612210015717                  21,–
Papier na zakrytie záchodového sedadla, 10 balení
po 200 kusov

Držiak na záchodovú kefu

Držiak na záchodovú kefu s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová 
povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, kefa z bieleho 
nylonu a čističom splachovacieho venca, vyberateľný odkvapkávací podnos z 
čierneho plastu, kefu je potrebné zaháknuť, vrátane skrutiek a kotiev.

110x111x230
Rozmery vrátane kefy

STRX687 7612210006548                  65,–

Náhradná kefa
Záchodová kefa s čističom splachovacieho venca, pre držiak na záchodovú kefu 
STRX687.

E - BS686 7612210015205                     4,–

Kefa
Náhradná kefa pre STRX687, vyrobená z antikorovej ocele. 
       
E - STRX687 7612210008597                  26,–

Popolník

Popolník s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, 
hrúbka materiálu 0,9 mm, vyklápací podnos na popol vyrobený hlbokým ťahaním 
a uľahčujúci vysypanie popola, vrch s otvormi na zahasenie cigarety, vrátane 
skrutiek a kotiev.

BS640 7612210015267                  28,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Polička

Polička s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, 
hrúbka materiálu 2,0 mm, zaoblené hrany, ochranná hrana vpredu, vrátane 
skrutiek a kotiev.

640x110x45

STRX623 7612210006609  62,–

Piktogramy

Pripevnenie na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka 
materiálu 1,5 mm, samolepiace.

125x125x1,5

BS630 Páni–WC 7612210006944  31,–

BS631 Dámy–WC 7612210006951  31,–

BS632 Postihnuté osoby–WC 7612210006968  31,–

Háčik na oblečenie

Hák na oblečenie s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová 
úprava, priemer trubky 17 mm, vyvŕtaný otvor v dolnej časti pre pripevnenie, 
vrátane skrutiek a kotiev.

Ø 17x60

STRX692  7612210051760 17,–

Dvojháčik na oblečenie 

Dvojitý hák na oblečenie s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová 
povrchová úprava, priemer trubky 17 mm, vyvŕtaný otvor v dolnej časti pre 
pripevnenie, vrátane skrutiek a kotiev.

Ø 17x60

STRX694  7612210051791 19,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Zápustný kombinovaný dávkovač papierových utierok a mydla 

Vsadený kombinovaný dávkovač papierových utierok a mydla so vsadeným 
pripevnením, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 
1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, 
kontrolný priezor vpredu, dávkovač papierových utierok s kapacitou 300 – 400 
ks papiera v závislosti od spôsobu prekladania, určený pre tekuté mydlá a krémy, 
nádržka na mydlo s objemom 1 liter, stláčacia páčka z antikorovej ocele, vrátane 
skrutiek a kotiev.

424x147x632

STRX601E  7612210006791  470,–

SO1L 7612210003196               10,–
Tekuté mydlo (minimálne objednávané množstvo je 6 fliaš)

SO10L 7612210003202                 36,–
Tekuté mydlo v nádržke, 10 l

Zápustný dávkovač papierových utierok

Dávkovač papierových utierok ,zápustný so steny, antikorová oceľ, saténová 
povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková 
zámka so štandardným kľúčom Franke, kontrolný priezor vpredu, kapacita 300 – 
400 ks papiera v závislosti od spôsobu prekladania, vrátane skrutiek a kotiev.

328x147x632

STRX600E  7612210006661  356,–

FH68 7612210000393 5,–
Prekladané papierové utierky, 168 kusov v balení
(Dodávajú sa len v škatuli s 20 baleniami. Cena za balenie.)

Zápustný dávkovač mydla

Dávkovač mydla so vsadeným pripevnením, antikorová oceľ, saténová 
povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková 
zámka so štandardným kľúčom Franke, kontrolný priezor vpredu, určený pre 
tekuté mydlá a krémy, nádržka na mydlo s objemom 1 liter, stláčacia páčka z 
antikorovej ocele, vrátane skrutiek a kotiev.

128x147x632

STRX618E  7612210006654  375,–

Zápustný dávkovač mydla

Dávkovač mydla so vsadeným pripevnením, antikorová oceľ, saténová 
povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková 
zámka so štandardným kľúčom Franke, kontrolný priezor vpredu, určený pre 
tekuté mydlá a krémy, nádržka na mydlo s objemom 1 liter, tlačidlo vpredu, 
vrátane skrutiek a kotiev.

211x90x181

STRX619E  7612210013720  316,– 

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Zápustný  odpadkový kôš

Vsadený odpadkový kôš so vsadeným pripevnením, antikorová oceľ, saténová 
povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková 
zámka so štandardným kľúčom Franke, objem približne 22 litrov, integrovaný 
držiak vreca, vrátane skrutiek a kotiev.

328x203x862

STRX605E  7612210006678 510,–

Zápustný kombinovaný dávkovač papierových utierok s 

odpadkovým košom

Vsadený dávkovač papierových utierok v kombinácii s odpadkovým košom so 
vsadeným pripevnením, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka 
materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom 
Franke, kontrolný priezor vpredu, kapacita 300 – 400 ks papiera v závislosti od 
spôsobu prekladania, odpadkový kôš s objemom približne 22 litrov, integrovaný 
držiak vreca, vrátane skrutiek a kotiev.

328x203x1162

STRX602E  7612210006784 712,–

 
FH68 7612210000393 5,–
Prekladané papierové utierky, 168 kusov v balení
(Dodávajú sa len v škatuli s 20 baleniami. Cena za balenie.)

Zápustný kombinovaný odpadkový kôš s dávkovačom 

papierových utierok a mydla

Kombinovaný odpadkový kôš s dávkovačom papierových utierok a mydla so 
vsadeným pripevnením, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka 
materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným kľúčom 
Franke, kontrolný priezor vpredu, dávkovač papierových utierok s kapacitou 300 
– 400 ks papiera v závislosti od spôsobu prekladania, určený pre tekuté mydlá a 
krémy, nádržka na mydlo s objemom 1 liter, stláčacia páčka z antikorovej ocele, 
odpadkový kôš s objemom približne 29 litrov, integrovaný držiak vrecka, vrátane 
skrutiek a kotiev.

424x203x1162

STRX617E  7612210006807 796,–

SO1L 7612210003196               10,–
Tekuté mydlo (minimálne objednávané množstvo je 6 fliaš)

SO10L 7612210003202                 36,–
Tekuté mydlo v nádržke, 10 l

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Zápustný držiak kotúča toaletného papiera so stredovým 

kolíkom

Vsadený držiak na dva kotúče toaletného papiera so stredovým kolíkom a 
vsadeným pripevnením, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka 
materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, vložková zámka so štandardným 
kľúčom Franke, na 2 kotúče s priemerom do 120 mm, druhý kotúč sa uvoľní po 
spotrebovaní prvého kotúča, rezervný kotúč nie je viditeľný, vrátane skrutiek a 
kotiev.

156x140,7x304

STRX672E  7612210009518 243,–

Zápustný držiak toaletného papiera

Vsadený držiak kotúča toaletného papiera so vsadeným pripevnením, antikorová 
oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, zaoblený sklápací 
kryt, na 1 kotúč s priemerom do 130 mm, vrátane skrutiek a kotiev.

153x153x65

STRX673E  7612210015069 45,–

Zápustný odpadkový kôš na dámske vložky

Vsadený odpadkový kôš na dámske vložky so vsadeným pripevnením, antikorová 
oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný 
kryt, objem približne 3,8 litra, sklápacie samozatváracie veko s klavírovým 
pántom, vyberateľná plastová nádoba vo vnútri, vrátane skrutiek a kotiev.

232x141x331

STRX611E  7612210006715 237,–

Sanitárne príslušenstvo Franke STRATOS

Držiak na dva kotúče toaletného papiera

Držiak na dva kotúče toaletného papiera s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, 
saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,5 mm, zaoblený predný kryt, 
vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, na 2 kotúče s priemerom do 120 
mm, druhý kotúč sa uvoľní po spotrebovaní prvého kotúča, bez stredového kolí-
ka, vrátane skrutiek a kotiev.

183x135x331

STRX671E  7612210006708 249,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Sanitárne príslušenstvo Franke RODAN

Zápustný Dávkovač papierových utierok

Dávkovač papierových utierok RODAN Comfort s inštaláciou na naklonenú stenu, 
zvislé bočnice s hranovým profilom. Na 500 papierových utierok preložených do 
tvaru C.

298x448x120

RODX600E  7612210057106 204,–

FH68 7612210000393 5,–
Prekladané papierové utierky, 168 kusov v balení
(Dodávajú sa len v škatuli s 20 baleniami. Cena za balenie.)

Dávkovač papierových utierok s pripevnením na stenu

Dávkovač papierových utierok RODAN Comfort s pripevnením na povrch, zvislé 
bočnice s hranovým profilom. Na 500 papierových utierok preložených do 
tvaru C.

298x298x120

RODX600  7612210057090 139,–

FH68 7612210000393 5,–
Prekladané papierové utierky, 168 kusov v balení
(Dodávajú sa len v škatuli s 20 baleniami. Cena za balenie.)

Odpadkový kôš s pripevnením na stenu

Odpadkový kôš RODAN Comfort s pripevnením na povrch, zvislé bočnice so 
zaobleným profilom. Objem približne 16 l.

448x120x598

RODX605  7612210057175 273,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Sanitárne príslušenstvo Franke RODAN

Odpadkový kôš s pripevnením na stenu

Odpadkový kôš RODAN s inštaláciou na naklonenú stenu, zvislé bočnice s 
hranovým profilom. Objem približne 16 l.

448x120x598

RODX605E  7612210057182 274,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
 

Dávkovač papierových utierok a odpadkový kôš s pripevnením 

na stenu

Dávkovač papierových utierok a odpadkový kôš RODAN Comfort s pripevnením 
na povrch, zvislé bočnice s hranovým profilom. Na 300 papierových utierok 
preložených do tvaru C a vyberateľný drôtený kôš. Objem približne 7 l.

298x748x120 

RODX602  7612210057113 353,–

FH68 7612210000393 5,–
Prekladané papierové utierky, 168 kusov v balení
(Dodávajú sa len v škatuli s 20 baleniami. Cena za balenie.)

Zápustný Dávkovač papierových utierok a odpadkový kôš

Dávkovač papierových utierok a odpadkový kôš RODAN Comfort s inštaláciou na 
naklonenú stenu, zvislé bočnice s hranovým profilom. Na 300 papierových 
utierok preložených do tvaru C, vyberateľný drôtený kôš. Objem približne 7 l.

298x748x120

RODX602E  7612210057120 357,–

FH68 7612210000393 5,–
Prekladané papierové utierky, 168 kusov v balení
(Dodávajú sa len v škatuli s 20 baleniami. Cena za balenie.)
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Sanitárne príslušenstvo Franke RODAN

Odpadkový kôš na hygienický odpad s pripevnením na stenu

Odpadkový kôš na hygienický odpad RODAN Comfort s pripevnením na povrch, 
zvislé bočnice s hranovým profilom. Integrovaná úložná polička na hygienické 
vrecká. Objem približne 5 l.

298x120x298

RODX611  7612210057168 282,–

Dávkovač mydla s pripevnením na povrch

Dávkovač mydla RODAN Comfort s pripevnením na povrch, zvislé bočnice s 
hranovým profilom. Dávkovač s pumpičkou ovládanou pomocou pružinovej 
páčky.

100x120x298

RODX618S  7612210057137 160,–

SO1L 7612210003196               10,–
Tekuté mydlo (minimálne objednávané množstvo je 6 fliaš)

SO10L 7612210003202                 36,–
Tekuté mydlo v nádržke, 10 l

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Sanitárne príslušenstvo Franke RODAN

Držiak kotúča toaletného papiera s pripevnením na stenu 

Držiak kotúča toaletného papiera RODAN Comfort s pripevnením na povrch, 
zvislé bočnice s hranovým profilom. Na jeden kotúč toaletného papiera plus 
jeden rezervný kotúč.

148x140x298

RODX672  7612210057151 175,–

  

 

Zápustný Dávkovač mydla

Dávkovač mydla RODAN Comfort s inštaláciou na naklonenú stenu, zvislé bočnice 
s hranovým profilom. Vyberateľná plastová nádoba s objemom jeden liter.

148x120x448

RODX618SE 7612210057380               214,–

SO1L 7612210003196               10,–
Tekuté mydlo (minimálne objednávané množstvo je 6 fliaš)

SO10L 7612210003202                 36,–
Tekuté mydlo v nádržke, 10 l

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
 



Vybavenie sociálnych zariadení

CHRONOS

Franke CHRONOS. Sanitárne príslušenstvo



Základné vlastnosti výrobkov: 
- Klasické tvary

- Brúsený povrch

- Predná časť z jedného kusa vyrobeného hlbokým ťahaním

- Presné zatváranie

- Overená a testovaná funkčnosť

- Bezpečnostná zámka s kľúčom Franke

- Montážna súprava súčasťou výrobku

- Funkčné vlastnosti:

 - regulovaný výstup papiera

 - automatické vkladanie kotúčov toaletného papiera

 - samozatváracie klapkové veko

 - atď.

Kvalitné technológie ako samotný prostriedok pre 
optimálne fungovanie. Rad Franke CHRONOS je 
určený na vybavenie toaliet a umyvární funkčným, 
všestranným a estetickým spôsobom. Použiteľné vo 
všetkých oblastiach.
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Sanitárne príslušenstvo Franke CHRONOS

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
    

Dávkovač mydla

Dávkovač mydla s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová 
úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, predný kryt vyrobený hlbokým ťahaním, 
vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, kontrolný priezor vpredu, 
určený pre tekuté mydlá a krémy, nádržka na mydlo s objemom 1 liter, tlačidlo 
vpredu, vrátane skrutiek a kotiev.

200x85x130

BS618                                                    7612210015021                116,–

SO1L 7612210003196               10,–
Tekuté mydlo (minimálne objednávané množstvo je 6 fliaš)

SO10L 7612210003202                 36,–
Tekuté mydlo v nádržke, 10 l

Bezdotykovo ovládaný sušič rúk

Bezdotykovo ovládaný sušič rúk s pripevnením na stenu, elektronický 
teplovzdušný sušič rúk, vyrobený z antikorovej ocele, saténová povrchová 
úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, infračervený senzor pre bezdotykové 
ovládanie, nastavenie senzora v rozsahu od 10 do 30 cm, kábel a zástrčka 
sa nedodávajú s výrobkom.

Elektrické údaje: 230 V, 50 Hz
Celkový výkon: 2200 W
Výhrev: 2100 W
Motor: 100–wattový motor s 2850 ot./min
Výstup z fúkača: 274 m³/hod
Rýchlosť prúdenia vzduchu: 15,5 m/s

314x175x216

ARTH310 7612210052194  290,–

Bezdotykovo ovládaný dávkovač mydla a dezinfekčného 

prípravku

Bezdotykovo ovládaný dávkovač mydla a dezinfekčného prípravku s pripevnením 
na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, 
predný kryt vyrobený hlbokým ťahaním, vložková zámka so štandardným kľúčom 
Franke, kontrolný priezor vpredu, infračervený senzor pre bezdotykové ovládanie, 
červená kontrolka informuje o stave batérie, potrebuje 6 ks 1,5 V (=9 V) 
alkalických batérií veľkosti AA, určený pre tekuté mydlá a krémy, nádržka na 
mydlo s objemom 800 ml, dávkovanie 0,6 resp. 1,1 ml v závislosti od 
použitého mydla, vrátane skrutiek a kotiev.

128x131x300

CHRX625 7612210050268               143,–
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Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
    

Dávkovač mydla s pripevnením na umývaciu dosku

Dávkovač mydla s pripevnením na umývaciu dosku, do dosky s hrúbkou do 
45 mm, vysoko leštená chrómovaná mosadz, vyžaduje vyvŕtanie otvoru s 
priemerom 22 mm, závit 1/2", výpust nie je posúvateľný, dĺžka výpustu 
140 mm, určený pre tekuté mydlá a krémy, nádržka na mydlo s objemom 
1 liter a membránou pre vyrovnanie tlaku, plnený zhora.

Ø 44x85, výpust 140

SD80 7612210002915                  79,–

SO1L 7612210003196               10,–
Tekuté mydlo (minimálne objednávané množstvo je 6 fliaš)

SO10L 7612210003202                 36,–
Tekuté mydlo v nádržke, 10 l

Elektronický dávkovač papierových utierok

Bezdotykovo ovládaný dávkovač papierových utierok s pripevnením na stenu, 
vyrobený z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 
0,8 mm, predný kryt vyrobený hlbokým ťahaním, vložková zámka so štandardným 
kľúčom Franke, infračervený senzor pre bezdotykové ovládanie, integrovaná 
trhacia hrana, vyžaduje štyri štandardné 1,5 V batérií veľkosti D, bezúdržbová 
konštrukcia a mechanizmus pre jednoduchú výmenu kotúča papiera, pre kotúče 
so šírkou do 210 mm a priemerom do 220 mm, dĺžka papiera nastaviteľná na 
200, 250 resp. 300 mm, vrátane skrutiek a kotiev z antikorovej ocele.

226x290x390

CHRX630 7612210051661 346,–

Dávkovač papierových utierok

Dávkovač papierových utierok s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, 
saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, predný kryt vyrobený 
hlbokým ťahaním, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, kontrolný 
priezor vpredu, kapacita 500-800 ks papiera v závislosti od spôsobu 
prekladania, vrátane skrutiek a kotiev.

290x115x438

BS600P 7612210015168 95,–

 
FH68 7612210000393 5,–
Prekladané papierové utierky, 168 kusov v balení
(Dodávajú sa len v škatuli s 20 baleniami. Cena za balenie.)

Sanitárne príslušenstvo Franke CHRONOS



44

Sanitárne príslušenstvo Franke CHRONOS

Nádoba na odpad

Odpadkový kôš s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová 
úprava, hrúbka materiálu 0.8 mm, zaoblené hrany, vložková zámka so 
štandardným kľúčom Franke, objem približne 26 litrov, integrovaný držiak 
vreca, vrátane skrutiek a kotiev.

290x160x520

CHRX605 7612210014031 161,–

Nádoba na odpad

Odpadkový kôš s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová 
úprava, hrúbka materiálu 0,9 mm, zaoblené hrany, vložková zámka so 
štandardným kľúčom Franke, objem približne 26 litrov, integrovaný držiak 
vreca, vrátane skrutiek a kotiev.

360x170x460

BS605 7612210015090 152,–

Zápustný Dávkovač papierových utierok

Dávkovač papierových utierok, so skrytou inštaláciou za stenou alebo zrkadlom, 
vyrobený z nikel–chrómovej ocele 18/10, hrúbka materiálu 0,8 mm, viditeľný 
povrch s matnou brúsenou úpravou. Na 600 papierových utierok preložených do 
tvaru C alebo viackrát prekladaných. Plnený zdola. S pripevňovacou súpravou.

292x457x114

BS601E 7612982001833 378,–

Zápustný Dávkovač papierových utierok

Dávkovač papierových utierok, s horizontálnou a vertikálnou inštaláciou, 
vyrobený z nikel–chrómovej ocele, hrúbka materiálu 1 mm, viditeľný povrch s 
matnou brúsenou úpravou. Na 600 kusov jednovrstvových papierových utierok 
preložených do tvaru C. Plnený zhora.

330x180x445

BS602E 7612982001840 593,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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CHRX608 CHRX607

Sanitárne príslušenstvo Franke CHRONOS

Odpadkový kôš

Odpadkový kôš s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová 
úprava, hrúbka materiálu 2 mm, hranatý dizajn so štvorcovou perforáciou, 
vrátane skrutiek a kotiev.

350x252x505

CHRX608 7612210014970 54,–
31 litrov

438x315x628

CHRX607 7612210017247 85,–
61 litrov

Klapka na odhadzovanie odpadu

Klapka na odhadzovanie odpadu, s horizontálnou a vertikálnou inštaláciou, 
vyrobená z nikel–chrómovej ocele, hrúbka materiálu 1 mm, viditeľný povrch s 
matnou brúsenou úpravou. Samozatváracia klapka. Bez nádoby na odpad.

330x180x40

E-BS601E 7612982001857 255,–

Odpadkový kôš

Odpadkový kôš s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová 
úprava, hrúbka materiálu 1,25 mm, s polkruhovou prednou stranou v 
perforovanom vyhotovení, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, 
objem približne 23 litrov, vrátane skrutiek a kotiev.

410x205x380

BS610 7612210508127 246,–

Nádoba na odpad

Odpadkový kôš s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová 
úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, šikmá predná strana so samozatváracím 
vekom, sklápací držiak vreca, vložková zámka so štandardným kľúčom Franke, 
objem približne 30 litrov, vrátane skrutiek a kotiev.

290x200x610

BS603 7612210015076 161,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Držiak kotúča toaletného papiera

Držiak na dva kotúče toaletného papiera so stredovým kolíkom a pripevnením na 
stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, 
predný kryt vyrobený hlbokým ťahaním, vložková zámka so štandardným kľúčom 
Franke, na 2 kotúče s priemerom do 115 mm, druhý kotúč sa uvoľní po 
spotrebovaní prvého kotúča, so stredovým kolíkom, rezervný kotúč nie je 
viditeľný, vrátane skrutiek a kotiev.

140x128x295

CHRX672 7612210015007 102,–

Dávkovač sanitárnych vreciek

Dávkovač hygienických vreciek s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, 
saténová povrchová úprava a povrch zdokonalený pomocou technológie 
InoxPlus® pre zníženie výskytu odtlačkov prstov a lepšie výsledky pri čistení 
(jednoduché čistenie), hrúbka materiálu 1,2 mm, hrany nie sú zvárané, uško 
na držanie balenia, vyťahovanie spredu, vrátane obojstrannej samolepiacej 
pásky, skrutiek a kotiev, vrátane handry napustenej acetónom na čistenie 
spojovacieho povrchu.

150x92x22

HBD191  7612210051746 57,–

HBD191B  7612210053542 2,–
Sanitárne vrecko  
(30 kusov)

Obruč na odhadzovanie odpadu

Obruč na odhadzovanie odpadu, s inštaláciou do umývadla, vyrobená z 
nikel–chrómovej ocele, viditeľný povrch s matnou brúsenou úpravou. So 
zvýšenou hranou.

Ø 130x120

E-BS602E 7612982001864 205,–

Odpadkový kôš na dámske vložky

Odpadkový kôš na dámske vložky s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, 
saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, predný kryt vyrobený 
hlbokým ťahaním, objem približne 3,7 litra, sklápacie samozatváracie veko, 
vyberateľná plastová nádoba vo vnútri, vrátane skrutiek a kotiev.

200x128x295

BS611V 7612210015144 96,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
    



47

Sanitárne príslušenstvo Franke CHRONOS

Držiak kotúča toaletného papiera

Držiak kotúča toaletného papiera s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, 
saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, sklápací kryt, na 1 kotúč 
s priemerom do 130 mm, vrátane skrutiek a kotiev.

145x25x130

BS677 7612210015045 17,–

Držiak kotúča toaletného papiera

Kombinovaný držiak kotúča toaletného papiera a popolník s pripevnením na 
stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, 
sklápací kryt, na 1 kotúč s priemerom do 130mm, s drážkami na odloženie 
cigarety, vyklápací podnos na popol uľahčujúci vysypanie popola, vrátane 
skrutiek a kotiev.

158x105x158

BS678 7612210015052 31,–

Držiak kotúča toaletného papiera

Držiak kotúča toaletného papiera s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, 
saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 3 mm, vložková zámka so 
štandardným kľúčom Franke, na 1 kotúč s priemerom do 120 mm, stredový 
kolík chránený pred ukradnutím, regulovaná spotreba papiera pomocou 
zastavovacieho mechanizmu na stredovom kolíku, vrátane skrutiek a kotiev.

150x130x100

CHRX675 7612210014222 43,–

Držiak kotúča toaletného papiera

Držiak na dva kotúče toaletného papiera s pripevnením na stenu, antikorová 
oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 3 mm, vložková zámka so 
štandardným kľúčom Franke, na 2 kotúče s priemerom do 120 mm, stredové 
kolíky chránené pred ukradnutím, regulovaná spotreba papiera pomocou 
zastavovacieho mechanizmu na stredovom kolíku, vrátane skrutiek a kotiev.

336x128x100

CHRX676 7612210014239 88,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Držiak na záchodovú kefu

Držiak na záchodovú kefu s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová 
povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,9 mm, kefa z bieleho nylonu a čističom 
splachovacieho venca, integrovaný odkvapkávací podnos, kefu je potrebné 
zaháknuť, vrátane skrutiek a kotiev.

235x Ø 135

BS686 7612210015182 24,–
Náhradná kefa pre STRX 686, vyrobená z plastu, biela.

E-BS686 7612210015205 4,–
Náhradná kefa pre STRX 686, vyrobená z antikorovej ocele.

E-STRX687 7612210008597 26,–

Držiak veľkého kotúča toaletného papiera Jumbo

Držiak veľkého kotúča s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová 
povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,9 mm, zatvorený okrúhly kryt s kontrolným 
priezorom, vyťahovanie papiera cez dve trhacie hrany, zamknuteľný pomocou 
skrutky s dutou šesťhrannou hlavou, na 1 kotúč s priemerom do 350 mm, vrátane 
skrutiek a šesťhranného kľúča.

Ø 369x108

CHRX670 7612210015175 67,–

Držiak rezervného kotúča toaletného papiera

Držiak rezervného kotúča toaletného papiera s pripevnením na stenu, antikorová 
oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, priemer trubky 
32 mm, na 2 kotúče, platnička pre skryté pripevnenie a kryt z antikorovej ocele, 
vrátane skrutiek a kotiev.

81x95x280

CHRX679 7612210016318 26,–

Sanitárne príslušenstvo Franke CHRONOS

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
    

Držiak veľkého kotúča toaletného papiera

Držiak veľkého kotúča s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová 
povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, zatvorený okrúhly kryt s kontrolným 
priezorom, vyťahovanie papiera cez dve trhacie hrany, zamknuteľný pomocou 
skrutky s dutou šesťhrannou hlavou, na 1 kotúč s priemerom do 260 mm, vrátane 
skrutiek a šesťhranného kľúča.

Ø 269x115

CHRX669 7612210058783 62,–  
povrch so saténovou úpravou

 
CHRH669 7612210059704 67,– 
vysoko leštený povrch
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Popolník

Popolník s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, 
hrúbka materiálu 0,8 mm, zamknuteľné vyklápacie veko, vložková zámka so 
štandardným kľúčom Franke, s drážkami na odloženie cigarety a šikmým 
vrchom s otvormi na zahasenie cigarety, vyberateľný podnos na popol 
uľahčujúci vysypanie popola, vrátane skrutiek a kotiev.

165x97x70

BS639 7612210015250 52,–

Podnos na mydlo

Podnos na mydlo s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová 
úprava, hrúbka materiálu 1,0 mm, miska na mydlo vyrobená hlbokým ťahaním, 
vrátane skrutiek a kotiev.

125x90x22

BS646 7612210015106 11,–
s otvormi

BS647 7612210015113 11,–
bez otvorov

Polička mydlo a sprchový gél

Polička mydlo a sprchový gél s pripevnením na stenu, vyrobená z nikel–
chrómovej ocele, hrúbka materiálu 2 mm, povrch s matnou brúsenou úpravou, v 
tvare misy, so zaoblenými rohmi, s 5 otvormi na odvádzanie vody a odkladacím 
priestorom na bočnej strane. S pripevňovacím materiálom.

180x40x100

CHRX644 7612982001871 50,–

Popolník

Popolník s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, 
hrúbka materiálu 0,9 mm, vyklápací podnos na popol vyrobený hlbokým ťahaním 
a uľahčujúci vysypanie popola, vrch s otvormi na zahasenie cigarety, vrátane 
skrutiek a kotiev.

150x105x65

BS640 7612210015267 28,–

Sanitárne príslušenstvo Franke CHRONOS

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Háčik na čiapku a oblečenie

Dvojitý hák na oblečenie s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová 
povrchová úprava, dva vyvŕtané otvory pre pripevnenie, vrátane skrutiek a kotiev.

30x100x159

CHRX690   7612210014994 7,–

Polička

Podnos/polička s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová 
úprava, hrúbka materiálu 0,8 mm, vyvŕtané otvory na odvádzanie vody, vrátane 
skrutiek a kotiev.

195x96x77

BS648   7612210015120 18,–

Háčik na oblečenie

Hák na oblečenie s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová 
úprava, priemer trubky 17 mm, vyvŕtaný otvor v dolnej časti pre pripevnenie, 
vrátane skrutiek a kotiev.

Ø 17x60

STRX692  7612210051760 17,–

Dvojháčik na oblečenie 

Dvojitý hák na oblečenie s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová 
povrchová úprava, priemer trubky 17 mm, vyvŕtaný otvor v dolnej časti pre 
pripevnenie, vrátane skrutiek a kotiev.

Ø 17x60

STRX694  7612210051791 19,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Zrkadlo

Zrkadlo vyrobené z antikorovej ocele 18/10, ploché (1 mm), vysoko leštené, 
4 vyvŕtané otvory.

CHRH401 400x1x300 7612210010835 45,–

CHRH501 500x1x400 7612210010842 61,–

CHRH601 600x1x500 7612210010859 83,–

Zrkadlo

Zrkadlo z antikorovej ocele s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, zrkadlo 
s reflexným lešteným povrchom, hrúbka materiálu 1 mm, skryté pripevnenia 
odolávajúce pokusu o krádež, spevnená polystyrénová tabuľa, vrátane skrutiek 
a kotiev.

M400HD 400x8x300 7612210052316 73,–

M500HD 500x8x400 7612210052378 90,–

M600HD 600x8x500 7612210052385 107,– 

Sanitárne príslušenstvo Franke CHRONOS

Piktogramy

Pripevnenie na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka 
materiálu 1,5 mm, samolepiace.

125x125x1,5

BS630 Páni–WC 7612210006944  31,–

BS631 Dámy–WC 7612210006951  31,–

BS632 Postihnuté osoby–WC 7612210006968  31,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
    



 

Sušič rúk a vlasov

DRYERS

Franke DRYERS.



Základné vlastnosti výrobkov: 

- Vynikajúce výsledky pri sušení

- Systém bezdotykového elektronického ovládania

- Veľmi nízka úroveň hluku a vibrácií

- Široká ponuka modelov pre rôzne použitia

- Dodávajú sa s pripevňovacími prvkami a šablónou pre inštaláciu

Pozrite sa na ktorúkoľvek dobre navrhnutú reštauráciu, 
alebo vhodne naplánovanú priemyselnú alebo 
kancelársku budovu – alebo si skúste zatrénovať v 
bazéne alebo posilňovni. Jedna vec, s ktorou sa znova 
a znova stretnete na takýchto miestach, sú sušiče
Franke DRYERS. 
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Sušič rúk a vlasov Franke DRYERS

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
    

Bezdotykovo ovládaný sušič rúk

Bezdotykovo ovládaný sušič rúk „Mr. Twister“ s pripevnením na stenu, 
elektronický teplovzdušný sušič rúk, vyrobený z antikorovej ocele, saténová 
povrchová úprava a zdokonalený povrch pre zníženie výskytu odtlačkov prstov 
a lepšie výsledky pri čistení (jednoduché čistenie) InoxPlus®, hrúbka materiálu 
2 mm, kryt s otočným vysunutým pripevnením a zaobleným profilom, infračervený 
senzor pre bezdotykové ovládanie, nastavenie senzora v rozsahu od 5 do 33 cm, 
automatické vypnutie napájania po uplynutí 60 sekúnd, čas sušenia je významne 
skrátený vďaka nastaviteľnej mimoriadne vysokej rýchlosti prúdenia vzduchu, 
pričom výstup z fúkača nie je až tak silný, kábel a zástrčka sa nedodávajú s 
výrobkom, vrátane skrutiek a kotiev.

Elektrické údaje: 230 V, 50 Hz
Celkový výkon: 1500 W
Výhrev: 800 W
Motor: 700 W
Výstup z fúkača: 120 m³/hod
Rýchlosť prúdenia vzduchu: 75-110 m/s

340x180x300

XINX210 7612210052248  791,–
Mr. Twister

Bezdotykovo ovládaný sušič rúk
 
Bezdotykovo ovládaný sušič rúk s pripevnením na stenu, elektronický 
teplovzdušný sušič rúk, vyrobený z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, 
hrúbka materiálu 1,5 mm, oblý predný kryt, infračervený senzor pre bezdotykové 
ovládanie, nastavenie senzora v rozsahu od 5 do 33 cm, automatické vypnutie 
napájania po uplynutí 60 sekúnd, čas sušenia je významne skrátený vďaka 
nastaviteľnej mimoriadne vysokej rýchlosti prúdenia vzduchu, pričom výstup z 
fúkača nie je až tak silný, kábel a zástrčka sa nedodávajú s výrobkom.

Elektrické údaje: 230 V, 50 Hz
Celkový výkon: 1500 W
Výhrev: 800 W
Motor: 700 W
Výstup z fúkača: 120 m³/hod
Rýchlosť prúdenia vzduchu: 75-110 m/s

300x197x305

STRX210 7612210052231         573,–
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Bezdotykovo ovládaný sušič rúk

Bezdotykovo ovládaný sušič rúk s pripevnením na stenu, elektronický 
teplovzdušný sušič rúk, vyrobený z antikorovej ocele, saténová povrchová 
úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, infračervený senzor pre bezdotykové 
ovládanie, nastavenie senzora v rozsahu od 10 do 30 cm, kábel a zástrčka sa 
nedodávajú s výrobkom.

Elektrické údaje: 230 V, 50 Hz
Celkový výkon: 2200 W
Výhrev: 2100 W
Motor: 100 wattový motor s 2850 ot./min
Výstup z fúkača: 274 m³/hod
Rýchlosť prúdenia vzduchu: 15,5 m/s

314x175x216

ARTH310 7612210052194  290,–

Bezdotykovo ovládaný sušič rúk 

Bezdotykovo ovládaný sušič rúk s pripevnením na stenu, elektronický 
teplovzdušný sušič rúk, vyrobený z materiálu ABS znižujúceho horľavosť, hrúbka 
materiálu 3 mm, infračervený senzor pre bezdotykové ovládanie, nastavenie 
senzora v rozsahu od 10 do 30 cm, automatické vypnutie po uplynutí 120 
sekúnd, kábel a zástrčka sa nedodávajú s výrobkom.

Elektrické údaje: 230 V, 50 Hz
Celkový výkon: 1800 W
Výhrev: 1720 W
Motor: 80 wattový motor s 2850 ot./min
Výstup z fúkača: 255 m³/hod
Rýchlosť prúdenia vzduchu: 14,5 m/s

268x176x230

ARTW410 7612210050411  151,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH
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Sušič rúk a vlasov Franke DRYERS

Bezdotykovo ovládaný sušič vlasov 

Bezdotykovo ovládaný sušič vlasov s tlačidlom s elektronickým časovačom, čas 
vypnutia 150 sekúnd, kryt vyrobený z ocele striekanej práškovou farbou, farba 
Engine Silver (RAL 9020) a perlová/horcová (RAL 5025).

Rýchlosť prúdenia vzduchu: 210 m3/hod = 58 l/s
Výkon: 1300 W
Napájacie napätie: 230 V, 50 Hz

255x380x260

ARTH210 7612982001437                903,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
    

Príslušenstvo pre výškové nastavenie sušiča rúk ARTH210 

Výškové nastavenie sušiča rúk ARTH 210, rozsah plynulého nastavenia 600 mm, 
vodiaca koľajnička vyrobená zo špeciálneho eloxovaného hliníka, s krištáľovým 
zrkadlom a vsadeným káblom odolným vandalizmu.

Výška 1200

ARTH101 7612982001451                421,–
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Madlá a úchyty

CONTINA

Franke CONTINA. Sanitárne príslušenstvo



Základné vlastnosti výrobkov:
 
- Spoľahlivá stabilita (schválené LGA)

- Ergonomicky ideálny priemer približne 32 mm

- Krycie ružice z chróm–niklovej ocele so zapustenými pripevňovacími prvkami

- Jednoducho použiteľné pripevňovacie prvky

- Dlhá životnosť

- Ergonomické biele sedadlo

- Ponuka špeciálnych konfigurácií a individuálnych položiek s krátkymi časmi dodania

- Modely z chróm–niklovej ocele alebo striekané práškovou farbou

- Špeciálne položky:

 - držiak sprchovej ružice

 - miska na mydlo

 - šikmé zrkadlo

 - atď.

Madlá Franke CONTINA predstavujú efektívne riešenia pre 
použitie v domácnosti a v sektore verejného zdravotníctva 
a starostlivosti. Skladacie a pevné držadlá zabezpečujú 
dokonalú podporu vďaka jemnej povrchovej úprave rukoväte 
od spoločnosti Franke. 
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Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
    

Úchyt zahnutý pod uhlom 135°

Tyč zahnutá pod uhlom 135° s pripevnením na stenu, vyrobená z antikorovej 
ocele, saténová povrchová úprava, nahrubo obrúsený povrch pre príjemnejší 
dotyk, priemer trubky 32 mm, hrúbka materiálu 1,2 mm, vzdialenosť od steny 
95 mm, výrobok prešiel kontrolou a má vystavený certifikát, dva kryty z 
antikorovej ocele pre skryté pripevnenie, vrátane skrutiek a kotiev.

618x338

CNTX700A 7612210016257 58,–

Madlo zahnuté pod uhlom 90°

Držadlo zahnuté pod uhlom 90° s pripevnením na stenu, vyrobené z antikorovej 
ocele, saténová povrchová úprava, nahrubo obrúsený povrch pre príjemnejší 
dotyk, priemer trubky 32 mm, hrúbka materiálu 1,2 mm, vzdialenosť od steny 
95 mm, výrobok prešiel kontrolou a má vystavený certifikát, tri kryty z 
antikorovej ocele pre skryté pripevnenie, vrátane skrutiek a kotiev.

1250x600
ľavostranné vyhotovenie
CNTX20L 7612210005886 276,–

1250x600
pravostranné vyhotovenie
CNTX20R 7612210005893 276,–

750x415
ľavostranné vyhotovenie
CNTX22L 7612210010170 260,–

750x415
pravostranné vyhotovenie
CNTX22R 7612210010187 260,–

Madlá a úchyty Franke CONTINA

Madlo

Štvorcové držadlo s pripevnením na stenu, vyrobené z antikorovej ocele, 
saténová povrchová úprava, nahrubo obrúsený povrch pre príjemnejší dotyk, 
priemer trubky 32 mm, hrúbka materiálu 1,2 mm, vzdialenosť od steny 95 mm, 
výrobok prešiel kontrolou a má vystavený certifikát, dva kryty z antikorovej 
ocele pre skryté pripevnenie, vrátane skrutiek a kotiev.

300
CNTX300 7612210016172 34,–

450
CNTX450 7612210016189 37,–

550
CNTX550 7612210016196 42,–

600
CNTX600 7612210016202 47,–

650
CNTX650 7612210016219 44,–

750
CNTX750 7612210016226 47,–

900
CNTX900 7612210016233 54,–

1100
CNTX1100 7612210016240 60,–
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Madlá a úchyty Franke CONTINA

Úchyt zahnutý pod uhlom 90°, horizontálno–vertikálny

Tyč zahnutá pod uhlom 90° s pripevnením na stenu, vyrobená z antikorovej 
ocele, saténová povrchová úprava, nahrubo obrúsený povrch pre príjemnejší 
dotyk, priemer trubky 32 mm, hrúbka materiálu 1,2 mm, vzdialenosť od steny 
95 mm, výrobok prešiel kontrolou a má vystavený certifikát, dva kryty z 
antikorovej ocele pre skryté pripevnenie, vrátane skrutiek a kotiev.

415x415

CNTX21 7612210016264 55,–
 60FC040

Bočný úchyt

Bočná tyč s pripevnením na stenu, vyrobená z antikorovej ocele, saténová 
povrchová úprava, nahrubo obrúsený povrch pre príjemnejší dotyk, priemer 
trubky 32 mm, hrúbka materiálu 1,2 mm, výrobok prešiel kontrolou a má 
vystavený certifikát, tri kryty z antikorovej ocele pre skryté pripevnenie, 
zvýšená stabilita pomocou troch pripevňovacích bodov, vrátane skrutiek 
a kotiev.

127x500x127
ľavostranné vyhotovenie
CNTX41L 7612210016295 78,–

127x500x127
pravostranné vyhotovenie
CNTX41R 7612210016301 78,–

127x850x127
ľavostranné vyhotovenie
CNTX40L 7612210016271 98,–

127x850x127
pravostranné vyhotovenie
CNTX40R 7612210016288 98,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Madlá a úchyty Franke CONTINA

Dvojsmerná Úchyt zahnutý pod uhlom 90°,

horizontálno–vertikálny

Dvojsmerná tyč zahnutá pod uhlom 90° s pripevnením na stenu, horizontálna a 
vertikálna, vyrobená z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, nahrubo 
obrúsený povrch pre príjemnejší dotyk, priemer trubky 32 mm, hrúbka materiálu 
1,2 mm, vzdialenosť od steny 95 mm, výrobok prešiel kontrolou a má vystavený 
certifikát, štyri kryty z antikorovej ocele pre skryté pripevnenie, vrátane skrutiek 
a kotiev.

721x821x967
ľavostranné vyhotovenie
CNTX50L 7612210055638 359,–

721x821x967
pravostranné vyhotovenie
CNTX50R 7612210006036 359,–

Horizontálny rohový úchyt

Horizontálna rohová tyč s pripevnením na stenu, horizontálna a vertikálna, 
vyrobená z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, nahrubo obrúsený 
povrch pre príjemnejší dotyk, priemer trubky 32 mm, hrúbka materiálu 1,2 mm, 
vzdialenosť od steny 95 mm, výrobok prešiel kontrolou a má vystavený certifikát, 
tri kryty z antikorovej ocele pre skryté pripevnenie, vrátane skrutiek a kotiev.

700x700

CNTX52 7612210006050 262,–

Bočný úchyt

Bočná tyč s pripevnením na stenu a podlahu, vyrobená z antikorovej ocele, 
saténová povrchová úprava, nahrubo obrúsený povrch pre príjemnejší dotyk, 
priemer trubky 32 mm, hrúbka materiálu 1,2 mm, výrobok prešiel kontrolou 
a má vystavený certifikát, tri kryty z antikorovej ocele pre skryté pripevnenie, 
zvýšená stabilita pomocou troch pripevňovacích bodov, vrátane skrutiek a 
kotiev.

169x841x821
ľavostranné vyhotovenie
CNTX31L 7612210010194 309,–

169x841x821
pravostranné vyhotovenie
CNTX31R 7612210010200 309,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
    

ľavostranné vyhotovenie

pravostranné vyhotovenie



63

Madlá a úchyty Franke CONTINA

Skladacie madlo s držiakom kotúča toaletného papiera 

Skladacie madlo s pripevnením na stenu, vyrobené z antikorovej ocele, saténová 
povrchová úprava, nahrubo obrúsený povrch pre príjemnejší dotyk, priemer 
trubky 32 mm, hrúbka materiálu 1,2 mm, integrovaný držiak kotúča toaletného 
papiera, mechanizmus proti náhodnému sklopeniu, gumový tlmič nárazov, 
výrobok prešiel kontrolou a má vystavený certifikát, montážna platnička s 
hrúbkou 4 mm s tromi pripevňovacími otvormi, vrátane skrutiek a kotiev.

100x850x249
CNTX70A 7612210006074 357,–

100x700x249
CNTX70C 7612210007804 351,–

Skladacie madlo bez držiaka kotúča toaletného papiera

Skladacie madlo s pripevnením na stenu, vyrobené z antikorovej ocele, 
saténová povrchová úprava, nahrubo obrúsený povrch pre príjemnejší dotyk, 
priemer trubky 32 mm, hrúbka materiálu 1,2 mm, mechanizmus proti 
náhodnému sklopeniu, gumový tlmič nárazov, výrobok prešiel kontrolou a má 
vystavený certifikát, montážna platnička s hrúbkou 4 mm s tromi pripevňovacími 
otvormi, vrátane skrutiek a kotiev.

100x850x249
CNTX70B 7612210008474 356,–

100x700x249
CNTX70D 7612210008528 351,–

100x600x249
CNTX70E 7612210010255 361,–

Skladacie madlo so splachovacím tlačidlom

Skladacie madlo s pripevnením na stenu, vyrobené z antikorovej ocele, 
saténová povrchová úprava, nahrubo obrúsený povrch pre príjemnejší dotyk, 
priemer trubky 32 mm, hrúbka materiálu 1,2 mm, integrovaný držiak kotúča 
toaletného papiera, pneumatické splachovacie tlačidlo v prednej časti, 
doplnkové splachovacie tlačidlo na pravej alebo ľavej strane, mechanizmus 
proti náhodnému sklopeniu, gumový tlmič nárazov, výrobok prešiel 
kontrolou a má vystavený certifikát, montážna platnička s hrúbkou 4 mm 
s tromi pripevňovacími otvormi, vrátane splachovacieho mechanizmu s 
pneumatickou hadičkou s dĺžkou 2 m a súpravou pre pripevnenie nádržky 
Geberit, vrátane skrutiek a kotiev.

100x850x249
CNTX70F 7612210008511 584,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Madlá a úchyty Franke CONTINA

Skladacie sedadlo do sprchy

Skladacie sedadlo do sprchy s pripevnením na stenu, vyrobené z antikorovej 
ocele, saténová povrchová úprava, priemer trubky 32 mm, hrúbka materiálu 
1,2 mm, výrobok prešiel kontrolou a má vystavený certifikát podľa normy DIN 
18024, pripevnenie pomocou ôsmych vyvŕtaných otvorov, dve pripevnené 
biele sedadlá vyrobené z polyetylénu, vrátane skrutiek a kotiev.

484x526

CNTX400A 7612210006098 448,–

Skladacie sedadlo do sprchy s opierkou chrbta

Skladacie sedadlo do sprchy s opierkou chrbta a pripevnením na stenu, vyrobené 
z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, priemer trubky 32 mm, hrúbka 
materiálu 1,2 mm, výrobok prešiel kontrolou a má vystavený certifikát podľa 
normy DIN 18024, dve pripevnené biele sedadlá a jedna opierka chrbta – 
vyrobené z polyetylénu, štyri kryty z antikorovej ocele pre skryté pripevnenie, 
vrátane skrutiek a kotiev.

484x529x457

CNTX400F 7612210011153 970,–

Zavesené sedadlo do sprchy

Sedadlo do sprchy zavesené na držadlách s minimálnou dĺžkou 520 mm, 
vyrobené z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, priemer trubky 
32 mm, hrúbka materiálu 1,2 mm, výrobok prešiel kontrolou a má vystavený 
certifikát podľa normy DIN 18024, dve pripevnené biele sedadlá a jedna 
opierka chrbta – vyrobené z polyetylénu, gumový tlmič nárazov, vrátane 
skrutiek a kotiev.

484x520x456

CNTX400B 7612210006111 654,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Madlá a úchyty Franke CONTINA

Zavesená opierka chrbta

Opierka chrbta zavesená na držadlách s minimálnou dĺžkou 520 mm, vyrobená 
z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, priemer trubky 32 mm, hrúbka 
materiálu 1,2 mm, výrobok prešiel kontrolou a má vystavený certifikát podľa 
normy DIN 18024, pripevnená opierka chrbta vyrobená z bieleho polyetylénu, 
gumový tlmič nárazov, vrátane skrutiek a kotiev.

484x158x427

CNTX400C 7612210006470 369,–

Opierka chrbta

Opierka chrbta s pripevnením na stenu, vyrobená z antikorovej ocele, saténová 
povrchová úprava, priemer trubky 32 mm, hrúbka materiálu 1,2 mm, výrobok 
prešiel kontrolou a má vystavený certifikát podľa normy DIN 18024, vzdialenosť 
od steny 150 mm, pripevnení opierka chrbta vyrobená z bieleho polyetylénu, 
gumový tlmič nárazov, štyri kryty z antikorovej ocele pre skryté pripevnenie, 
vrátane skrutiek a kotiev.

550x150,7x331

CNTX400E 7612210010286 569,–

Držiak rezervného kotúča

Držiak rezervného kotúča toaletného papiera s pripevnením na stenu, antikorová 
oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, priemer trubky 
32 mm, na 2 kotúče, platnička pre skryté pripevnenie a kryt z antikorovej ocele, 
vrátane skrutiek a kotiev.

81x95x280

CHRX679 7612210016318 26,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH
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Madlá a úchyty Franke CONTINA

Otočné zrkadlo

Otočné zrkadlo s pripevnením na stenu, zrkadlo a držiaky vyrobené z antikorovej 
ocele, zrkadlo s reflexným lešteným povrchom, držiaky so saténovou povrchovou 
úpravou, hrúbka materiálu zrkadla 8 mm, hrúbka materiálu držiakov 4 mm, 
spevnená polystyrénová tabuľa a skryté pripevnenia, spevnený držiak a 
antikorovej ocele s hrúbkou 1,5 mm na zadnej strane, otáčaniu pomocou 
pripevnenej páčky, vrátane skrutiek a kotiev.

600x60x500

CNTX91 7612210056604 352,–

Umývadlo pre invalidov

Nástenné umývadlo pre invalidov, vyrobené z antikorovej ocele, saténová 
povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, umožňuje pripevnenie pre 
postihnuté osoby podľa normy DIN 18024-2, bezspojovo privarená misa, priemer 
misy 350 mm, s výstupkom pre batériu (na želanie sa dodáva s otvorom pre 
batériu s veľkosťou 35 mm), bezspojovo privarený odpad s pravouhlým kolenom 
a odtoková trubka s priemerom 32 mm, vsadené pripevnenie sifónu – sifón nie 
je súčasťou výrobku, pripevnenie podľa normy EN38 s rozmerom 280 mm, 
vrátane skrutiek a kotiev.

500x500x160
ANMX500 7612210050589  790,–
bez otvoru pre batériu

500x500x160
ANMX501 7612210055966  803,–
s otvorom pre batériu

600x500x160
ANMX600 7612210057694 854,–
bez otvoru pre batériu

600x500x160
ANMX601 7612210057700 868,–  
s otvorom pre batériu

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Madlá a úchyty Franke CONTINA

Inštalačný prvok pre záchody pre invalidov 

Inštalačný prvok AQUAFIX pre nástenné toaletné misy s prístupom pre 
postihnuté osoby, predpripravená základná armatúrová inštalačná súprava 
pre záchodové splachovacie ventily Franke zapustené do steny. Samonosná 
konštrukcia z oceľového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia 
TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, pripevňovacia 
konzola nastaviteľná v štyroch bodoch pre pripojenie záchodového kolena 
DN 90/DN 100, vrátane vstupnej a výstupnej armatúrovej súpravy, skrutky 
na pripevnenie záchodu, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 450 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných 
 konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX143 7612982097133 486,–

Inštalačný prvok pre umývadlá, dizajn umožňujúci prístup 

telesne postihnutým osobám

Inštalačný prvok AQUAFIX pre umývadlá s dizajnom umožňujúcim prístup 
telesne postihnutým osobám, stojanové pripevnenie, samonosná konštrukcia 
z oceľového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre 
individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, výškovo nastaviteľné 
pripevnenie pre pripevňovacie predmety a armatúrové pripojenia a ústie vývodu, 
1/2" potrubie v stene so zvukovou izoláciou, lapač pachov zapustený do steny 
(DN 50/DN 40), skrutky na pripevnenie umývadla, stavebná ochrana a montážny 
materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 525 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných 
 konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX151 7612982097218 229,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
    

CMPX594

Závesné WC pre invalidov

Záchodová misa zavesená na stenu pre postihnuté osoby, vyrobená z 
antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,6 mm, 
splachovanie certifikované podľa normy EN 997, zapustený splachovací 
veniec so splachovacou kapacitou najmenej 6,0 litra, zakrytý horizontálny 
spád v tvare „P“ s priemerom 100 mm, lisovaná sedacia časť zúžená smerom 
do stredu, všetky hrany zaoblené, pripevnenie pomocou priloženej 
pripevňovacej platne podľa normy EN 38, vrátane bezpečnostných skrutiek.

360x700x350

CMPX594  7612210044236 1.242,–
bez záchodového sedadla

CMPX594S  7612210044243 1.460,–
so sivým obložením sedadla

CMPX594W  7612210044250 1.330,–
s bielym sedadlom

CMPX594B  7612210044267 1.332,–
s čiernym sedadlom

CMPX594G  7612210055751 1.344,–
so sivým sedadlom



 

Franke HEAVY-DUTY. Kombinované riešenie

Bezpečnostné výrobky

HEAVY-DUTY



Ponuka výrobkov Franke HEAVY DUTY na použitie v 
extrémnych podmienkach: na verejných toaletách a 
diaľničných odpočívadlách, policajných staniciach, 
verejných priestranstvách, vo väzniciach, 
kempingových táboriskách a pod.

Základné vlastnosti výrobkov:
 
- Kryt je pripevnený k montážnej platničke a pevne 

  priskrutkovaný k závitovej tyči z antikorovej ocele

  pomocou vretenovej poistky

- Robustná konštrukcia odolná nárazom

- Extra hrubý materiál: 1,5 mm/2 mm

- Dizajn odolný krádeži

- Ľahko čistiteľné tvary

- Spoľahlivá bezpečnosť

- Kompletná ponuka
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Bezpečnostné výrobky Franke HEAVY-DUTY

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
    

Umývadlo

Samostatné umývadlo vyrobené z antikorovej ocele s hrúbkou 1,2 mm, saténová 
povrchová úprava, integrované podnosy na mydlo, odpadová armatúra BSP s 
priemerom 32 mm, sifón, vrátane nástenných konzolových držiakov, bez 
odtokového prepadu, bez otvoru pre batériu, bezspojové vyhotovenie so 
skrytým horizontálnym vývodom.

450x400x280

HDTX450                                               7612210016790              1.698,–

Pisoár zavesený na stenu

Samostatný pisoár s pripevnením na stenu, vyrobený z antikorovej ocele, 
saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, oválna misa a oválny tvar, 
½" rozprašovač z antikorovej ocele, skrytý horizontálny vývod smerom k stene, 
pripevnenie a zaistenie podľa normy EN 80, skryté skrutky, vrátane sifónu DN 40, 
vrátane pripevňovacej konzoly a klenutého odpadu.

380x350x600

CMPX532                                              7612210016721             1.124,–

Suchý pisoár zavesený na stenu 

Samostatný suchý pisoár s pripevnením na stenu, vyrobený z antikorovej ocele, 
saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, oválna misa a oválny tvar, 
skrytý horizontálny vývod smerom k stene, pripevnenie a zaistenie podľa normy 
EN 80, skryté skrutky, vrátane pravouhlého kolena s priemerom 50 mm, vrátane 
pripevňovacej konzoly, odpad a membrána z antikorovej ocele.

380x350x600

CMPX532 WF                                        7612210020100            1.368,–

Umývadlo pre invalidov

Nástenné umývadlo pre invalidov, vyrobené z antikorovej ocele, saténová 
povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, umožňuje pripevnenie pre 
postihnuté osoby podľa normy DIN 18024-2, bezspojovo privarená misa, priemer 
misy 350 mm, s výstupkom pre batériu (na želanie sa dodáva s otvorom pre 
batériu s veľkosťou 35 mm), bezspojovo privarený odpad s pravouhlým kolenom 
a odtoková trubka s priemerom 32 mm, vsadené pripevnenie sifónu – sifón nie 
je súčasťou výrobku, pripevnenie podľa normy EN38 s rozmerom 280 mm, 
vrátane skrutiek a kotiev.

500x500x160
ANMX500 7612210050589  790,–
bez otvoru pre batériu

500x500x160
ANMX501 7612210055966  803,–
s otvorom pre batériu

600x500x160
ANMX600 7612210057694 854,–
bez otvoru pre batériu

600x500x160
ANMX601 7612210057700 868,–  
s otvorom pre batériu

ANMX500
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Bezpečnostné výrobky Franke HEAVY-DUTY

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
    

HDTX800R

HDTX800L

HDTX810L

HDTX850L

HDTX860L

Kombinácia WC - umývadlo

Kombinácia WC - umývadlo, skryté upevnenie montážou pomocou závitových 
tyčí, pripojenie a údržba cez servisný priestor, chrómniklová oceľ, povrch matne 
brúsený, hrúbka materiálu 2 mm, umývadlo zvárané bez medzier s rozmermi 
350x270 mm, bez prepadu, bez medzier zváraný 5/4" sitový ventil, rohy 
zaoblené, vrátane mechanickej samozatváracej armatúry na studenú alebo 
zmiešanú vodu, armatúra z pochrómovanej mosadze, na podlahe stojace 
nízko položené WC, WC vľavo, splachovanie certifikované podľa EN 997, 
množstvo vody na splachovanie min. 6 l, odpad vzadu vodorovný DN 100, 
mechanický samozatvárací tlakový splachovač WC, integrované prehĺbenie na 
odloženie zvitkov WC papiera, odtok umývadla prepojený rúrou s odtokom WC, 
vrátane 8 ks 250mm závitových tyčí z ušľachtilej ocele s maticami.

709x699x1000

HDTX800L   WC vľavo 7612979000221 3.516,–  

HDTX800R  WC vpravo 7612979000238  3.516,–

HDTX800M  WC v strede  7612979000245 3.516,–

Kombinácia WC - umývadlo

Kombinácia WC - umývadlo, viditeľné upevnenie poistnými skrutkami pre 
montáž na stenu, pripojenie a údržba vpredu, chrómniklová oceľ, povrch 
matne brúsený, hrúbka materiálu 2 mm, umývadlo zvárané bez medzier s 
rozmermi 350x270 mm, bez prepadu, bez medzier zváraný 5/4" sitový ventil, 
rohy zaoblené, vrátane mechanickej poistnej armatúry na studenú alebo 
zmiešanú vodu, armatúra z pochrómovanej mosadze, na podlahe stojace nízko 
položené WC, WC vpravo, splachovanie certifikované podľa EN 997, množstvo 
vody na splachovanie min. 6 l, odpad vzadu vodorovný DN 100, mechanický 
samozatvárací tlakový splachovač WC, tlakový splachovač, integrované 
prehĺbenie na odloženie zvitkov WC papiera, odtok umývadla prepojený rúrou 
s odtokom WC, vrátane rámu pre montáž na stenu a poistných skrutiek.

709x699x1000

HDTX810L  WC vľavo 7612979000252 3.894,-  

HDTX810R  WC vpravo 7612979000269 3.894,-  

HDTX810M  WC v strede  7612979000276 3.894,-  

Kombinácia WC - umývadlo

Kombinácia WC - umývadlo, viditeľné upevnenie poistnými skrutkami pre 
montáž na stenu, pripojenie a údržba vpredu, chrómniklová oceľ, povrch matne 
brúsený, hrúbka materiálu 1,5 mm, umývadlo zvárané bez medzier s rozmermi 
350x270 mm, bez prepadu.

660x764x955

HDTX860L  WC vľavo 7612210058950 2.041,–  

HDTX860R  WC vpravo  7612210058967 2.041,–   
 
HDTX860M  WC v strede  7612210058974 2.041,–  

Pripravené na dodanie od júla 2009

Kombinácia WC - umývadlo

Kombinácia WC - umývadlo, skryté upevnenie montážou pomocou závitových 
tyčí, pripojenie a údržba cez servisný priestor, chrómniklová oceľ, povrch matne 
brúsený, hrúbka materiálu 1,5 mm, umývadlo zvárané bez medzier s rozmermi 
350x270 mm, bez prepadu.

660x764x955

HDTX850L   WC vľavo 7612210058929 1.852,–  

HDTX850R  WC vpravo 7612210058936 1.852,–  

HDTX850M  WC v strede  7612210058943 1.852,–  

Pripravené na dodanie od júla 2009 
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Bezpečnostné výrobky Franke HEAVY-DUTY

Závesné WC pre invalidov

Záchod pre postihnuté osoby, saténová povrchová úprava, vyrobený z antikorovej 
ocele, hrúbka materiálu 1,2 mm, horizontálny vývod, 3 závitové tyče, Ø M16 mm, 
dĺžka 200 mm, odolný vandalizmu, údržba pripevnenia z obslužnej miestnosti, 
certifikácia podľa normy EN 997, pripevnenie podľa normy EN 38. 

360x700x348

HDTX585  7612210019449 1.716,–

Závesné WC

Záchod s pripevnením na stenu, saténová povrchová úprava, vyrobený z 
antikorovej ocele, hrúbka materiálu 1,2 mm, horizontálny vývod, 3 závitové tyče, 
Ø M16 mm, dĺžka 200 mm, odolný vandalizmu, údržba pripevnenia z obslužnej 
miestnosti, certifikácia podľa normy EN 997, pripevnenie podľa normy EN 38. 

360x500x348

HDTX579  7612210019425 1.502,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Držiak kotúča toaletného papiera

Držiak kotúča toaletného papiera vyrobený z antikorovej ocele s hrúbkou 2 mm, 
saténová povrchová úprava, stredový kolík odolný vandalizmu, na 1 kotúč. 
Skrutky a kotvy sú súčasťou výrobku.

140x110x110

RH140HD  7612210522376 375,–

Bezpečnostné výrobky Franke HEAVY-DUTY

Držiak kotúča toaletného papiera

Držiak na tri kotúče toaletného papiera vyrobený z antikorovej ocele s hrúbkou 
2 mm, saténová povrchová úprava, kryt odolný vandalizmu, 5–ročná záruka na 
kryt. Kryt je pripevnený pomocou tyče z antikorovej ocele, ktorá je pripevnená k 
pripevňovacej platničke a poistke. Skrutky a kotvy sú súčasťou výrobku.

130x150x415

HDTX674  7612210014215 326,–

Odpadkový kôš

Odpadkový kôš s montážou na povrch, vyrobený z antikorovej ocele s hrúbkou 
2 mm, bezpečnostná zámka a 5–ročná záruka na kryt. Kryt je pripevnený 
pomocou tyče z antikorovej ocele, ktorá je pripevnená k pripevňovacej 
platničke a poistke. Skrutky a kotvy sú súčasťou výrobku.

410x225x445

GB445  7612210003400 516,–

Zrkadlo

Veľmi odolné zrkadlá vyrobené z antikorovej ocele vyleštenej do reflexného 
povrchu, vrátane skrutiek odolných krádeži.

M400HD       400x8x300 7612210052316 73,–

M500HD       500x8x400 7612210052378 90,–

M600HD       600x8x500 7612210052385 107,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Bezpečnostné výrobky Franke HEAVY-DUTY

Dávkovač papierových utierok 

Odpadkový papierových utierok s montážou na povrch, vyrobený z antikorovej 
ocele s hrúbkou 2 mm, bezpečnostná zámka a 5–ročná záruka na kryt. Kryt je 
pripevnený pomocou tyče z antikorovej ocele, ktorá je pripevnená k 
pripevňovacej platničke a poistke. Skrutky a kotvy sú súčasťou výrobku.

258x127x350

TD350   7612210003462 403,–

Dávkovač mydla 

Dávkovať tekutého mydla s montážou na povrch (1 liter), vyrobený z antikorovej 
ocele, bezpečnostná zámka a 5–ročná záruka na kryt. Kryt je pripevnený 
pomocou tyče z antikorovej ocele, ktorá je pripevnená k pripevňovacej platničke 
a poistke. Skrutky a kotvy sú súčasťou výrobku.

130x127x300

SD300   7612210003486 398,–

Držiak veľkého kotúča toaletného papiera

Držiak veľkého kotúča toaletného papiera vyrobený z WF 2.0, bezpečnostná 
zámka. 5–ročná záruka na kryt. Kryt je pripevnený pomocou tyče z antikorovej 
ocele, ktorá je pripevnená k pripevňovacej platničke a poistke.

320x130x320

RH320   7612210525681 366,–

Odpadkový kôš na dámske vložky

Odpadkový kôš na dámske vložky s montážou na povrch, vyrobený z antikorovej 
ocele s hrúbkou 2 mm, bezpečnostná zámka a 5–ročná záruka na kryt. 
Kryt je pripevnený pomocou tyče z antikorovej ocele, ktorá je pripevnená k 
pripevňovacej platničke a poistke. Skrutky a kotvy sú súčasťou výrobku.

290x100x350

HR350   7612210003349 350,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH



75

Bezpečnostné výrobky Franke HEAVY-DUTY

Pripevňovacie skrutky

Pripevňovacie skrutky vyrobené z chróm–niklovej antikorovej ocele, 2 skrutky 
odolné vandalizmu, 2 kotvy, 1 šesťhranný kľúč.

1 súprava potrebná pre toaletnú poličku AL300 HD
2 súpravy potrebné pre toaletnú poličku TA 600 HD
4 súpravy potrebné pre držadlo CNTX650

BF22HD   7612210502118  41,–

Šesťhranný kľúč

Šesťhranný kľúč

SBF22   7612210502125 4,–

Polička

Dvojitá toaletná polička vyrobená z antikorovej ocele s hrúbkou 2 mm. Výrobok 
má obrátenú prednú hranu so zaoblenými rohmi a vyvŕtané otvory pre 
pripevnenie na stenu pomocou skrutiek – skrutky odolné vandalizmu nie 
sú súčasťou výrobku. (potrebné 2 súpravy)

600x80x30

TA600HD   7612210522369 128,–

Držadlo

Držadlo vyrobené z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, Ø 32.

650

CNTX650   7612210016219 44,–

Držadlá s rozmermi na želanie: Pozri katalóg držadiel CONTINA.

Polička

Toaletná polička vyrobená z antikorovej ocele s hrúbkou 2 mm. Výrobok má 
obrátenú prednú hranu so zaoblenými rohmi a vyvŕtané otvory pre pripevnenie na 
stenu pomocou skrutiek – skrutky odolné vandalizmu nie sú súčasťou výrobku. 
(potrebná 1 súprava)

300x80x30

AL300HD   7612210522352 53,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
    



Sprchovacie vaničky, záchody, pisoáre

CAMPUS

Franke CAMPUS. Pisoár



Základné vlastnosti výrobkov: 

- Ľahko čistiteľné, hygienické

- Robustné a odolné vandalom

- Extra hrubý materiál

- Široká ponuka tvarov

- Jednoduchá inštalácia

- Kompatibilné so štandardnými montážnymi rámami

- Modely záchodov s prístupom pre postihnuté osoby

- Protišmykové podlahové prvky pre sprchy a čupiace záchody

Verejné umyvárne na miestach akými sú diaľničné 
odpočívadlá, železničné stanice a športové štadióny 
vyžadujú vysokú úroveň ochrany pred vandalizmom. Náš 
rad výrobkov Campus spĺňa tieto požiadavky. Povrchy z 
chróm–niklovej ocele: pevné, ale zároveň uhladené na 
pohľad. 
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Franke WC CAMPUS

Závesné WC na stenu

Záchodová misa zavesená na stenu, vyrobená z antikorovej ocele, saténová 
povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,6 mm, splachovanie certifikované podľa 
normy EN 997, zapustený splachovací veniec so splachovacou kapacitou 
najmenej 4,5 litra, zakrytý horizontálny spád v tvare „P“ s priemerom 100 mm, 
lisovaná sedacia časť zúžená smerom do stredu, všetky hrany zaoblené, 
pripevnenie pomocou priloženej pripevňovacej platne podľa normy EN 38, 
vrátane bezpečnostných skrutiek.

360x551x350

CMPX591  7612210044113 875,–
bez záchodového sedadla

CMPX591S  7612210044120 1.149,–
so sivým obložením sedadla

CMPX591W  7612210044137 1.071,–
s bielym sedadlom

CMPX591B  7612210044144  1.135,–
s čiernym sedadlom

CMPX591G  7612210053207 1.084,–
so sivým sedadlom

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
    

Závesné WC na stenu

Záchodová misa zavesená na stenu, vyrobená z antikorovej ocele, saténová 
povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,6 mm, splachovanie certifikované podľa 
normy EN 997, zapustený splachovací veniec so splachovacou kapacitou 
najmenej 4,5 litra, zakrytý horizontálny spád v tvare „P“ s priemerom 100 mm, 
lisovaná sedacia časť zúžená smerom do stredu, všetky hrany zaoblené, 
pripevnenie pomocou priloženej pripevňovacej platne podľa normy EN 38, 
vrátane bezpečnostných skrutiek.

360x550x350

CMPX592 7612210055409 801,– 
bez záchodového sedadla  

CMPX592S 7612210056062 1.002,–  
so sivým obložením sedadla   

CMPX592W 7612210056079                996,–     
s bielym sedadlom  

CMPX592B 7612210056086                998,–    
s čiernym sedadlom  

CMPX592G 7612210056093             1.010,–   
so sivým sedadlom  

 

CMPX592

CMPX591
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Franke WC CAMPUS

Závesná WC misa

Záchodová misa s pripevnením na stenu „Adam“, antikorová oceľ, vysoko leštený 
povrch, hrúbka materiálu 1,2 mm, splachovanie certifikované podľa normy EN 
997, zapustený splachovací veniec so splachovacou kapacitou najmenej 6 litrov, 
zakrytý horizontálny spád v tvare „P“ s priemerom 100 mm, lisovaná sedacia 
časť zúžená smerom do stredu, všetky hrany zaoblené, pripevnenie pomocou 
priloženej pripevňovacej platne podľa normy EN 38, vrátane bezpečnostných 
skrutiek.

360x500x360

XINH572  7612979000078 2.669,– 
Adam
bez záchodového sedadla

XINH572T  7612979000085 3.187,–
Adam
s priehľadným záchodovým sedadlom

Závesné WC pre invalidov

Záchodová misa zavesená na stenu pre postihnuté osoby, vyrobená z 
antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,6 mm, 
splachovanie certifikované podľa normy EN 997, zapustený splachovací 
veniec so splachovacou kapacitou najmenej 6,0 litra, zakrytý horizontálny 
spád v tvare „P“ s priemerom 100 mm, lisovaná sedacia časť zúžená smerom 
do stredu, všetky hrany zaoblené, pripevnenie pomocou priloženej 
pripevňovacej platne podľa normy EN 38, vrátane bezpečnostných skrutiek.

360x700x350

CMPX594  7612210044236 1.242,–
bez záchodového sedadla

CMPX594S  7612210044243 1.460,–
so sivým obložením sedadla

CMPX594W  7612210044250 1.454,–
s bielym sedadlom

CMPX594B  7612210044267 1.456,–
s čiernym sedadlom

CMPX594G  7612210055751 1.468,–
so sivým sedadlom

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
    

XINH572T

CMPX594 



          

CMPX597
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Franke WC CAMPUS

Inštalačný prvok s nádržkou pre záchodové zariadenia

Inštalačný prvok AQUAFIX pre toaletnú misu s pripevnením na stenu, so skrytou 
záchodovou nádržkou. Samonosná konštrukcia z oceľového rámu 
nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie 
na sadrokartónový obklad. Skrytá záchodová nádržka s izoláciou proti 
kondenzovaniu vody, dvojstupňové splachovanie (9/4,5 l alebo 6/3 l) alebo 
splachovanie typu štart/stop, spúšťanie prenášané cez ohybné tlakové špirály, 
napúšťací ventil s hlučnosťou triedy I, pripevňovacia konzola nastaviteľná v 
štyroch bodoch pre pripojenie záchodového kolena DN 90/DN 100, vrátane 
ohybnej spojovacej hadice, koleno na pripojenie toalety, skrutky na pripevnenie 
záchodu, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 525 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 155 – 205 mm pri použití nástenných 
 konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX140 7612982097102 276,–

Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na 
pripevnenie inštalačného prvku AQUAFIX na murivo alebo pred fošňovú stenu, 
plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripevnenie, galvanizovaná oceľ, 
vrátane pripevňovcieho materiálu, 2 ks v balení.

Z-CMPX140 7612982097294 9,–

Stojatá WC misa

Záchodová misa postavená na podlahe, vyrobená z antikorovej ocele, saténová 
povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,6 mm, splachovanie certifikované podľa 
normy EN 997, zapustený splachovací veniec so splachovacou kapacitou 
najmenej 6,0 litra, zakrytý horizontálny spád v tvare „P“ s priemerom 100 mm, 
lisovaná sedacia časť zúžená smerom do stredu, všetky hrany zaoblené, 
pripevnenie pomocou priloženej pripevňovacej platne podľa normy EN 38, 
vrátane bezpečnostných skrutiek.

360x550x410

CMPX597 7612210044199 842,–
bez záchodového sedadla

CMPX597S 7612210044205 1.045,–
so sivým obložením sedadla

CMPX597W 7612210044212   1.038,–   
s bielym sedadlom

CMPX597B 7612210044219   1.040,–   
s čiernym sedadlom

CMPX597G 7612210055768   1.052,–   
so sivým sedadlom

Nášlapné WC

Nášlapné WC so vsadeným alebo zapusteným pripevnením, vyrobený z 
antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,0 mm, 
rozprašovač z antikorovej ocele s pripojením DN 40, odpad DN 100, odvod do 
zeme, stúpadlá s protišmykovým vzorom, určený pre zapustené splachovacie 
systémy ako napr. priame splachovanie, splachovanie pomocou infračerveného 
senzora/piezoelektrické alebo nádržky.

700x700x267

s rozprašovačom
CMPX502 7612210010514 296,–

bez splachovacieho prívodu
CMPX503 7612210010521 257,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Pisoáre Franke CAMPUS

Pisoár zavesený na stenu

ZPisoár s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, 
hrúbka materiálu 1,2 mm, oválna misa, ½" rozprašovač z antikorovej ocele, 
skrytý horizontálny vývod smerom k stene, pripevnenie a zaistenie podľa normy 
EN 80, skryté skrutky, vrátane sifónu DN 50, vrátane pripevňovacej konzoly a 
klenutého odpadu.

313x341x732

CMPX538  7612210051814 677,–

Suchý pisoár zavesený na stenu

Suchý pisoár s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úpra-
va, hrúbka materiálu 1,2 mm, oválna misa, skrytý horizontálny vývod smerom k 
stene, pripevnenie a zaistenie podľa normy EN 80, skryté skrutky, vrátane 90° 
kolena s priemerom 50 mm, vrátane pripevňovacej konzoly a odpadu z antikoro-
vej ocele a membrány použitej ako sifón.

313x341x732

CMPX538WF  7612210051821 686,–

Pisoár zavesený na stenu

Samostatný pisoár s pripevnením na stenu, vyrobený z antikorovej ocele, 
saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, oválna misa a oválny tvar, 
½" rozprašovač z antikorovej ocele, skrytý horizontálny vývod smerom k stene, 
pripevnenie a zaistenie podľa normy EN 80, skryté skrutky, vrátane sifónu DN 40, 
vrátane pripevňovacej konzoly a klenutého odpadu.

380x350x600

CMPX532                                              7612210016721             1.124,–

Suchý pisoár zavesený na stenu 

Samostatný suchý pisoár s pripevnením na stenu, vyrobený z antikorovej ocele, 
saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, oválna misa a oválny tvar, 
skrytý horizontálny vývod smerom k stene, pripevnenie a zaistenie podľa normy 
EN 80, skryté skrutky, vrátane pravouhlého kolena s priemerom 50 mm, vrátane 
pripevňovacej konzoly, odpad a membrána z antikorovej ocele.

380x350x600

CMPX532 WF                                        7612210020100            1.368,–
  

Jednoduchý urinál

Jednoduchý urinál pre montáž na stenu, vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, 
matná povrchová úprava z vonkajšej aj z vnútornej strany, hrúbka materiálu 
1.2 mm, oválna misa, pre exponované splachovacie systémy, postreková hlava 
z 1/2” nehrdzavejúcej ocele, exponovaný vývod smerom na podlahu, montáž a 
upevnenie podľa EN80, zakryté skrutky, vrátane sifónu DN50, vrátane montážnej 
lišty a sitového ventilu. 

313x341x732

CMPX538E  7612979000313   784,–     
                     

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Inštalačný prvok Franke  

Elektronické ovládanie sifónu

Elektronické ovládanie sifónu na skrytú inštaláciu, pre bezdotykové splachovanie 
pisoárov z ušľachtilej ocele. S pružnými tlakovými hadicami, magnetickým 
ventilom, modulom elektroniky a sifónom so snímačom montovaným zvonka, 
bez kontaktu s vodou. 230 V AC.

Čas splachovania: nastaviteľný na 4 - 15 s
Napájacie napätie: 230 V AC
Druh krytia: elektronika IP65, magnetický ventil IP 40

AQUA420 7612982084157 495,–

Elektronické ovládanie sifónu na skrytú inštaláciu, pre bezdotykové 
splachovanie keramických pisoárov. S pružnou tlakovou hadicou, magnetickým 
ventilom, modulom elektroniky a sifónom so snímačom montovaným zvonka, 
bez kontaktu s vodou. 
Dôležité upozornenie: Prípojka vody musí byť mimo stredu a dutina v pisoári 
musí mať v priestore pripojenia vody minimálnu hĺbku 70 mm.

Čas splachovania: nastaviteľný na 4 - 15 s
Napájacie napätie: 230 V AC
Druh krytia: elektronika IP65, magnetický ventil IP 40

AQUA421 7612982113116  321,– 
   

Bezdotykový, opticko–elektronicky ovládaný pisoárový 

podomietkový splachovací ventil

Bezdotykový, opticko–elektronicky ovládaný pisoárový splachovací ventil 
DN 15 s 1/2" pripojením, inštalácia na stenu, svorkovnica s jednoduchou 
inštaláciou, vrátane zamknuteľného regulátora množstva vody, samozatvárací 
elektromagnetický ventil a skrinka s pripevnením na stenu a pomôckou 
pre zakrytie zakončenia kachličiek, kryt z antikorovej ocele so senzorom.

Základná inštalačná súprava
AQRE434 7612982001192 212,–

Hotová inštalačná súprava s integrovaným transformátorom (230 V~)
AQRE432 7612982102257 410,–

Hotová inštalačná súprava pre samostatný sieťový zdroj (24 V=)
AQRE433 7612982102264   387,–  

Hotová inštalačná súprava s batériovým napájaním (6 V)
AQRE431 7612982001215 441,–

Bezdotykový, opticko–elektronicky ovládaný pisoárový 

splachovací ventil s batériovým napájaním

Bezdotykový, opticko–elektronicky ovládaný pisoárový splachovací ventil 
DN 15 s 1/2" pripojením, s batériovým napájaním a pripevnením na povrch, 
samozatvárací elektromagnetický ventil, senzorický systém, zamknuteľný 
regulátor množstva vody a nastaviteľný splachovací prúd, leštená pochrómovaná 
mosadz. Napájacie napätie zo 6–voltovej lítiovej batérie.

AQRE430 7612982001185 570,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Inštalačný prvok Franke AQUAFIX

Inštalačný prvok pre suché pisoáre

Inštalačný prvok AQUAFIX pre suché pisoáre, samonosná konštrukcia z 
oceľového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre 
individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, výškovo nastaviteľné 
pripevnenie pre pripevňovacie predmety a ústie vývodu, predpripravené pre 
pisoár Franke CMPX538 WF, univerzálne výstupné koleno DN 50, skrutky na 
pripevnenie pisoára, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 525 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných 
 konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX137 7612982097287 112,–

Súprava nástenných konzolových držiakov

Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na 
pripevnenie inštalačného prvku AQUAFIX na murivo alebo pred fošňovú 
stenu, plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripevnenie, 
galvanizovaná oceľ, vrátane pripevňovcieho materiálu, 2 ks v balení.

Z-CMPX140 7612982097294 9,–

Inštalačný prvok pre pisoáre, so splachovacím ventilom v stene

Inštalačný prvok AQUAFIX pre pisoár z antikorovej ocele, s predpripravenou 
základnou armatúrovou inštalačnou súpravou pre pisoárové splachovacie 
ventily Franke zabudované do steny. Samonosná konštrukcia z oceľového rámu 
nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie 
na sadrokartónový obklad, výškovo nastaviteľné pripevnenie pre pripevňovacie 
predmety a armatúrové pripojenia a ústie vývodu, predpripravené pre pisoár 
CMPX538, 1/2" potrubie v stene so zvukovou izoláciou, univerzálne výstupné 
koleno DN 50, skrutky na pripevnenie pisoára, stavebná ochrana a montážny 
materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 440 x 525 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných 
 konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

Poznámka: Priečne nosníky pre keramické a iné antikorové pisoáre si zákazník 
musí prispôsobiť sám.

CMPX135 7612982097256 403,–

Inštalačný prvok pre pisoáre, s ovládaním sifónu

Inštalačný prvok AQUAFIX pre pisoáre z antikorovej ocele s ovládaním sifónu, 
samonosná konštrukcia z oceľového rámu nastriekaného práškovou farbou, 
certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, 
výškovo nastaviteľné pripevnenie pre pripevňovacie predmety a armatúrové 
pripojenia a ústie vývodu, predpripravené pre pisoár Franke CMPX538, 1/2" 
potrubie v stene so zvukovou izoláciou, univerzálne výstupné koleno DN 50, 
skrutky na pripevnenie pisoára, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 525 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných 
 konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX136 7612982097270 145,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Pisoár Franke CAMPUS

Pisoárové státie

Vyrobený z antikorovej ocele a s lešteným saténovým povrchom, ako jednodielne 
riešenie s bočnými panelmi s povrchovou úpravou, hrúbka materiálu 1,5 mm. 
Pisoár je vybavený 15 mm tlačidlom ovládanými rozprašovačmi s prívodom 
zozadu a rozstupmi 600 mm, 50 mm mriežkovou odpadovou armatúrou 
umiestnenou v strede a je určený pre inštalácie vsadené do podlahy alebo 
postavené na podlahe.

600x260x1076
BS550  7612210508301 750,–

1 200x260x1 076
BS551  7612210508318 1.205,–

1800x260x1 076
BS552  7612210508325 1.663,–

2400x260x1 076
BS553  7612210508332 1.958,–

Špeciálna vyhotovenie na želanie.

Pisoárový žlab

Pisoárový žľab zavesený na stenu, vyrobený z antikorovej ocele, saténová 
povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,0 mm, prívod vody môže byť buď zhora, 
zozadu alebo z každej strany pomocou 3/4" pripojenia, vrátane 3/4" 
ohybnej hadice na pripojenie skrytej plastovej trubky v omietke, splachovanie 
po celej zadnej stene, vrátane regulátora prietoku, misa zošikmená smerom do 
stredu, 6/4" odpad, nedodáva sa so sifónom, vrátane konzolových držiakov a 
pripevňovacej súpravy.

1200x235x515
CMPX551  7612210050978 1.050,–

1400x235x515
CMPX552  7612210050985 1.103,–

1800x235x515
CMPX553  7612210050992 1.201,–

2100x235x515
CMPX554  7612210052088 1.321,–

2400x235x515
CMPX555  7612210051012 1.398,–

Špeciálna vyhotovenie na želanie.

Pisoárový žľab

Pisoárový žľab zavesený na stenu, vyrobený z antikorovej ocele, saténová 
povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, prívod vody môže byť buď zhora 
alebo zozadu pomocou 1" pripojenia, splachovanie po celej zadnej stene, misa 
zošikmená smerom do stredu, 2" odpad, vyberateľná zhora pri čistení, nedodáva 
sa so sifónom, vrátane konzolových držiakov a pripevňovacej súpravy.

1200x300x556
CMPX561  7612979000047  933,– 

1800x300x556
CMPX563  7612979000054  1.264,– 

2400x300x556
CMPX565  7612979000061  1.598,– 

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Oddeľovacia priečka pre pisoár

Oddeľovacia priečka pre pisoár s pripevnením na stenu, vyrobená z antikorovej 
ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 2 mm, priemer trubky 
32 mm, dva kryty z antikorovej ocele pre skryté pripevnenie, vrátane skrutiek 
a kotiev.

Ø 31,7x400x760

CMPX560  7612210015731 284,–

Oddeľovacia priečka pre pisoár

Oddeľovacia priečka pre pisoár s pripevnením na stenu, vyrobená z antikorovej 
ocele, saténová povrchová úprava so štruktúrou WL5 1,0 mm, hrúbka materiálu 
1 mm, skryté pripevnenie na stenu, vrátane skrutiek a kotiev.

62x441x742

CMPX700  7612210016394 393,–

Detská vanička

Detská vanička so zapusteným pripevnením, vyrobená z antikorovej ocele, 
saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, sklon 10 mm po celej 
dĺžke smerom k odpadu, priemer odpadu 78 mm v vo vnútri 50 mm, rozmery misy 
686x382x155 mm, bez odtokového prepadu, bez odpadovej súpravy.

915x550x155

CMPX403  7612210016998 522,–

Sprchovacia vanička

Sprchovacia vanička so zapusteným pripevnením, vyrobená z antikorovej 
ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,0 mm, vyrobená hlbokým 
ťahaním z jedného kusa, zaoblené vnútorné rohy, misa zošikmená smerom k 
odpadu, stúpadlá s protišmykovým vzorom, priemer odpadu 58 mm, zvárané 
rohy, uzemňovacie uško privarené v dolnej časti, nedodáva sa s odpadom.

800x800x88
BS400  7612210538506 215,–

900x900x88
BS401  7612210538513 261,–

Sprchovacia vanička

Sprchovacia vanička so vsadeným pripevnením, vyrobená z antikorovej ocele, 
saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,0 mm, vyrobená hlbokým 
ťahaním z jedného kusa, zaoblené vnútorné rohy, misa zošikmená smerom k 
odpadu, stúpadlá s protišmykovým vzorom, priemer odpadu 90 mm, zvárané 
rohy, uzemňovacie uško privarené v dolnej časti, nedodáva sa s odpadom.
700x700x35
CMPX400  7612210016882 289,–

800x800x35
CMPX401  7612210016899 465,–

900x900x35
CMPX404  7612210017544 480,–

Oddeľovacia priečka pre pisoár, sprchovacie vaničky Franke CAMPUS

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
    



Samostatné umývadlá

RONDO

Franke RONDO. Samostatné umývadlo



Základné vlastnosti výrobkov: 

- Hladké tvary umývadiel, okrúhle a oválne

- Ponuka zapustených modelov a modelov s montážou na stenu

- Veľkosť misy od 200 mm do 450 mm

- Ponuka odtokových prepadov

- Montážna súprava súčasťou výrobku

- Ponuka rôznych povrchových úprav:

 - antikorová oceľ so saténovou povrchovou úpravou

 - vysoko leštená antikorová oceľ

- Ponuka rôznych konfigurácií:

 - perforované alebo masívne

Každý oceňuje esteticky upravený priestor v umyvárni. 
Či to je v obľúbenej reštaurácii, alebo na divadelnej 
premiére. Hosť očakáva to najlepšie. Najmä ak 
elegantný dizajn a čistota prispievajú k pocitu 
pohodlia. 
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Samostatné umývadlá Franke RONDO

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, 
vyrobené z antikorovej ocele, vysoko leštený vnútorný a vonkajší povrch, hrúbka 
materiálu 1 mm, priemer misy 200 mm, bez odtokového prepadu, vrátane 5/4" 
plochého perforovaného a zátkového odpadu, dodáva sa s uškami z antikorovej 
ocele na pripevnenie zospodu.

Priemer výrezu na pripevnenie zhora: 212 mm
Priemer výrezu na pripevnenie zdola: 190 mm

Ø 200x110

RNDH200 7612210027062                  63,–
vysoko leštený povrch

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, 
vyrobené z antikorovej ocele, vnútorný a vonkajší povrch so saténovou úpravou, 
hrúbka materiálu 1 mm, priemer misy 200 mm, bez odtokového prepadu, vrátane 
5/4" plochého perforovaného a zátkového odpadu, dodáva sa s uškami z 
antikorovej ocele na pripevnenie zospodu.

Priemer výrezu na pripevnenie zhora: 212 mm
Priemer výrezu na pripevnenie zdola: 190 mm

Ø 200x110

RNDX200 7612210027079                  63,–
povrch so saténovou úpravou

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, 
vyrobené z antikorovej ocele, vysoko leštený vnútorný a vonkajší povrch, hrúbka 
materiálu 1 mm, priemer misy 260 mm, s odtokovým prepadom, vrátane súpravy 
s 5/4" odtokovým prepadom a bez odpadu, dodáva sa s uškami z antikorovej 
ocele na pripevnenie zospodu.

Priemer výrezu na pripevnenie zhora: 274 mm
Priemer výrezu na pripevnenie zdola: 250 mm

Ø 260x125

RNDH260 7612210027086                  87,–
vysoko leštený povrch

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, 
vyrobené z antikorovej ocele, vnútorný a vonkajší povrch so saténovou úpravou, 
hrúbka materiálu 1 mm, priemer misy 260 mm, s odtokovým prepadom, vrátane 
súpravy s 5/4" odtokovým prepadom a bez odpadu, dodáva sa s uškami z 
antikorovej ocele na pripevnenie zospodu.

Priemer výrezu na pripevnenie zhora: 274 mm
Priemer výrezu na pripevnenie zdola: 250 mm

Ø 260x125

RNDX260 7612210027093                  87,–
povrch so saténovou úpravou

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Samostatné umývadlá Franke RONDO

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, 
vyrobené z antikorovej ocele, vysoko leštený vnútorný a vonkajší povrch, hrúbka 
materiálu 1 mm, priemer misy 300 mm, s odtokovým prepadom, vrátane súpravy 
s 5/4" odtokovým prepadom a bez odpadu, dodáva sa s uškami z antikorovej 
ocele na pripevnenie zospodu.

Priemer výrezu na pripevnenie zhora: 319 mm
Priemer výrezu na pripevnenie zdola: 290 mm

Ø 300x150

RNDH300 7612210027109 97,–
vysoko leštený povrch

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, 
vyrobené z antikorovej ocele, vnútorný a vonkajší povrch so saténovou úpravou, 
hrúbka materiálu 1 mm, priemer misy 300 mm, s odtokovým prepadom, vrátane 
súpravy s 5/4" odtokovým prepadom a bez odpadu, dodáva sa s uškami z 
antikorovej ocele na pripevnenie zospodu.

Priemer výrezu na pripevnenie zhora: 319 mm
Priemer výrezu na pripevnenie zdola: 290 mm

Ø 300x150

RNDX300 7612210027116 97,–
povrch so saténovou úpravou

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, 
vyrobené z antikorovej ocele, vysoko leštený vnútorný a vonkajší povrch, hrúbka 
materiálu 1 mm, priemer misy 357 mm, s odtokovým prepadom, vrátane súpravy 
s 5/4" odtokovým prepadom a bez odpadu, dodáva sa s uškami z antikorovej 
ocele na pripevnenie zospodu.

Priemer výrezu na pripevnenie zhora: 368 mm
Priemer výrezu na pripevnenie zdola: 350 mm

Ø 357x150

RNDH360 7612210027123 121,–
vysoko leštený povrch

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, 
vyrobené z antikorovej ocele, vnútorný a vonkajší povrch so saténovou úpravou, 
hrúbka materiálu 1 mm, priemer misy 357 mm, s odtokovým prepadom, vrátane 
súpravy s 5/4" odtokovým prepadom a bez odpadu, dodáva sa s uškami z 
antikorovej ocele na pripevnenie zospodu.

Priemer výrezu na pripevnenie zhora: 368 mm
Priemer výrezu na pripevnenie zdola: 350 mm

Ø 357x150

RNDX360 7612210027130 121,–
povrch so saténovou úpravou

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Okrúhle zapustené toaletné umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, 
vyrobené z antikorovej ocele, vnútorný a vonkajší povrch so saténovou úpravou, 
hrúbka materiálu 1 mm, priemer misy 418 mm, s odtokovým prepadom, vrátane 
súpravy s 5/4" odtokovým prepadom a bez odpadu, dodáva sa s uškami z 
antikorovej ocele na pripevnenie zospodu.

Priemer výrezu na pripevnenie zhora: 436 mm
Priemer výrezu na pripevnenie zdola: 410 mm

Ø 418x160

RNDX420 7612210027178 136,–
povrch so saténovou úpravou

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, 
vyrobené z antikorovej ocele, vysoko leštený vnútorný a vonkajší povrch, hrúbka 
materiálu 1 mm, priemer misy 380 mm, s odtokovým prepadom, vrátane súpravy 
s 5/4" odtokovým prepadom a bez odpadu, dodáva sa s uškami z antikorovej 
ocele na pripevnenie zospodu.

Priemer výrezu na pripevnenie zhora: 408 mm
Priemer výrezu na pripevnenie zdola: 370 mm

Ø 380x157

RNDH381 7612210027147 127,–
vysoko leštený povrch

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, 
vyrobené z antikorovej ocele, vnútorný a vonkajší povrch so saténovou úpravou, 
hrúbka materiálu 1 mm, priemer misy 380 mm, s odtokovým prepadom, vrátane 
súpravy s 5/4" odtokovým prepadom a bez odpadu, dodáva sa s uškami z 
antikorovej ocele na pripevnenie zospodu.

Priemer výrezu na pripevnenie zhora: 408 mm
Priemer výrezu na pripevnenie zdola: 370 mm

Ø 380x157

RNDX381 7612210027154 127,–
povrch so saténovou úpravou

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, 
vyrobené z antikorovej ocele, vysoko leštený vnútorný a vonkajší povrch, hrúbka 
materiálu 1 mm, priemer misy 418 mm, s odtokovým prepadom, vrátane súpravy 
s 5/4" odtokovým prepadom a bez odpadu, dodáva sa s uškami z antikorovej 
ocele na pripevnenie zospodu.

Priemer výrezu na pripevnenie zhora: 436 mm
Priemer výrezu na pripevnenie zdola: 410 mm

Ø 418x160

RNDH420 7612210027161 136,–
vysoko leštený povrch

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
    

Samostatné umývadlá Franke RONDO
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Okrúhle zapustené toaletné umývadlo

Okrúhle zapustené umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, vyrobené 
z antikorovej ocele, vnútorný a vonkajší povrch so saténovou úpravou, hrúbka 
materiálu 1 mm, priemer misy 280 mm, bez odtokového prepadu, vrátane 5/4" 
plochého perforovaného odpadu, dodáva sa s uškami z antikorovej ocele na 
pripevnenie zospodu.

Ø 280x160

BR280OU 7612210025594 110,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
    

Samostatné umývadlá Franke RONDO
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Sada RNDH 451-O + AQRE130

Samostatné umývadlá Franke RONDO

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, 
vyrobené z antikorovej ocele, vysoko leštený vnútorný a vonkajší povrch, hrúbka 
materiálu 1 mm, priemer misy 450x330 mm, s odtokovým prepadom, vrátane 
súpravy s 5/4" odtokovým prepadom a bez odpadu, dodáva sa s uškami z 
antikorovej ocele na pripevnenie zospodu.

Ø 450x330x155

RNDH450-O 7612210027208 183,–
vysoko leštený povrch

 
Okrúhle zapustené toaletné umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, 
vyrobené z antikorovej ocele, vnútorný a vonkajší povrch so saténovou úpravou, 
hrúbka materiálu 1 mm, priemer misy 450x330 mm, s odtokovým prepadom, 
vrátane súpravy s 5/4" odtokovým prepadom a bez odpadu, dodáva sa s uškami 
z antikorovej ocele na pripevnenie zospodu.

Ø 450x330x155

RNDX450-O 7612210027215 183,–
povrch so saténovou úpravou

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo

Okrúhle zapustené toaletné umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, 
vyrobené z antikorovej ocele, vysoko leštený vnútorný a vonkajší povrch, hrúbka 
materiálu 1 mm, priemer misy 450x330 mm, s odtokovým prepadom a výstup-
kom pre batériu, vrátane vyvŕtaného otvoru pre batériu s priemerom 35 mm, 
vrátane súpravy s 5/4" odtokovým prepadom a bez odpadu, dodáva sa s uškami 
z antikorovej ocele na pripevnenie zospodu.

Ø 450x330x155

RNDH451-O 7612210027222 196,–
vysoko leštený povrch

 
Okrúhle zapustené toaletné umývadlo, umožňuje pripevnenie zhora alebo zdola, 
vyrobené z antikorovej ocele, vnútorný a vonkajší povrch so saténovou úpravou, 
hrúbka materiálu 1 mm, priemer misy 450x330 mm, s odtokovým prepadom a 
výstupkom pre batériu, vrátane vyvŕtaného otvoru pre batériu s priemerom 35 
mm, vrátane súpravy s 5/4" odtokovým prepadom a bez odpadu, dodáva sa s 
uškami z antikorovej ocele na pripevnenie zospodu.

Ø 450x330x155

RNDX451-O 7612210027239 196,–
povrch so saténovou úpravou

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Odpadová súprava

Odpadová súprava so spojovacím dielom a prepadovou rúrou, chrómovaná, 
vrátane tesnení, súčasťou všetkých mís s odtokovým prepadom.

 7612210039478                 12,–  

Odpadová súprava

Vysoko leštený mriežkový odpad a zátka so saténovou povrchovou úpravou s 
Ø 63 mm, 5/4" s tesneniami a skrutkou, súčasťou všetkých mís bez odtokového 
prepadu.

 7612210045783  14,–

Odpad

Vysoko leštený mriežkový odpad, Ø 63 mm, 5/4" s tesnením a skrutkou.

 7612210026355       2,–

Odpadová zátka

Zátkový odpad so saténovou povrchovou úpravou, Ø 63 mm, s chrómovanou 
zátkou, vrátane tesnenia a skrutky.

 7612210026331  2,–  

Spojovací diel

Spojovacie diely 6/4" s redukciou na 5/4", sivé, s tesneniami a pripojením na 
odtokový prepad.

 7612210059223       4,–

 

Samostatné umývadlá Franke RONDO

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Spojovací diel

Spojovací diel 6/4" s redukciou na 5/4", pripojenie na odtokový prepad, s 
tesneniami, chrómovaný.

 7612210035456                     6,–  

Spojovací diel

Spojovací diel 6/4" s redukciou na 5/4", bez pripojenia na odtokový prepad, s 
tesneniami, chrómovaný.

 7612210035463  6,–

Spojovací diel

Spojovací diel s tesneniami, chrómovaný, pre batérie, s odtokovým celkom.

 7612210035470  7,–

Ventil

Ventil 5/4", vysoko leštený, zaklapávací mechanizmus.

 7612210018695  37,–

Redukcia z 6/4" na 5/4", chrómovaná.

 7612210039645  1,–

Kompletná odpadová súprava

Kompletná odpadová súprava 6/4" s redukciou na 5/4", pripojenie na odtokový 
prepad, prepadová rúra, zátka, tesnenia, chrómovaná.

 7612210026362  13,–

Sifón

Sifón 5/4", kompletný, chrómovaný, Ø 32 mm.

 7612210026386  16,–

Samostatné umývadlá Franke RONDO

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Samostatné umývadlá Franke RONDO

Samostatné umývadlo

Samostatné umývadlo s pripevnením na stenu v pravouhlých rokoch, vyrobené z 
antikorovej ocele, vysoko leštený vnútorný a vonkajší povrch, hrúbka materiálu 
1,25 mm, bezspojovo privarená misa s priemerom 280 mm, zaoblené hrany, 
bez odtokového prepadu, výstupok pre batériu s veľkosťou 120 mm, vrátane 
vyvŕtaného otvoru pre batériu s priemerom 35 mm, perforovaný čelný panel s 
výškou 170 mm, vrátane 5/4" odpadovej súpravy s plochým perforovaným 
odpadom, vrátane skrutiek a kotiev.

450x330x170
Misa: Ø 280x160 mm

BS211 7612210026997               905,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Samostatné umývadlá Franke RONDO

Samostatné umývadlo

Samostatné umývadlo s pripevnením na stenu, vyrobené z antikorovej ocele, 
vysoko leštený vnútorný a vonkajší povrch, hrúbka materiálu 1,25 mm, 
bezspojovo privarená misa s priemerom 385 mm, zaoblené hrany, s 
odtokovým prepadom, výstupok pre batériu s veľkosťou 120 mm, vrátane 
vyvŕtaného otvoru pre batériu s priemerom 35 mm, perforovaný čelný panel 
s výškou 170 mm, vrátane 5/4" odpadovej súpravy so zátkovým odpadom, 
vrátane skrutiek a kotiev, voliteľne sa dodáva s krytom sifónu.

Ø 425x545x215
Misa: Ø 385x170

BRP390 7612210023644 1.118,–

Samostatné umývadlo

Samostatné umývadlo s pripevnením na stenu, vyrobené z antikorovej ocele, 
vnútorný a vonkajší povrch so saténovou úpravou, hrúbka materiálu 1,25 mm, 
bezspojovo privarená misa s priemerom 385 mm, zaoblené hrany, s odtokovým 
prepadom, výstupok pre batériu s veľkosťou 120 mm, vrátane vyvŕtaného otvoru 
pre batériu s priemerom 35 mm, perforovaný čelný panel s výškou 170 mm, 
vrátane 5/4" odpadovej súpravy so zátkovým odpadom, vrátane skrutiek a 
kotiev, voliteľne sa dodáva s krytom sifónu.

Ø 425x545x215
Misa: Ø 385x170

BRC390SF 7612210023668 1.039,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Samostatné umývadlá Franke RONDO

Kryt sifónu pre samostatné umývadlo Rondo s Ø 390 mm

Kryt sifónu s pripevnením na stenu pre umývadlo BRP 390 a BRC 390, vyrobený 
z antikorovej ocele, vysoko leštený povrch, hrúbka materiálu 1 mm, otvorený v 
dolnej časti, vrátane skrutiek a kotiev.

160x430x390

SC140HP 7612210016691 220,–
vysoko leštený povrch

Kryt sifónu s pripevnením na stenu a podlahu pre umývadlo BRP 390 a BRC 390, 
vyrobený z antikorovej ocele, vysoko leštený povrch, hrúbka materiálu 1 mm, 
otvorený v dolnej časti, vrátane skrutiek a kotiev.

160x430x390

SC140SF 7612210016684 211,–
povrch so saténovou úpravou

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Umývadlá

ANIMA

Franke MIRANIT. Umývadlo



Základné vlastnosti výrobkov: 

- Praktický dizajn prispôsobený potrebám používateľa 

- Brúsené kovové povrchy

- Hygienické/bezspojové umývadlá

- Robustná konštrukcia

- Montážna súprava súčasťou výrobku

- Široká ponuka modelov:

 - rohový variant

 - ponuka okrúhlych, oválnych a hranatých umývadiel

 - umývadlá s veľkosťou 400/500/600 mm

- Funkčné rozširujúce vybavenie:

 - zadná stena

 - kryt sifónu

 - polička

 - ponuka tyčí na uterák

 - atď.

Dobre udržiavané toalety a umyvárne nevytvárajú len 
dobrý obraz – preukazujú čistotu návštevníkom, či 
sa jedná o obľúbenú reštauráciu, výstavné stredisko 
alebo pracovisko.

U
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Á
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A
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Samostatné umývadlo Franke ANIMA

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
   

Samostatné umývadlo

Vyrobené z antikorovej ocele, odtok s veľkosťou 1 1/4", výstupok pre batériu v 
zadnej časti, odtokový prepad, vrátane pripevňovacej súpravy.

400x452x150

WT400C 7612210005022 311,–

 

Zadná stena proti prskaniu

Zadná stena proti prskaniu vyrobená z antikorovej ocele, určená pre WT400 C.

400x200

SB400 7612210053870                  41,–

Samostatné umývadlo

Vyrobené z antikorovej ocele, odtok s veľkosťou 1 1/4", výstupok pre batériu v 
zadnej časti, odtokový prepad, vrátane pripevňovacej súpravy.

500x446x150

WT500C 7612210005084 338,–

Zadná stena proti prskaniu

Zadná stena proti prskaniu vyrobená z antikorovej ocele, určená pre WT500 C.

500x200

SB500 7612210053863  43,–

Samostatné umývadlo

Vyrobené z antikorovej ocele, odtok s veľkosťou 1 1/4", výstupok pre batériu v 
zadnej časti, odtokový prepad, vrátane pripevňovacej súpravy.

600x480x150

WT600C 7612210005145 356,–

Zadná stena proti prskaniu

Zadná stena proti prskaniu vyrobená z antikorovej ocele, určená pre WT600 C.

600x250

SB600 7612210053856  44,–

Kryt sifónu

Kryt sifónu vyrobený z antikorovej ocele s hrúbkou 1 mm, saténová povrchová 
úprava, montáž na stenu, diagonálny.

160x325x390

ANMX210 7612210016578 214,–



101

Samostatné umývadlo Franke ANIMA

Samostatné umývadlo

Vyrobené z antikorovej ocele, odtok s veľkosťou 1 1/4", výstupok pre batériu v 
zadnej časti.

400x410x140

WT400A 7612210001000 241,–

Zadná stena proti prskaniu

Zadná stena proti prskaniu vyrobená z antikorovej ocele, určená pre WT400 A.

400x200

SB400 7612210053870  41,–

Samostatné umývadlo

Vyrobené z antikorovej ocele, odtok s veľkosťou 1 1/4", výstupok pre batériu v 
zadnej časti.

500x405x140

WT500A 7612210001017 263,–

Zadná stena proti prskaniu

Zadná stena proti prskaniu vyrobená z antikorovej ocele, určená pre WT500 A.

500x200

SB500 7612210053863  43,–

Samostatné umývadlo

Kryt sifónu vyrobený z antikorovej ocele s hrúbkou 1 mm, saténová povrchová 
úprava, montáž na stenu, diagonálny.

600x440x145

WT600A 7612210001024 274,–

Zadná stena proti prskaniu

Zadná stena proti prskaniu vyrobená z antikorovej ocele, určená pre WT600 A.

600x250

SB600 7612210053856  44,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH

Umývadlo

Samostatné umývadlo vyrobené z antikorovej ocele s hrúbkou 1,2 mm, saténová 
povrchová úprava, integrované podnosy na mydlo, odpadová armatúra BSP s 
priemerom 32 mm, sifón, vrátane nástenných konzolových držiakov, bez 
odtokového prepadu, bez otvoru pre batériu, bezspojové vyhotovenie so 
skrytým horizontálnym vývodom.

450x400x280

ANMX450                                               7612210019623            1.046,–
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Samostatné umývadlo

Samostatné umývadlo vyrobené z antikorovej ocele, na pripevnenie do rohu, bez 
otvoru pre batériu.

310x310x100

WT310 E  7612210524578 253,–

Samostatné umývadlo

Samostatné umývadlo vyrobené z antikorovej ocele s hrúbkou 1 mm, 
odpadová/prepadová armatúra BSP s priemerom 32 mm, otvory pre batérie, 
vrátane nástenných konzolových držiakov.

330x350x310

ANMX205  7612210016837 588,–

Samostatné umývadlo

Umývadlo vyrobené z antikorovej ocele, s pripevnením na stenu, vrátane skrutiek 
a kotiev. 

315x320x105

WB240WM  7612210006876 604,–

Samostatné umývadlo Franke ANIMA

Samostatné umývadlo

Samostatné umývadlo vyrobené z antikorovej ocele s hrúbkou 0,9 mm, 
integrované podnosy na mydlo, odpadová/prepadová armatúra BSP s 
priemerom 32 mm, otvory pre batérie, vrátane nástenných konzolových 
držiakov.

550x450x155

BS204  7612210537073 414,–

Samostatné umývadlo vyrobené z antikorovej ocele s hrúbkou 0,9 mm, 
integrované podnosy na mydlo, odpadová/prepadová armatúra BSP s 
priemerom 32 mm, otvory pre batérie, vrátane nástenných konzolových 
držiakov.

550x450x155

BS205  7612210537080 445,–

Dolný kryt

Dolný kryt pre umývadlá BS204 a BS205, vyrobený z antikorovej ocele.

498x244x410

BS206  7612210509100 313,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
   

BS204
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Pitná fontánka Franke ANIMA

Pitná Fontánka

Fontánka s pripevnením na stenu a prebublávačom s tlačidlom, odpadová 
armatúra BSP s priemerom 32 mm, vrátane nástenných konzolových držiakov, 
vyrobená z antikorovej ocele. Skrutky a kotvy sú súčasťou výrobku.

315x320x105

DF240WM 7612210003172 707,–

Pitná Fontánka

Fontánka postavená na podlahe a s pripevnením k podlahe, 1/2" prebublávač s 
tlačidlom, odpadová armatúra BSP s priemerom 32 mm, voľne stojaci celok.

325x900

ANMX302 7612982000331 2.193,–

Pitná Fontánka

Fontánka postavená na podlahe a pripevnená k stene, prebublávač s tlačidlom, 
odpadová armatúra BSP s priemerom 32 mm, vrátane nástenných konzolových 
držiakov, vyrobená z antikorovej ocele.

310x258x840

ANMX301 7612210016936 684,–

Pitná Fontánka

Fontánka s pripevnením na stenu a prebublávačom s tlačidlom, odpadová 
armatúra BSP s priemerom 32 mm, vrátane nástenných konzolových držiakov, 
vyrobená z antikorovej ocele.

310x258x200

ANMX300 7612210016929 363,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
   



104

Pitná Fontánka Franke ANIMA

Pitná Fontánka

Fontánka s pripevnením na stenu a prebublávačom s tlačidlom, odpadová 
armatúra BSP s priemerom 32 mm, vrátane nástenných konzolových držiakov, 
vyrobená z antikorovej ocele.

305x330x345

ANMX304 7612982002717 1.057,–

Pitná Fontánka

Fontánka stojaca na zemi a pripevnená k stene, prebublávač s tlačidlom, 
odpadová armatúra BSP s priemerom 32 mm, vrátane nástenných konzolových 
držiakov, vyrobená z antikorovej ocele.

305x1 000x345

ANMX303 7612982002700 1.498,–

Pitná Fontánka

Fontánka s pripevnením na stenu a prebublávačom s tlačidlom, odpadová 
armatúra BSP s priemerom 32 mm, vrátane nástenných konzolových držiakov, 
vyrobená z materiálu ROTOLITH.

400x110x400

SIRW240 7612982002922 1.158,–

Pitná Fontánka

Chladič s pripevnením k podlahe, misa vyrobená z antikorovej ocele, kryt z 
antikorovej ocele a potiahnutý vinylom znižuje viditeľnosť odtlačkov prstov, 
hrúbka materiálu 0,8 mm, vrátane prebublávača z pochrómovanej mosadze, 
bezspojová lisovaná misa s ergonomickým tvarovaním na elimináciu prskania, 
bez odtokového prepadu, 230 V/50 Hz, chladiaci výkon 30 l/hod na 10 °C pri 
teplote privádzanej vody 27 °C a teplote vzduchu 32 °C, vývod vzduchu na bočnej 
strane, kryt sa dá odstrániť z prednej strany, 3/8" prívod vody, vrátane mosadznej 
batérie s 5/4" samičou prípojkou.

432x356x1 016

ANMX320 7612210056130 2.141,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH

Fontánová batéria

Fontánová batéria, typ FRESH, vyrobená z pochrómovanej mosadze, 3/8

AQRM304 7612982002939 344,–

SIRW240

AQRM304 
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Umývadlá Franke ANIMA

Umývadlo CONFORT

Ponuka samostatných/združených umývadiel so vstavanou misou, každá s  
otvormi pre batérie, odpadová armatúra BSP s priemerom 32 mm, vrátane 
integrovaného nástenného konzolového držiaka vyrobeného z antikorovej 
ocele. Skrutky a kotvy sú súčasťou výrobku.

700x515x170
CM700 7612210015793 912,–
1 umývacie miesto 600x340x130

1 400x515x170
CM1400 7612210015809 1.323,–
2 umývacie miesta 600x340x130

2 100x515x170
CM2100 7612210015816 1.816,–
3 umývacie miesta 600x340x130

2 800x515x170
CM2800 7612210015823 2.593,–
4 umývacie miesta 600x340x130

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
   

Umývadlo pre invalidov

Nástenné umývadlo pre invalidov, vyrobené z antikorovej ocele, saténová 
povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, umožňuje pripevnenie pre 
postihnuté osoby podľa normy DIN 18024-2, bezspojovo privarená misa, priemer 
misy 350 mm, s výstupkom pre batériu (na želanie sa dodáva s otvorom pre 
batériu s veľkosťou 35 mm), bezspojovo privarený odpad s pravouhlým kolenom 
a odtoková trubka s priemerom 32 mm, vsadené pripevnenie sifónu – sifón nie 
je súčasťou výrobku, pripevnenie podľa normy EN38 s rozmerom 280 mm, 
vrátane skrutiek a kotiev.

500x500x160
ANMX500 7612210050589  790,–
bez otvoru pre batériu

ANMX501 7612210055966  803,–
s otvorom pre batériu

600x500x160
ANMX600 7612210057694 854,–
bez otvoru pre batériu

600x500x160
ANMX601 7612210057700 868,–  
s otvorom pre batériu

CM700

CM1400

ANMX500
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Umývadlá Franke ANIMA

Umývadlo

Samostatné umývadlo so zadným soklíkom, jeden otvor pre batériu, odpadová/
prepadová armatúra BSP s priemerom 32 mm, vrátane nástenného konzolového 
dr iaka vyrobeného z antikorovej ocele.
(Batéria nie je súčasťou výrobku.) Skrutky a kotvy sú súčasťou výrobku.

450x450x175

WT450 7612210023569 286,–
Otvor pre batériu na pravej strane

Zadná stena proti prskaniu

Zadná stena proti prskaniu vyrobená z antikorovej ocele, určená pre WT450, 
LP20, LP21.

450x12x223

SB450 7612210501050 73,–

Samostatné umývadlo ovládané kolenom

Samostatné umývadlo so zadným soklíkom, jeden otvor pre batériu, odpadová 
armatúra BSP s priemerom 32 mm, vrátane nástenného konzolového držiaka 
vyrobeného z antikorovej ocele. Medzi armatúry patrí výpust v tvare labutieho 
krku a kolenom ovládaný časový tlačný ventil určený na prívod predmiešanej 
vody. Skrutky a kotvy sú súčasťou výrobku.

450x450x175

LP20 7612210023576 530,–
 

Zadná stena proti prskaniu

Zadná stena proti prskaniu vyrobená z antikorovej ocele, určená pre WT450, 
LP20, LP21.

450x12x223

SB450 7612210501050 73,– 

Umývadlo ovládané nohou

Samostatné umývadlo so zadným soklíkom, jeden otvor pre batériu, odpadová 
armatúra BSP s priemerom 32 mm, vrátane trojstranného soklíka vyrobeného z 
antikorovej ocele. Medzi armatúry patrí výpust v tvare labutieho krku a nohou 
ovládaný časový tlačný ventil určený na prívod predmiešanej vody. Skrutky a  
kotvy sú súčasťou výrobku.

450x450x850

LP21 7612210023590 829,–

Zadná stena proti prskaniu

Zadná stena proti prskaniu vyrobená z antikorovej ocele, určená pre WT450, 
LP20, LP21.

450x12x223

SB450 7612210501050 73,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
   



107CNS 18/10 = chromniklová ocel 18/10, označení materiálu 1.4301

Umývadlo pre učebne Franke ANIMA

Umývadlo pre učebne

Umývadlo pre učebne zo sanitárnej keramiky, biele, miska na mydlo, podnos na 
špongiu a skrinka na kriedu, odpadový ventil so sitkom s priemerom 1 1/4" a 
odtokovým prepadom, vrátane pripevňovacích skrutiek a kotiev.

600x140x360

ANMW310 7612982000416 727,–
bez otvoru pre batériu

ANMW311 7612982000409 749,–
s otvorom pre batériu

Umývadlo pre učebne

Umývadlo pre učebne vyrobené z materiálu ROTOLITH, farba biela Alpine, miska 
na mydlo, podnos na špongiu, odpadový ventil so sitkom s priemerom 1 1/4" a 
odtokovým prepadom, vrátane pripevňovacích skrutiek a kotiev.

600x120x370

ANMW320 7612982000430 641,–
bez otvoru pre batériu

ANMW321 7612982000423 647,–
s otvorom pre batériu

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
   

ANMW311

ANMW321
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Umývadlo LOTOS Franke MIRANIT

 LOTUS-H - umývadlo

Umývadlo LOTOS-H, vyrobené z materiálu MIRANIT, biela Alpine, pripevnenie na 
stenu pomocou skrutiek a kotiev, odtok s klenbovým odpadom DN 32.

Rozměry (š,h,v): 600x525x100

RNDW220 7612982098994                 785,–

LOTOS-R - umývadlo

Umývadlo LOTOS-R, vyrobené z materiálu MIRANIT, biela Alpine, pripevnenie na 
stenu pomocou skrutiek a kotiev, odtok s klenbovým odpadom DN 32.

Rozměry (š,h,v): 600x547x100

RNDW221 7612982098987                 787,–

LOTOS-R - umývadlo

Vyrobené z MIRANIT, minerálneho materiálu viazaného spojivom z umelej živice. 
Farebný odtieň - Alpská biela. Bez sifónu. S montážnym príslušenstvom (skrutky 
a hmnd aoždinky). S hladkou kruhovou misou, s miestom pre stojankvù batériu. 
Bez sifónu. S chrómovou klenutou piletou.

Rozměry (š,h,v): 600x547X120        
    
RNDW226                                              7612982109287                793,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH
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Kombinované umývadlá QUADRO Franke MIRANIT

Jednoduché umývadlo Quadro

vyrobené zo živičného minerálneho materiálu MIRANIT, farba Alpská biela, s 
bezošvou pravouhlou misou, bez pretoku, tvarovaná zadná stena s integrovanými 
konzolami a otvormi na upevnenie, profilovou zadnou hranou, montážny materiál 
zahrnutý (závesné skrutky a hmoždinky). 

Dĺžka umývadla: 600 
Rozmery misy (DxŠxV): 520x375x40/90
Trojstranná krycia doska 60

ANMW411                                       7612982099830                507,–
s dierou pre stojankovú batériu 

ANMW410                                        7612982099878               488,–
bez diery 

 

Trojité umývadlo Quadro

vyrobené zo živičného minerálneho materiálu MIRANIT, farba Alpská biela, s 
tromi bezošvými pravouhlými misami, bez pretoku, tvarovaná zadná stena s 
integrovanými konzolami a otvormi na upevnenie, profilovou zadnou hranou, 
montážny materiál zahrnutý (závesné skrutky a hmoždinky). 

Dĺžka trojitého umývadla: 2100
Rozmery mís (DxŠxV): 580x360x40/90
Vzdialenosti stredov mís 700, Trojstranná krycia doska 60

ANMW431
s dierou pre stojankovú batériu 7612982099847            1.216,–        
              
ANMW430
bez diery     7612982099854            1.190,–

       

Dvojité umývadlo Quadro

vyrobené zo živičného minerálneho materiálu MIRANIT, farba Alpská biela, s 
dvomi bezošvými pravouhlými misami, bez pretoku, tvarovaná zadná stena s 
integrovanými konzolami a otvormi na upevnenie, profilovou zadnou hranou, 
montážny materiál zahrnutý (závesné skrutky a hmoždinky). 

Dĺžka dvojitého umývadla:  1400
Rozmery mís (DxŠxV): 580x360x40/90
Vzdialenosti stredov mís 700
Trojstranná krycia doska 60

ANMW421
s dierou pre stojankovú batériu 7612982099823                862,–         

ANMW420
bez diery     7612982099861                842,–

 

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
   

Príslušenstvo:
Výpustný ventil 
so sitkom DN 32 7612982100178                    4,–   

Výpustný ventil 
s poklopom DN 32 7612982100161                   18,–
                                                   
Výsuvná odtoková a 
pretoková súprava DN 32 7612982097812                131,–

Príslušenstvo:
Výpustný ventil 
so sitkom DN 32 7612982100178                    4,–   

Výpustný ventil 
s poklopom DN 32 7612982100161                   18,–
                                                   
Výsuvná odtoková a 
pretoková súprava DN 32 7612982097812                131,–

Príslušenstvo:
Výpustný ventil 
so sitkom DN 32 7612982100178                    4,–   

Výpustný ventil 
s poklopom DN 32 7612982100161                   18,–
                                                   
Výsuvná odtoková a 
pretoková súprava DN 32 7612982097812                131,–
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Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
   

Kombinované umývadlá RONDA Franke MIRANIT 

Dvojité umývadlo Ronda

vyrobené zo živičného minerálneho materiálu MIRANIT, farba Alpská biela, s 
dvomi bezošvými okrúhlymi misami vzadu sploštenými, bez pretoku, tvarovaná 
zadná stena s integrovanými konzolami a otvormi na upevnenie, profilovou  
zadnou hranou, montážny materiál zahrnutý (závesné skrutky a hmoždinky). 

Dĺžka umývadla: 600
Rozmery misy (ØxŠxV): 520x380x90
Trojstranná krycia doska 60

ANMW211
s dierou pre stojankovú batériu      7612982099885               507,–
  
ANMW210
bez diery                        7612982099892               488,– 

 

Dvojité umývadlo Ronda

vyrobené zo živičného minerálneho materiálu MIRANIT, farba Alpská  
biela, s dvomi bezošvými okrúhlymi misami vzadu sploštenými, bez pretoku, 
tvarovaná zadná stena s integrovanými konzolami a otvormi na upevnenie, 
profilovou zadnou hranou, montážny materiál zahrnutý (závesné skrutky a 
hmoždinky). 

Dĺžka dvojitého umývadla: 1400
Rozmery mís (ØxŠxV): 540x380x90
Vzdialenosti stredov mís 700, Trojstranná krycia doska 60

ANMW221
s dierou pre stojankovú batériu      7612982099908               862,– 

ANMW220
bez diery            7612982099915               837,– 

 

Trojité umývadlo Ronda     
     
vyrobené zo živičného minerálneho materiálu MIRANIT, farba Alpská biela, s 
tromi bezošvými okrúhlymi misami vzadu sploštenými, bez pretoku, tvarovaná 
zadná stena s integrovanými konzolami a otvormi na upevnenie, profilovou  
zadnou hranou, montážny materiál zahrnutý (závesné skrutky a hmoždinky).

Dĺžka trojitého umývadla: 2100 
Rozmery mís (ØxŠxV): 540x380x90
Vzdialenosti stredov mís 700, Trojstranná krycia doska 60

ANMW231
s dierou pre stojankovú batériu 7612982099922            1.216,–  

ANMW230
bez diery    7612982099939            1.190,– 

 
Príslušenstvo:
Výpustný ventil 
so sitkom DN 32 7612982100178                    4,–   

Výpustný ventil 
s poklopom DN 32 7612982100161                   18,–
                                                   
Výsuvná odtoková a 
pretoková súprava DN 32 7612982097812                131,–

Príslušenstvo:
Výpustný ventil 
so sitkom DN 32 7612982100178                    4,–   

Výpustný ventil 
s poklopom DN 32 7612982100161                   18,–
                                                   
Výsuvná odtoková a 
pretoková súprava DN 32 7612982097812                131,–

Príslušenstvo:
Výpustný ventil 
so sitkom DN 32 7612982100178                    4,–   

Výpustný ventil 
s poklopom DN 32 7612982100161                   18,–
                                                   
Výsuvná odtoková a 
pretoková súprava DN 32 7612982097812                131,–
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Vstavsné umývadlá QUADRO Franke MIRANIT

Kútové umývadlo Quadro     
      
vyrobené zo živičného minerálneho materiálu MIRANIT, farba Alpská biela, s  
jednou v strede umiestnenou, bezošvou pravouhlou misou, bez pretoku,  
tvarovaná zadná stena v priestore misy, s integrovanými konzolami a otvormi na 
upevnenie, profilová zadná hrana. Montážny materiál zahrnutý (závesné skrutky, 
hmoždinky a pripojovací stenový uholník). Inštalatér môže používať kotúčovú 
rozbrusovačku na prispôsobenie dĺžky.

Dĺžka umývadla: 700 až 1600
Rozmery misy (DxŠxV): 580x360x40/90
Čelná krycia doska 60

Dĺžka 1300

ANMW511
s dierou pre stojankovú batériu 7612982106538            1.076,– 

ANMW510
bez diery          7612982106545            1.070,– 

Dĺžka 1600

ANMW515
s dierou pre stojankovú batériu 7612982106552             1.186,– 

ANMW516
bez diery          7612982106569             1.186,– 

Vzorka umývadla s postranným umiestnením umývacej misy.

Kútové umývadlo Quadro

vyrobené zo živičného minerálneho materiálu MIRANIT, farba Alpská biela, s 
dvomi bezošvými pravouhlými misami, bez pretoku, tvarovaná zadná stena v 
priestore misy, s integrovanými konzolami a otvormi na upevnenie, profilová  
zadná hrana. Montážny materiál zahrnutý (závesné skrutky, hmoždinky a   
pripojovací stenový uholník). Inštalatér môže používať kotúčovú rozbrusovačku 
na prispôsobenie dĺžky.

Dĺžka umývadla: 1400 to 2100
Rozmery mís (DxŠxV): 580x360x40/90
Vzdialenosti stredov mís 700
Čelná krycia doska 60

Dĺžka 2100

ANMW521
s dierou pre stojankovú batériu 7612982110108            1.500,– 

ANMW520
bez diery                     7612982106576            1.501,– 

Na požiadanie k dispozícii výroba presne na mieru a bočné ukončenia.

 

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
   

Príslušenstvo:
Výpustný ventil 
so sitkom DN 32 7612982100178                    4,–   

Výpustný ventil 
s poklopom DN 32 7612982100161                   18,–
                                                   
Výsuvná odtoková a 
pretoková súprava DN 32 7612982097812                131,–

Príslušenstvo:
Výpustný ventil 
so sitkom DN 32 7612982100178                    4,–   

Výpustný ventil 
s poklopom DN 32 7612982100161                   18,–
                                                   
Výsuvná odtoková a 
pretoková súprava DN 32 7612982097812                131,–
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Vstavsné umývadlá RONDA Franke MIRANIT

Kútové umývadlo Ronda

vyrobené zo živičného minerálneho materiálu MIRANIT, farba Alpská biela, s 
jednou v strede umiestnenou, bezošvou okrúhlou misou, bez pretoku, tvarovaná 
zadná stena v priestore misy, s integrovanými konzolami a otvormi na upevnenie, 
profilová zadná hrana. Montážny materiál zahrnutý (závesné skrutky, hmoždinky 
a pripojovací stenový uholník). Inštalatér môže používať kotúčovú rozbrusovačku 
na prispôsobenie dĺžky.

Dĺžka umývadla: 700 to 1600
Rozmery misy (ØxŠxV): 540x380x90
Čelná krycia doska 60

Dĺžka 1300

ANMW551
s dierou pre stojankovú batériu       7612982106583           1.076,– 

ANMW550
bez diery                                                 7612982106590           1.070,– 

Dĺžka 1600

ANMW555
s dierou pre stojankovú batériu       7612982106606            1.186,– 

ANMW556
bez diery  7612982106613           1.186,– 

 

Kútové umývadlo Ronda

vyrobené zo živičného minerálneho materiálu MIRANIT, farba Alpská biela, s 
dvomi bezošvými okrúhlymi misami, bez pretoku, tvarovaná zadná stena v 
priestore misy, s integrovanými konzolami a otvormi na upevnenie, profilová 
zadná hrana. Montážny materiál zahrnutý (závesné skrutky, hmoždinky a 
pripojovací stenový uholník). Inštalatér môže používať kotúčovú rozbrusovačku 
na prispôsobenie dĺžky.

Dĺžka umývadla: 1400 to 2100
Rozmery mís (ØxŠxV): 540x380x90
Vzdialenosti stredov mís 700
Čelná krycia doska 60

Dĺžka 2100

ANMW561
s dierou pre stojankovú batériu 7612982106620            1.500,–    

ANMW560
bez diery  7612982106637            1.499,–   

Na požiadanie k dispozícii výroba presne na mieru a bočné ukončenia.

 

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
   

Príslušenstvo:
Výpustný ventil 
so sitkom DN 32 7612982100178                    4,–   

Výpustný ventil 
s poklopom DN 32 7612982100161                   18,–
                                                   
Výsuvná odtoková a 
pretoková súprava DN 32 7612982097812                131,–

Príslušenstvo:
Výpustný ventil 
so sitkom DN 32 7612982100178                    4,–   

Výpustný ventil 
s poklopom DN 32 7612982100161                   18,–
                                                   
Výsuvná odtoková a 
pretoková súprava DN 32 7612982097812                131,–



  

Inštalačné prvky Franke AQUAFIX

Strana 187–195

 

 Splachovacie systémy Franke AQUA

Strana 182–186

Sprchové steny a sprchové prvky Franke AQUA

Strana 172–181

Batérie pre umývadlá Franke AQUA 

 

Strana 162–171
  

Komerčný drez Franke MAXIMA

Strana 154–161 

Ostrovčekové umývacie stojany Franke SATURN

Strana 144–153

Umývacie koryto Franke SATURN

Strana 132–143

Univerzálne drezy, výlevky Franke SIRIUS

Strana 113–131

 

 

Pisoárové/záchodové splachovacie 
systémy  

Sprchové panely a sprchové prvky

Umývadlová miešacia batéria,  
Stojankové tlačné ventily,  
Fontánová batéria,  
Mechanické samozatváracie batérie  

Drezy Franke MAXIMA na komerčné a 
priemyselné účely, Komerčná batéria 
Franke KITCHENPRO

Umývacie koryto,
Umývacie koryto ECO400 CS,
Umývacie koryto ECN400 CNS,
Umývacie koryto BX400 CNS,
Lekárske koryto

Univerzálny úžitkový drez,
Univerzálny drez,
Viacúčelová drezová misa,  
Umývadlo na umývanie potravín 

Ostrovčekové umývacie stojany CONFORT 
voľne stojace,
Ostrovčekové umývacie korytá BX400 CNS, 
bez pripevneného zrkadla voľne stojace 

Inštalačné prvky

O
S

T
A

T
N

É

 P
R

O
D

U
K

T
O

V
É

 R
A

D
Y



114

 

Domáce a komerčné drezy

SIRIUS

Franke SIRIUS. Úžitkový drez



Základné vlastnosti výrobkov:

- Veľkorozmerové pracovné drezy

- Široká ponuka rozmerov

- Modely pre pripevnenie na stenu a inštaláciu do ľahkých konštrukčných prvkov

- Stenové modely s hygienickým odtokovým kanálom

- Funkčné rozširujúce vybavenie:

 - súprava tyčí na uterák

 - stúpavé potrubie z antikorovej ocele

 - chrániče rohov

 - nosná konštrukcia

 - zadná stena

 - kĺbová mriežka

 - atď. 

Franke SIRIUS pokrýva ponuku výrobkov určených pre dielne, 
univerzálne priemyselné použitie, laboratóriá, maloobchodný 
sektor a odvetvie spracovania potravín. 
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Univerzálny úžitkový drez Franke SIRIUS

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
    

Univerzálny úžitkový drez

Univerzálny úžitkový drez s pripevnením na stenu, vyrobený z chrómovej ocele 
17, zakrivená predná strana misy a integrovaná trecia doska, výstupok pre 
batériu v zadnej časti so šírkou 70 mm, odpadová armatúra BSP s priemerom 
38 mm, stojaca zátka/prepadová rúra s ochranným krytom, vrátane nástenných 
konzolových držiakov.

750x500x320

CA210/2 7612210000317 267,–
odtok vpravo

CA210/7 7612210000300 267,–
odtok vľavo
 

Univerzálny úžitkový drez  

Univerzálny úžitkový drez s pripevnením na stenu, vyrobený z antikorovej ocele, 
zakrivená predná strana misy a integrovaná trecia doska, odpadová armatúra 
BSP s priemerom 38 mm, stojaca zátka/prepadová rúra s ochranným krytom, 
vrátane nástenných konzolových držiakov.

750x500x320

BS313 7612210506932 324,–
odtok vpravo

BS314 7612210506949 324,–
odtok vľavo

Univerzálny úžitkový drez

Univerzálny úžitkový drez, vyrobený z antikorovej ocele s rovnou dovnútra 
zahnutou prednou stranou, výstupok pre batériu v zadnej časti so šírkou 
70 mm, odpadová armatúra BSP s priemerom 38 mm, stojaca zátka/prepadová 
rúra, vrátane nástenných konzolových držiakov.

670x520x285

BS323 7612210507038 482,–
odtok vpravo
s otvorom pre batériu

BS324 7612210507045 482,–
odtok vpravo
bez otvoru pre batériu

Univerzálny úžitkový drez 

Univerzálny úžitkový drez s dvomi umývadlami, vyrobený z antikorovej ocele, 
zakrivená predná strana misy a integrovaná trecia doska, výstupok pre batériu 
v zadnej časti so šírkou 70 mm, odpadová armatúra BSP s priemerom 38 mm, 
stojaca zátka/prepadová rúra s ochranným krytom, vrátane nástenných 
konzolových držiakov.

1420x500x320

BS315 7612210506956 663,–

CA210/7

BS313

BS323
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Univerzálny úžitkový drez Franke SIRIUS

Univerzálny úžitkový drez

Univerzálny úžitkový drez, vyrobený z antikorovej ocele, zakrivená predná 
strana misy a integrovaná trecia doska, bez výstupku pre batériu v zadnej časti, 
nástenný konzolový držiak.

470x430x240

LTJ450 7612210018961 317,–

Univerzálny úžitkový drez

Univerzálny úžitkový drez, vyrobený z antikorovej ocele, zakrivená predná strana 
misy a integrovaná trecia doska, bez výstupku pre batériu v zadnej časti, 
nástenné konzolové držiaky.

520x490x240

LTJ500 7612210018893 315,–

Univerzálny úžitkový drez  

Univerzálny úžitkový drez s pripevnením na stenu, vyrobený z antikorovej ocele, 
zakrivená predná strana misy a integrovaná trecia doska, bez výstupku pre 
batériu v zadnej časti, odpadová armatúra BSP s priemerom 38 mm, stojaca 
zátka/prepadová rúra, vrátane nástenných konzolových držiakov.

700x460x280

BS311 7612210506857 254,–
odtok vpravo

BS312 7612210506864 254,–
odtok vľavo
 

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
    

BS312
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Univerzálny drez Franke SIRIUS

Zapustený univerzálny drez 

Zapustený univerzálny drez, vyrobený z antikorovej ocele, rovná dovnútra 
zahnutá predná strana, odpadová armatúra BSP s priemerom 38 mm.

500x450x240

SIRX342 7612210050442 223,–

Univerzálny úžitkový drez

Univerzálny úžitkový drez, vyrobený z antikorovej ocele, zakrivená predná strana 
misy a integrovaná trecia doska, nástenné konzolové držiaky.

500x450x240

SIRX340 7612210050435 181,–

Univerzálny drez 

Univerzálny drez vyrobený z antikorovej ocele s hrúbkou 1,2 mm, odtok s dvoma 
rebrami, dve misy, každá s odpadovou armatúrou BSP s priemerom 38 mm, 
stojaca zátka/prepadová rúra s ochranným krytom – bez otvorov pre batériu.

2200x550x315

BS353 7612210507434 2.058,–

Univerzálny drez

Univerzálny drez, vyrobený z antikorovej ocele, odtok s jedným rebrom, stojaca 
zátka/prepadová rúra s ochranným krytom.

1100x550x315

BS351 7612210507410         898,– 
odtok na ľavej strane

BS352 7612210507427 892,–
odtok na pravej strane

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
    

BS352
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Univerzálna drezová misa Franke SIRIUS

Konzolový držiak

Pár samonosných konzolových držiakov z antikorovej ocele, určený pre BS351, 
BS352, BS353.

40x525x320

BS354 7612210507441 53,– 

Univerzálna drezová misa

Univerzálna hlboká drezová misa s pripevnením na stenu, vyrobená z antikorovej 
ocele, výstupok pre batériu so šírkou 70 mm v zadnej časti, odpadová armatúra 
BSP s priemerom 38 mm, stojaca zátka/prepadová rúra, vrátane integrovaných 
nástenných konzolových držiakov.

600x500x230
Misa: 500x380x230

BS330 7612210507304 882,–

Univerzálna drezová misa a odtok 

Univerzálna drezová misa s pripevnením na stenu, vyrobená z antikorovej ocele, 
plochý odtok/pracovná plocha a hlboká misa, výstupok pre batériu so šírkou 
70 mm v zadnej časti, odpadová armatúra BSP s priemerom 38 mm, stojaca 
zátka/prepadová rúra, vrátane integrovaných nástenných konzolových držiakov.

1000x500x230
Misa: 500x380x230

BS332 7612210507328 1.246,–
úložná plocha vľavo

BS333 7612210507335 1.246,–
úložná plocha vpravo

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
    

BS333
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Viacúčelové drezy Franke SIRIUS

Zapustená univerzálna drezová misa 

Zapustená univerzálna hlboká drezová misa, vyrobená z antikorovej ocele, jeden 
plochý odtok/pracovná plocha a hlboká misa, výstupok pre batériu so šírkou 
70 mm v zadnej časti, odpadová armatúra BSP s priemerom 38 mm, stojaca 
zátka/prepadová rúra, kompatibilná so základňami od iných výrobcov.

560x470x230
Misa: 500x380x230

BS340 7612210507106 648,–

Viacúčelová drezová misa

Viacúčelová drezová misa s pripevnením na stenu, vyrobená z polyestru 
spevneného skleným vláknom, bez výstupkov pre batériu (používa sa s 
batériami zabudovanými do steny), odpadová armatúra BSP s priemerom 
38 mm, stojaca zátka/prepadová rúra, vrátane nástenných konzolových 
držiakov.

700x495x295

MB7054 7612210002151 191,–
sivá

MB7052 7612210600067 197,–
Manhattan

Viacúčelová drezová misa

Viacúčelová drezová misa s pripevnením na stenu, vyrobená z polyestru 
spevneného skleným vláknom, bez výstupkov pre batériu (používa sa s 
batériami zabudovanými do steny), odpadová armatúra BSP s priemerom 
38 mm, stojaca zátka/prepadová rúra, vrátane nástenných konzolových 
držiakov.

500x400x180

MB5044 7612210005398 151,–
Sivá

MB5042 7612210600043 158,–
Manhattan

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH
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SIRW840

Umývadlo na umývanie krmiva, Franke SIRIUS

Umývadlo na umývanie potravín

Umývadlo FLENSBURG na čistenie potravín, vyrobené z materiálu Rotolith, biela 
farba, dolný rám a 1 1/4" odpadová súprava so zátkou.

570x320x570

SIRW840 7612982000997 1.003,–

Umývadlo na umývanie krmiva, vyrobené z antikorovej ocele

SIRW841 7612982005787 1.442,–

Umývadlo na umývanie potravín

Umývadlo BREMEN na čistenie potravín, vyrobené z materiálu Rotolith, biela 
farba, dolný rám a 1 1/4" odpadová súprava so zátkou, rám zo štvorcových 
profilov z antikorovej ocele, výškovo nastaviteľný.

400x320x500

SIRW844 7612982005770 1.190,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Výlevka Franke SIRIUS

Výlevka s pripevnením na stenu

Výlevka s pripevnením na stenu, vyrobený z antikorovej ocele, kĺbová mriežka, 
integrované nástenné konzolové držiaky, zasúvacia opierka.

500x500x160

WB500GV 7612210524417   271,–

Zadná stena proti prskaniu vyrobená z antikorovej ocele, hrúbka materiálu 
0,9 mm, určená pre umývací drez WB500GV.

500x250

F831 7612210000478     42,–

Výlevka s pripevnením na stenu

Výlevka s pripevnením na stenu ECONOM, vyrobený z antikorovej ocele, kĺbová 
mriežka, odpadová armatúra BSP s priemerom 38 mm, integrované nástenné 
konzolové držiaky.

448x400x195

BS300 7612210509056  295,–
so zasúvacou opierkou

BS301 7612210509063  254,–
bez zasúvacej opierky

Výlevka s pripevnením na stenu

Výlevka s pripevnením na stenu vyrobený z antikorovej ocele.

500x400x170

BS302 7612979000344  441,–
so zasúvacou opierkou

BS303 7612979000351  360,–
bez zasúvacej opierky

Zadná stena proti prskaniu

Zadná stena proti prskaniu vyrobená z antikorovej ocele.

500x12x210

BS304 7612210509094  72,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
    

BS300

BS302
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Výlevka Franke SIRIUS

Výlevka s pripevnením na stenu

Umývací drez s pripevnením na stenu, vyrobený z antikorovej ocele, zadná stena 
proti prskaniu, kĺbová mriežka, zasúvacia opierka.

Misa: 400x310x195
Zadná stena proti prskaniu: 440x300

WB440C 7612210053757  150,–

Drez na čistenie

Umývadlo na umývanie krmiva, vyrobené z materiálu Rotolith, biela farba.

500x215x400

SIRW810 7612982002724            1.051,–  

Zasúvacia opierka, vyrobená z antikorovej ocele.

250x400

E-FAR 20133101 7612982002946  300,–

Výlevka s rozstrekom

Výlevka s rozstrekom vyrobená z brúsenej chrómniklovej ocele, so skrytou 
kruhovou doskou s konektorom splachovacej hadice, zvislý výtok DN 100, 
upevňovacie konzoly, so skladacou mrežou.  

470x330x470

SIRX370 7612982007927              2.865,– 
  

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Výlevka Franke SIRIUS

Výlevka voľne stojatá

Výlevka postavená na podlahe, vyrobená z antikorovej ocele, riešenie 
zabraňujúce kvapkaniu do misy, kĺbová mriežka, odpadová armatúra BSP s 
priemerom 38 mm, vrátane stojana z antikorovej ocele s čelným panelom, 
nastaviteľné hony. Umývací drez postavený na podlahe, zaistený pomocou 
skrutiek.

600x600x650
Misa: 450x450x250

F832V 7612210036033 920,–
Kombinovaná výlevka postavená na podlahe so 
stojanom (zaistený pomocou skrutiek).

F832V-F 7612210043994 1.038,–
Kombinovaná výlevka postavená na podlahe 
s privareným stojanom.

Čistiace vedro

Čistiace vedro vyrobené z antikorovej ocele, leštený povrch so saténovou 
úpravou, vrátane zaoblených vnútorných rohov, odpadová armatúra s 
priemerom 38 mm, kĺbová mriežka a stojan z antikorovej ocele, bez vedra.

500x570x880

SIRX832 7612979000016 1.676,–

Inštalačný prvok pre drezy z antikorovej ocele

Inštalačný prvok AQUAFIX pre drezy z antikorovej ocele s pripevnením na stenu, 
samonosná konštrukcia z oceľového rámu nastriekaného práškovou farbou, 
certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, vode 
odolný panel z lepeného vrstveného dreva, výškovo nastaviteľné pripevnenie pre 
pripevňovacie predmety a armatúrové pripojenia a ústie vývodu, 1/2" potrubie 
v stene so zvukovou izoláciou, univerzálne výstupné koleno DN 50, stavebná 
ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1185 x 700 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných 
 konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX155 7612982097249 293,–

Súprava nástenných konzolových držiakov

Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na 
pripevnenie inštalačného prvku AQUAFIX na murivo alebo pred fošňovú 
stenu, plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripevnenie, 
galvanizovaná oceľ, vrátane pripevňovcieho materiálu, 2 ks v balení.

Z-CMPX140 7612982097294 9,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Dielenský drez Franke SIRIUS

Dielenský drez

Dielenský drez vyrobený z nikel–chrómovej ocele, brúsený povrch, odpad so 
stúpavým potrubím DN 40 a sitko, rám zo štvorcových profilov z antikorovej 
ocele, výškovo nastaviteľný.

1000x300x600
Misa: 920x300x520
SIRX751 7612210050787 1.597,–

1500x800x600
Misa: 1420x300x520
SIRX752 7612210050794 1.781,–

2000x800x600
Misa: 1920x300x520
SIRX753 7612210050800 2.027,–

Iné miery dodávame na požiadanie.

Dielenský drez

Dielenský drez vyrobený z nikel–chrómovej ocele, hrúbka materiálu 1,25 mm, 
matný brúsený povrch, rám zo štvorcových profilov z antikorovej ocele, výškovo 
nastaviteľný, odtokový otvor s odpadom a sifónom na zachytávanie kalu z 
nikel–chrómovej ocele – privarený, odtokový prepad DN 40 a odtokové hrdlo 
DN 15. Odpadová súprava s guľovým ventilom DN 40 a DN 15, vrátane potrubia.

1000x800x600
Misa: 920x300x520
SIRX754 7612210050817 2.546,–

1500x800x600
Misa: 1420x300x520
SIRX755 7612210050824 2.757,–

2000x800x600
Misa: 1920x300x520
SIRX756 7612210050831 2.946,–

Iné miery dodávame na požiadanie.

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
    



126

Dielenský drez Franke SIRIUS

Dielenský drez

Dielenský drez vyrobený z materiálu Rotolith, biela farba, odpad so stúpavým 
potrubím DN 40 a sitko, rám zo štvorcových profilov z antikorovej ocele, výškovo 
nastaviteľný.

1100x300/800x700
SIRW720 7612982002762             2.843,–

drez so sifónom na kal 

1100x300/800x700
SIRB720 7612982002779 4.581,–
  

Dielenský drez

Dielenský drez vyrobený z materiálu Rotolith, biela farba, odpad so stúpavým 
potrubím DN 40 a sitko, rám zo štvorcových profilov z antikorovej ocele, výškovo 
nastaviteľný.

2000x300/800x700
SIRB740 7612982002793             3.698,–

drez so sifónom na kal 

2000x300/800x700
SIRW740 7612982002809  6.282,–

Pracovný drez

Dielenský drez vyrobený z materiálu Rotolith, biela farba, odpad so stúpavým 
potrubím DN 40 a sitko, rám zo štvorcových profilov z antikorovej ocele, výškovo 
nastaviteľný.

2000x300/800x600
SIRW761 7612982002830 3.172,–

drez so sifónom na kal 

2000x300/800x600
SIRB761 7612982002847            4.809,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH
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Dielenský drez Franke SIRIUS

Dielenský drez

Dielenský drez vyrobený z materiálu Rotolith, biela farba, rám zo štvorcových 
profilov z antikorovej ocele, výškovo nastaviteľný, odtokový otvor s odpadom 
a sifónom na zachytávanie kalu z nikel–chrómovej ocele – privarený, odtokový 
prepad DN 40 a odtokové hrdlo DN 15. Odpadová súprava s guľovým ventilom 
DN 40 a DN 15, vrátane potrubia.

1100x300/800x700
SIRW754 7612982002755            4.880,–

Dielenský drez

Dielenský drez vyrobený z materiálu Rotolith, biela farba, rám zo štvorcových 
profilov z antikorovej ocele, výškovo nastaviteľný, odtokový otvor s odpadom 
a sifónom na zachytávanie kalu z nikel–chrómovej ocele – privarený, odtokový 
prepad DN 40 a odtokové hrdlo DN 15. Odpadová súprava s guľovým ventilom 
DN 40 a DN 15, vrátane potrubia.

2000x300/800x700
SIRB750 7612982002823             5.731,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH
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Drez so sifónom na kal

Drez so sifónom na kal, vyrobený z nikel–chrómovej ocele, brúsený povrch, na 
kolieskach s brzdou.

600x550x360

Variant SFE 1
s 2" odtokovým prepadom
SIRX757 7612210050671 850,–

Variant SFE 2
s 2" stúpavou trubkou
SIRX758 7612210050688 814,–

Pracovný drez, drez so sifónom na kal, Franke SIRIUS

Dielenský drez

Dielenský drez vyrobený z materiálu Rotolith, biela farba, rám zo štvorcových 
profilov z antikorovej ocele, výškovo nastaviteľný, odtokový otvor s odpadom 
a sifónom na zachytávanie kalu z nikel–chrómovej ocele – privarený, odtokový 
prepad DN 40 a odtokové hrdlo DN 15. Odpadová súprava s guľovým ventilom 
DN 40 a DN 15, vrátane potrubia.

2000x300/800x 600
SIRW765 7612982026874 4.499,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
    

SIRX757
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Drez so sifónom na kal, Franke SIRIUS

Drez so sifónom na kal

Drez so sifónom na kal, vyrobený z materiálu Rotolith, biela farba, na kolieskach 
s brzdou.

600x550x370

Variant SFE 1
s 2" odtokovým prepadom
SIRW757 7612982026591 1.475,–

Variant SFE 2
s 2" stúpavou trubkou
SIRW758 7612982026607 1.470,–

Vaňa na čistenie pracovnej obuvi

Vaňa na čistenie pracovnej obuvi so zapustením do zeme. Žľabové koryto 
vyrobené z minerálového materiálu ROTOLITH, lepeného umelou živicou, 
hladký, bezpórový povrch (odoláva teplotám do 65 °C), bezspojové 
výlisky v tvare chodidla s nastaviteľnou výškou.

Farba: antracit.
Vyklápacia mreža. Držadlo vo výške približne 900 mm a hák na ručnú kefy 
vyrobený z chróm–niklovej ocele.
Ručná kefa s páčkovým ventilom a ohybnou nekrútivou kovovou hadicou, 1/2" 
spojovací nástavec, jednosmerný ventil a odvzdušňovací ventil. Rám s 12 kefami 
na čistenie podrážky, striekacie príslušenstvo vyrobené z chróm–niklovej ocele 
18/10, ovládané nožným spínačom, 1/2" spojovací nástavec. 1/2" spojovací 
nástavec pre prívod vody, tlak 2–6 bar, spotreba vody 7 litrov za minútu.
(0,12 litra za sekundu) Vypnutie proti prúdu a sifón na špinu. Odtok v základni.

Poznámka:
Na požiadanie dodávame špeciálne varianty vyrobené z antikorovej ocele a 
lepiacou celotesniacou prírubou.

600x425–450x900

S horizontálnou odtokovou časťou DN 100
SIRB711 7612982000799 3.281,–

S odtokovým prvkom DN 100, nádržkou na kal a pachovým sifónom
SIRB714 7612982000805 4.305,–

ROTOLITH je materiál s vysokou odolnosťou proti pôsobeniu kyselín a alkalických 
látok. Odoláva väčšine korozívnych prípravkov a všetkým ketónovým zmesiam. 
V prípade pochybností nahliadnite do tabuľky kompatibilných chemických 
výrobkov. Upozorňujeme, že rozmery u jednotlivých druhov povrchovej úpravy 
sa môžu mierne líšiť.

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
    

SIRW757

SIRB714



130

Vane na čistenie topánok a pracovnej obuvi Franke SIRIUS

Vaňa na čistenie topánok a pracovnej obuvi

Vaňa na čistenie topánok a pracovnej obuvi, z materiálu ROTOLITH, biela Alpine, 
jeden rad s pripevnením na stenu, 2 čistiace priestory, rozmery 1 400x600 mm, 
nafarbené nohy zo štvorcových profilov, hrdlo odtoku odpadu DN 100, kôš na kal, 
spojovacie ventily pre DN 15, páčkový ventil, ručné kefy a pachový sifón.

1400x600
SIRW721 7612982000751 5.590,–  
2 čistiace priestory

2100x600
SIRW731 7612982004148 6.814,–
3 čistiace priestory

Vaňa na čistenie topánok a pracovnej obuvi

Vaňa na čistenie topánok a pracovnej obuvi, z leštenej nikel–chrómovej ocele, 
jeden rad s pripevnením na stenu, nohy zo štvorcových profilov, hrdlo odtoku 
odpadu DN 100 (odtok na pravej strane), kôš na kal, spojovacie ventily pre DN 
15, páčkový ventil, ručné kefy a pachový sifón.

700x600x500
SIRX711C 7612210050695 3.466,–
1 čistiaci priestor

1400x600x500
SIRX721C 7612210050701 4.305,–
2 čistiace priestory

2100x600x500
SIRX731C 7612210050718 4.494,–
3 čistiace priestory

Vaňa na čistenie topánok a pracovnej obuvi

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
    

SIRW731

SIRX731
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Drez na sadru Franke SIRIUS

Drez na sadru

Drez na sadru vyrobený z antikorovej ocele. Súčasťou drezu je vaňa so 
zachytávacím košom, ktorý zabraňuje úniku voľnej sadry do odpadového 
potrubia.

1000x600x420

SIRX835 7612210016974 2.349,–
odtok vľavo

SIRX836 7612210017568 2.349,–
odtok vpravo

Konzolový držiak

Pár samonosných konzolových držiakov z antikorovej ocele, určený pre 
SIRX835/836.

40x557x180

SIRX837 7612210017575 228,–

Nohy

Pár predných nôh z antikorovej ocele, určený pre SIRX835/836.

30x580x820

SIRX838 7612210017582 359,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
    

SIRX835



Umývacie koryto Franke

SATURN

Franke SATURN. Umývacie koryto



Základné vlastnosti výrobkov: 

- Variabilné riešenia od 600 mm do 3000 mm

- Špeciálne konfigurácie

- Odtok doľava alebo doprava

- Hygienický rám pripevnený na stene

- S namontovanou batériou alebo bez batérie

- Inštalačné armatúry súčasťou výrobku

- Široká ponuka doplnkových armatúr:

 - zadná stena proti prskaniu

 - zadný prvok pre namontovanie batérie

 - ponuka tyčí na uterák

 - podnos/polička

Priemyselné použitia volajú po flexibilných 
riešeniach pre umyvárne, ktoré zodpovedajú 
priestorovým požiadavkám a zároveň poskytujú 
dostatočnú kapacitu. 
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Umývacie koryto Franke SATURN

Umývacie koryto

Umývacie koryto s pripevnením na stenu, vyrobené z antikorovej ocele, konzolový 
držiak, vrátane skrutiek a kotiev.

1200x570x150
PRES212 7612210051029            1.222,–

1800x570x150
PRES318 7612210051036            1.401,–

1400x570x150
PREL214 7612210051043            1.306,–

2100x570x150
PREL321 7612210051050            1.528,–

Iné miery dodávame na požiadanie.

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Umývacie koryto Franke SATURN 

Umývacie koryto ECO400 CS

Umývacie koryto s pripevnením na stenu, vyrobené z chrómovej ocele 17, zadný 
soklík s výškou 40 mm, výstupok pre batériu s hĺbkou 70 mm, predné a bočné 
zakrivenie s hĺbkou 30 mm, mriežková odpadová armatúra BSP s priemerom 
38 mm na ľavom a pravom konci, integrované nástenné konzolové držiaky. 
Korytá s dĺžkou nad 1800 mm sa dodávajú s dodatočným konzolovým držiakom.

600x400
ECO6L 7612210522017                206,–

1200x400
ECO12L 7612210522031                240,–

1500x400
ECO15L 7612210522178                283,–

1 800x400
ECO18L 7612210522055                332,–

2400x400
ECO24L 7612210522079                391,–

3000x400
ECO30L 7612210522093                444,–

odtok vľavo

600x400
ECO6R 7612210522024                206,–

1200x400
ECO12R 7612210522048                240,–

1500x400
ECO15R 7612210522185                283,–

1800x400
ECO18R 7612210522062                332,–

2400x400
ECO24R 7612210522086                391,–

3000x400
ECO30R 7612210522109                444,–

odtok vpravo

Iné miery dodávame na požiadanie.

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Umývacie koryto Franke SATURN  

Zadná stena proti prskaniu

Zadná stena proti prskaniu s pripevnením na stenu, samolepiaca zadná strana, 
vyrobená z chrómovej ocele 17 s hrúbkou 0,8 mm.
Určená pre umývacie korytá ECO 400 CS.
   

600x266
ECC6 7612210522116 53,–

1200x266
ECC12 7612210522123 61,–

1500x266
ECC15 7612210522161 83,–

1800x266
ECC18 7612210522130 82,–

2400x266
ECC24 7612210522147 106,–

3000x266
ECC30 7612210522154 148,–

Iné miery dodávame na požiadanie.

Konzolový držiak

Dodatočný nosný konzolový držiak s penovým obložením, antikorová oceľ. Určený 
pre umývacie korytá ECO400 CS, ECN400 CNS.

30x242x160
SU24 7612210705014 30,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Umývacie koryto Franke SATURN  

Umývacie koryto ECN400 CNS

Umývacie koryto s pripevnením na stenu, vyrobené z antikorovej ocele, zadný 
soklík s výškou 40 mm, výstupok pre batériu s hĺbkou 70 mm, predné a bočné 
zakrivenie s hĺbkou 30 mm, mriežková odpadová armatúra BSP s priemerom 
38 mm na ľavom a pravom konci, integrované nástenné konzolové držiaky. 
Korytá s dĺžkou nad 1800 mm sa dodávajú s dodatočným konzolovým držiakom.

600x400
ECN6L 7612210525711 228,–

1200x400
ECN12L 7612210525735 294,–

1400x400
ECN14L 7612210006371 331,–

1500x400
ECN15L 7612210525872 347,–

1800x400
ECN18L 7612210525759 406,–

2100x400
ECN21L 7612210006395 454,– 

2400x400
ECN24L 7612210525773 485,– 

3000x400
ECN30L 7612210525797 559,–

odtok vľavo

600x400
ECN6R 7612210525728 228,–

1200x400
ECN12R 7612210525742 294,–

1400x400
ECN14R 7612210006388 331,–

1500x400
ECN15R 7612210525889 347,–

1800x400
ECN18R 7612210525766 406,–

2100x400
ECN21R 7612210006401 454,– 

2400x400
ECN24R 7612210525780 485,– 

3000x400
ECN30R 7612210525803 559,–

odtok vpravo

Iné miery dodávame na požiadanie.

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Umývacie koryto Franke SATURN  

Zadná stena proti prskaniu

Zadná stena proti prskaniu s pripevnením na stenu, samolepiaca zadná strana, 
vyrobená z antikorovej ocele s hrúbkou 0,8 mm. Určená pre umývacie korytá 
ECN400 CS. 

600x266
ECNC6 7612210525810 65,–

1200x266
ECNC12 7612210525827 87,–

1400x266
ECNC14 7612210006814 96,– 

1500x266
ECNC15 7612210525865 112,–

1800x266
ECNC18 7612210525834 120,–

2100x266
ECNC21 7612210006821 137,–

2400x266
ECNC24 7612210525841 163,–

3000x266
ECNC30 7612210525858 210,–

Iné miery dodávame na požiadanie.

Tyč na uterák

Samostatná tyč na uterák pre všetky umývacie korytá CNS, vyrobená z antikorovej 
ocele. Môže byť pripevnená od výroby, alebo sa môže neskôr nainštalovať na 
mieste. Určená pre umývacie korytá ECO400 CS, BX400 CNS, ECN400 CNS.

528x103
TB60 7612210511509 87,–

628x103
TB70 7612210511516 88,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Umývacie koryto Franke SATURN  

Umývacie koryto BX400 CNS

Umývacie koryto s pripevnením na stenu, vyrobené z antikorovej ocele, zadný 
soklík s výškou 32 mm, bez výstupku pre batériu, predné a bočné zakrivenie 
s hĺbkou 30 mm, mriežková odpadová armatúra BSP s priemerom 38 mm na 
ľavom a pravom konci, integrované konzolové držiaky na konci, vrátane skrutiek 
a kotiev. Korytá s dĺžkou nad 2400 mm sa dodávajú s dodatočným konzolovým 
držiakom.

600x400
BX60L 7612210511011 263,–

1000x400
BX100L 7612210511059 299,–

1200x400
BX120L 7612210511073 317,–

1400x400
BX140L 7612210511097 354,–

1500x400
BX150L 7612210511110 362,–

1800x400
BX180L 7612210511134 411,–

2000x400
BX200L 7612210000027 439,–

2100x400
BX210L 7612210511172 450,–

2400x400
BX240L 7612210511196 560,–

2800x400
BX280L 7612210511219 606,–

3000x400
BX300L 7612210511233 638,–

odtok vľavo

600x400
BX60R 7612210511028 263,–

1000x400
BX100R 7612210511066 299,–

1200x400
BX120R 7612210511080 317,–

1400x400
BX140R 7612210511103 354,–

1500x400
BX150R 7612210511127 362,–

1800x400
BX180R 7612210511141 411,–

2000x400
BX200R 7612210000034 439,–

2100x400
BX210R 7612210511189 450,–

2400x400
BX240R 7612210511202 560,–

2800x400
BX280R 7612210511226 606,–

3000x400
BX300R 7612210511240 638,–

odtok vpravo

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH
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Umývacie koryto Franke SATURN  

Zadná stena proti prskaniu

Zadná stena proti prskaniu s pripevnením na stenu, samolepiaca zadná strana, 
vyrobená z antikorovej ocele s hrúbkou 0,8 mm.
Určená pre BX400 CNS a umývadlá Confort.

600x13x360
BXC60 7612210507809 167,–

700x13x360
BXC70 7612210507786 207,–

1000x13x360
BXC100 7612210507830 222,–

1200x13x360
BXC120 7612210507847 267,–

1400x13x360
BXC140 7612210507793 292,–

1500x13x360
BXC150 7612210507854 307,–

1800x13x360
BXC180 7612210507861 342,–

2000x13x360
BXC200 7612210007835 370,–

2100x13x360
BXC210 7612210507885 390,–

2400x13x360
BXC240 7612210007538 426,–

2800x13x360
BXC280 7612210527036 456,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH
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Polička, konzolový držiak Franke SATURN

Polička

Polička s pripevnením na stenu, integrované konzolové držiaky na konci, 
vyrobená z antikorovej ocele. Poličky s dĺžkou nad 1800 mm sa dodávajú s 
dodatočným nosným konzolovým držiakom. Špeciálne dĺžky na želanie. Určená 
pre umývacie korytá ECN400 CNS, BX400 CNS.

600x142x138
BXSV6 7612210508615 129,–

1000x142x138
BXSV10 7612210508639 146,–

1200x142x138
BXSV12 7612210508646 158,–

1400x142x138
BXSV14 7612210508653 169,–

1500x142x138
BXSV15 7612210508660 178,–

1800x142x138
BXSV18 7612210508677 212,–

2100x142x138
BXSV21 7612210508707 227,–

Iné miery dodávame na požiadanie.

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Franke Konzolový držiak SATURN

Konzolový držiak

Dodatočný konzolový držiak pre umývacie koryto BX400 CNS, vyrobený z 
galvanizovanej ocele. Určený pre BX400 CNS.

40x387x279

SU39 7612210511608 70,–

Konzolový držiak

Dodatočný konzolový držiak pre umývacie korytá BX400 CNS a zadný panel 
vyrobený z galvanizovanej ocele.

40x387x159

SU39TAB 7612210511615 68,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Lekárske koryto

Umývacie koryto s pripevnením na stenu, z antikorovej ocele, bez výstupku pre 
batériu, predné a bočné zakrivenie s hĺbkou 40 mm.

1200x550x335
MT12 7612210004209 4.038,–

1400x550x335
MT14 7612210004216 4.244,–

1800x550x335
MT18 7612210004223 4.606,–

2400x550x335
MT24 7612210004230 5.422,–

Na želanie vyrábame aj špeciálne rozmery.

Lekárske koryto Franke SATURN

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
    



Ostrovčekové umývacie stojany Franke

SATURN

Franke SATURN. Ostrovčekové umývacie stojany



Základné vlastnosti výrobkov: 

- Robustný dizajn

- Brúsené kovové povrchy

- Skryté kovania pre skrutky

- Špeciálna ponuka potrubia z antikorovej ocele

- Doplnkové zrkadlá a ponuka tyčí na uterák

- Inštalačné armatúry súčasťou výrobku

- Ponuka umývadiel a verejne nainštalovaných drezov

- Široká ponuka konfigurácií s rôznou dĺžkou

- Ďalšie voliteľné prvky:

 - odtok doľava alebo doprava

 - ponuka tyčí na uterák

 - polička

 - atď.

Kde ľudia pracujú ťažko, sa aj ruky zašpinia. Umyvárne 
priemyselných a továrenských zariadení sú vystavené 
mimoriadne náročnému používaniu. Postačujúca kapacita, 
vysoká spoľahlivosť a jednoduché čistenie, údržba a 
prevádzkovanie sú všetko potreby tohto sektora.
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Ostrovčekové umývacie stojany Franke SATURN

xxx
xxxx
Höhe ne Nástavec pro zrcadla = 1200 mm, Höhe ano Nástavec pro zrcadla = 1852 mm

Dĺžka (mm) 1400 2100 2800 1400 2100 2800

Pripevnené zrkadlo nie nie nie áno áno áno

Umývacie miesta 4 6 8 4 6 8

Obrázok

bez potrubnej sústavy SANB140 SANB210 SANB280 SANB141 SANB211 SANB281

Katalógové číslo 7612210011993 7612210012013 7612210012020 7612210012037 7612210012044 7612210012051

Ceny sú v Euro bez DPH 4.706,– 6.010,– 7.842,– 6.118,– 7.702,– 9.883,–

S potrubím na studenú a 

zmiešanú vodu

SANB140M SANB210M SANB280M SANB141M SANB211M SANB281M

Katalógové číslo 7612210012068 7612210012075 7612210012082 7612210012099 7612210012105 7612210012112

Ceny sú v Euro bez DPH 5.431,– 6.954,– 9.002,– 6.843,– 9.006,– 11.043,–

S potrubím na studenú a 

teplú vodu

SANB140CW SANB210CW SANB280CW SANB141CW SANB211CW SANB281CW

Katalógové číslo 7612210012129 7612210012136 7612210012143 7612210012150 7612210012167 7612210012174

Ceny sú v Euro bez DPH 5.800,– 7.416,– 9.663,– 7.212,– 9.108,– 11.705,–

Výkresy

 

Ostrovčekové umývacie stojany CONFORT voľne stojace, nepripevnené

Modulárny stavebný systém, tvorený nasledujúcimi komponentmi: 2 nohy pre pripevnenie na podlahu, zamknuteľný servisný panel pre prívod vody a 
odtok vody, 1 batériový kanál, bez potrubnej sústavy, 1 stredová lavica, 2 umývacie korytá (v závislosti od dĺžky ostrovčekového umývacieho stojana). 
Odtoky osadené 1 1/2" ventilom.
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xxx
xxxx
Höhe ne Nástavec pro zrcadla = 1200 mm

Dĺžka (mm) 1200 1400 1800 2100 2400 2800

Pripevnené zrkadlo nie nie nie nie nie nie

Umývacie miesta 4 4 6 6 8 8

Obrázok

bez potrubnej sústavy SANT120 SANT140 SANT180 SANT210 SANT240 SANT280

Katalógové číslo 7612210012181 7612210012198 7612210012204 7612210012211 7612210012228 7612210012235

Ceny sú v Euro bez DPH 2.756,– 2.957,– 3.273,– 3.549,– 3.757,– 4.088,–

S potrubím na studenú a 

zmiešanú vodu

SANT120M SANT140M SANT180M SANT210M SANT240M SANT280M

Katalógové číslo 7612210012303 7612210012310 7612210012334 7612210012341 7612210012358 7612210012365

Ceny sú v Euro bez DPH 3.477,– 3.682,– 4.211,– 4.493,– 4.917,– 5.248,–

S potrubím na studenú a 

teplú vodu

SANT120CW SANT140CW SANT180CW  SANT210CW SANT240CW SANT280CW

Katalógové číslo 7612210012426 7612210012433 7612210013041 7612210012440 7612210012457 7612210012464

Ceny sú v Euro bez DPH 3.844,– 4.051,– 4.724,– 4.956,– 5.563,– 5.910,–

Výkresy

  
Ostrovčekové umývacie korytá Franke SATURN

Ostrovčekové umývacie koryto BX400 CNS voľne stojace, nepripevnené

Modulárny stavebný systém, tvorený nasledujúcimi komponentmi: 2 nohy pre pripevnenie na podlahu, zamknuteľný servisný panel pre prívod vody a 
odtok vody, 1 batériový kanál, bez potrubnej sústavy, 1 stredová lavica, 2 umývacie korytá (v závislosti od dĺžky ostrovčekového umývacieho stojana). 
Odtoky osadené 1 1/2" ventilom.
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Ostrovčekové umývacie korytá s pripevneným zrkadlom Franke SATURN

xxx
xxxx
Höhe ne Nástavec pro zrcadla = 1200 mm, Höhe ano Nástavec pro zrcadla = 1852 mm

Dĺžka (mm) 1200 1400 1800 2100 2400 2800

Pripevnené zrkadlo áno áno áno áno áno áno

Umývacie miesta 4 4 6 6 8 8

Obrázok

bez potrubnej sústavy SANT121 SANT141 SANT181 SANT211 SANT241 SANT281

Katalógové číslo 7612210012242 7612210012259 7612210012266 7612210012273 7612210012280 7612210012297

Ceny sú v Euro bez DPH 4.159,– 4.370,– 4.952,– 5.241,– 5.776,– 6.130,–

S potrubím na studenú a 

zmiešanú vodu

SANT121M SANT141M SANT181M SANT211M SANT241M SANT281M

Katalógové číslo 7612210012372 7612210012389 7612210012396 7612210012402 7612210013072 7612210012419

Ceny sú v Euro bez DPH 4.880,– 5.094,– 5.890,– 6.185,– 6.937,– 7.290,–

S potrubím na studenú a 

teplú vodu

SANT121CW SANT141CW SANT181CW SANT211CW SANT241CW SANT281CW

Katalógové číslo 7612210012471 7612210012488 7612210012495 7612210012501 7612210012518 7612210012525

Ceny sú v Euro bez DPH 5.247,– 5.463,– 6.403,– 6.647,– 7.583,– 7.951,–

Výkresy

Ostrovčekové umývacie korytá BX400 CNS, bez pripevneného zrkadla

voľne stojace, nepripevnené

Modulárny stavebný systém, tvorený nasledujúcimi komponentmi: 2 nohy pre pripevnenie na podlahu, zamknuteľný servisný panel pre prívod vody a 
odtok vody, 1 batériový kanál, bez potrubnej sústavy, 1 stredová lavica, 2 umývacie korytá (v závislosti od dĺžky ostrovčekového umývacieho stojana). 
Odtoky osadené 1 1/2" ventilom. 
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Tyč na uterák Franke SATURN

Tyč na uterák

Pre ostrovčekové umývacie stojany SANB.

628x103

CMTB70 7612210523113 91,–

Tyč na uterák

Pre ostrovčekové umývacie stojany SANT

528x103
TB60 7612210511509 87,–

628x103
TB70 7612210511516 88,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Umývacie stojany/umývadlové systémy Franke SATURN

xxx
xxxx
Höhe ohne Spiegelaufsatz = 1200 mm, Höhe mit Spiegelaufsatz = 1852 mm

Dĺžka (mm) 1200 1800 2400 1200 1800 2400

Zahnuté nohy nie nie nie áno áno áno

Umývacie miesta 2 3 4 2 3 4

Obrázok

Typ               SANW120 SANW180 SANW240             SANW120F            SANW180F             SANW240F

Katalógové číslo 7612982001116 7612982001130 7612982006135   7612982001123  7612982001147   7612982006142

Ceny sú v Euro bez DPH 1.083,– 1.556,– 1.942,– 1.606,– 2.079,– 2.648,–

Zdvojené vodovodné 
potrubie

pripojenie zozadu pripojenie zozadu pripojenie zozadu pripojenie zhora pripojenie zhora pripojenie zhora

Typ SANW902 SANW903 SANW915 SANW912 SANW914 SANW916

Katalógové číslo   7612982001611   7612982001628   7612982019890   7612982019739   7612982019753   7612982019760

Ceny sú v Euro bez DPH 233,– 353,– 466,– 222,– 340,– 457,–

Spojovacie 

príslušenstvo

pripojenie zozadu pripojenie zozadu pripojenie zozadu pripojenie zhora pripojenie zhora pripojenie zhora

Typ SANW900 SANW901 SANW925 SANW923 SANW924 SANW926

Katalógové číslo   7612982001598   7612982001604   7612982019838   7612982019746   7612982019821   7612982019807

Ceny sú v Euro bez DPH 719,– 838,– 932,– 508,– 540,– 701,–

Výkresy

FUTURA exclusive – systém viacerých umývadiel

Systém viacerých umývadiel zo živicou lepeného minerálového 
materiálu ROTOLITH, farebný odtieň: biela Alpine, jeden rad s 
pripevnením na stenu, šírka umývacej plochy 600 mm, so zahnutými 
nohami z materiálu ROTOLITH v antracitovej farbe, horná hrana 
umývadla 700 mm, pripevnený pomocou závitových kolíkov M 
10x140 a kotiev B14. Súčasťou nie je potrubie ani spojovacie 
príslušenstvo. Súčasťou ceny nie je armatúra. 

Vodovodné potrubie

Zdvojené vodovodné potrubie DN 25 z nikel–chrómovej ocele, uzemnené, 
vyvŕtané otvory pre batérie s miešacím ventilom zaistené jednou sponou, 
pre FUTURA exclusive – systémy viacerých umývadiel, šírka umývacej 
plochy 600 mm, jednoradová inštalácia. 

Spojovacie príslušenstvo

Spojovacie príslušenstvo s pochrómovaným plášťom pre zdvojené 
vodovodné potrubie, pre FUTURA exclusive – systémy viacerých 
umývadiel, šírka umývacej plochy 600 mm, jednoradová inštalácia. 
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Umývacie stojany/umývadlové systémy Franke SATURN

xxx
xxxx
Höhe ohne Spiegelaufsatz = 1200 mm, Höhe mit Spiegelaufsatz = 1852 mm

Dĺžka (mm) 1400 2100 2800 1400 2100 2800

Zahnuté nohy nie nie nie áno áno áno

Umývacie miesta 2 3 4 2 3 4

Obrázok

Typ SANW121 SANW181 SANW241 SANW212F SANW181F SANW241F

Katalógové číslo 7612982006210 7612982006234 7612982006258   7612982006227  7612982006231   7612982006265

Ceny sú v Euro bez DPH 1.111,– 1.589,– 2.212,– 1.582,–                   2.040,– 2.918,–

Zdvojené vodovodné 
potrubie

pripojenie zozadu pripojenie zozadu pripojenie zozadu pripojenie zhora pripojenie zhora pripojenie zhora

Typ SANW931 SANW933 SANW935 SANW932 SANW934 SANW936

Katalógové číslo   7612982067648   7612982067617   7612982067686   7612982067150   7612982067143   7612982067181

Ceny sú v Euro bez DPH 268,– 406,– 545,– 260,– 398,– 537,–

Zdvojené vodovodné 
potrubie

pripojenie zozadu pripojenie zozadu pripojenie zozadu pripojenie zhora pripojenie zhora pripojenie zhora

Typ SANW943 SANW945 SANW947 SANW944 SANW946 SANW948

Katalógové číslo   7612982067310   7612982067334   7612982067372   7612982067273   7612982067266   7612982077005

Ceny sú v Euro bez DPH 734,– 794,– 964,– 504,– 565,– 701,–

Výkresy

FUTURA exclusive – systém viacerých umývadiel

Systém viacerých umývadiel zo živicou lepeného minerálového 
materiálu ROTOLITH, farebný odtieň: biela Alpine, jeden rad s 
pripevnením na stenu, šírka umývacej plochy 700 mm, so zahnutými 
nohami z materiálu ROTOLITH v antracitovej farbe, horná hrana 
umývadla 700 mm, pripevnený pomocou závitových kolíkov M 
10x140 a kotiev B14. Súčasťou nie je potrubie ani spojovacie 
príslušenstvo. 

Vodovodné potrubie

Zdvojené vodovodné potrubie DN 25 z nikel–chrómovej ocele, uzemnené, 
vyvŕtané otvory pre batérie s miešacím ventilom zaistené jednou sponou, 
pre FUTURA exclusive – systémy viacerých umývadiel, šírka umývacej 
plochy 700 mm, jednoradová inštalácia. 

Spojovacie príslušenstvo

Spojovacie príslušenstvo s pochrómovaným plášťom pre zdvojené 
vodovodné potrubie, pre FUTURA exclusive – systémy viacerých 
umývadiel, šírka umývacej plochy 700 mm, jednoradová inštalácia. 
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Umývacie stojany/umývadlové systémy Franke SATURN

xxx
xxxx
Höhe ohne Spiegelaufsatz = 1200 mm, Höhe mit Spiegelaufsatz = 1852 mm

Dĺžka (mm) 1400 2100 2800 1400 2100 2800

Zahnuté nohy - - - áno áno áno

Umývacie miesta 4 6 8 4 6 8

Obrázok

Typ SANW120D SANW180D SANW240D

Katalógové číslo 7612982001154 7612982001161 7612982006333

Ceny sú v Euro bez DPH 3.134,– 4.065,– 5.175,–

Zdvojené vodovodné 
potrubie

pripojenie zdola pripojenie zdola pripojenie zdola pripojenie zhora pripojenie zhora pripojenie zhora

Typ SANW904 SANW906 SANW955 SANW908 SANW910 SANW956

Katalógové číslo 7612982001635 7612982001659 7612982070501 7612982001680 7612982001703 7612982071065

Ceny sú v Euro bez DPH 398,– 519,– 736,– 410,– 991,– 790,–

Spojovacie 

príslušenstvo

pripojenie zdola pripojenie zdola pripojenie zdola pripojenie zhora pripojenie zhora pripojenie zhora

Typ SANW905 SANW907 SANW964 SANW909 SANW911 SANW965

Katalógové číslo 7612982001642 7612982001666 7612982070518 7612982001673 7612982001697 7612982071058

Ceny sú v Euro bez DPH 1.009,– 1.061,– 1.262,– 883,– 915,– 1.117,–

Výkresy

FUTURA exclusive – systém viacerých umývadiel

Systém viacerých umývadiel zo živicou lepeného minerálového 
materiálu ROTOLITH, farebný odtieň: biela Alpine, dvojradová 
inštalácia, voľne stojaci na nosných nohách, šírka umývacej plochy 
600 mm, horná hrana umývadla 700 mm. Súčasťou nie je potrubie 
ani spojovacie príslušenstvo. Súčasťou ceny nie je armatúra. 

Vodovodné potrubie

Zdvojené vodovodné potrubie DN 25 z nikel–chrómovej ocele, uzemnené, 
konzolové držiaky pre vodiče a/alebo slepé potrubie, vyvŕtané otvory 
pre batérie s miešacím ventilom zaistené dvoma sponami, pre FUTURA 
exclusive – systémy viacerých umývadiel, šírka umývacej plochy 600 mm, 
dvojradová inštalácia. 
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Umývacie stojany/umývadlové systémy Franke SATURN

xxx
xxxx
Höhe ohne Spiegelaufsatz = 1200 mm, Höhe mit Spiegelaufsatz = 1852 mm

Dĺžka (mm) 1400 2100 2800 1400 2100 2800

Nosné nohy - - - áno áno áno

Umývacie miesta 4 6 8 4 6 8

Obrázok

Typ                               SANW120E            SANW210E             SANW280E

Katalógové číslo       7612982006364  7612982006371   7612982006388

Ceny sú v Euro bez DPH 3.092,– 4.026,– 5.718,–

Zdvojené vodovodné 
potrubie

pripojenie zdola pripojenie zdola pripojenie zdola pripojenie zhora pripojenie zhora pripojenie zhora

Typ SANW972 SANW974 SANW976 SANW973 SANW975 SANW977

Katalógové číslo   7612982071133   7612982071157   7612982071171   7612982077111   7612982077135   7612982077159

Ceny sú v Euro bez DPH 430,– 568,– 815,– 485,– 623,– 869,–

Spojovacie 

príslušenstvo

pripojenie zdola pripojenie zdola pripojenie zdola pripojenie zhora pripojenie zhora

Typ SANW984 SANW986 SANW988 SANW985 SANW987

Katalógové číslo   7612982071140   7612982071164   7612982071188   7612982077128   7612982077142

Ceny sú v Euro bez DPH 1.029,– 1.089,– 1.313,– 837,– 895,–

Výkresy

 

FUTURA exclusive – systém viacerých umývadiel

Systém viacerých umývadiel zo živicou lepeného minerálového 
materiálu ROTOLITH, farebný odtieň: biela Alpine, dvojradová 
inštalácia, voľne stojaci na nosných nohách, šírka umývacej plochy 
700 mm, horná hrana umývadla 700 mm. Súčasťou nie je potrubie 
ani spojovacie príslušenstvo. Súčasťou ceny nie je armatúra. 

Vodovodné potrubie

Zdvojené vodovodné potrubie DN 25 z nikel–chrómovej ocele, uzemnené, 
konzolové držiaky pre vodiče a/alebo slepé potrubie, vyvŕtané otvory 
pre batérie s miešacím ventilom zaistené dvoma sponami, pre FUTURA 
exclusive – systémy viacerých umývadiel, šírka umývacej plochy 700 mm, 
dvojradová inštalácia. 

Spojovacie príslušenstvo

Spojovacie príslušenstvo s pochrómovaným plášťom pre zdvojené 
vodovodné potrubie, pre FUTURA exclusive – systémy viacerých 
umývadiel, šírka umývacej plochy 700 mm, dvojradová inštalácia. 



Komerčné drezy a batériové armatúry pre 

komerčné a profesionálne použitie. 

MAXIMA

Dvojdielne stúpavé potrubie s 

veľkosťou 1 1/2" 

Nový hrebeňový dizajn

Prúžok s výškou 100 mm chrániaci kachličky

Základňa so šírkou 80 mm pre 
inštaláciu batérií

Kanálik s hĺbkou 15–30 mm 

okolo odtokovej dosky

Spevnená odtoková doska

Veľký, hlboký drez

Ochranné panely

Robustná ochrana na troch 

stranách

Spevňujúca tyč

Hygienická spodná strana

Polička

Výškovo nastaviteľné nohy 

Vzdialenosť od steny



Do novej ponuky drezov MAXIMA pre komerčné použitie 
patria výrobky Franke určené pre kateringové služby, 
bežné priemyselné použitie a poloprofesionálne čistenie 
a umývanie. Ponuka MAXIMA sa vyznačuje pokrokovými 
technológiami a mimoriadnou kvalitou povrchovej úpravy a 
zároveň pozorne navrhnutými praktickými funkciami.

Základné vlastnosti výrobkov: 

- Veľký drez s hĺbkou 250 mm alebo 300 mm

- Materiál s hrúbkou 1 mm

- Prúžok s výškou 100 mm chrániaci kachličky

- Základňa so šírkou 80 mm pre inštaláciu batérií

- Optimálne naklonený kanálik s hĺbkou 15–30 mm 

  okolo odtokovej dosky

- Dvojdielne stúpavé potrubie s veľkosťou 1 1/2" s 

  perforovaným puzdrom z antikorovej ocele

- Pevný hrebeňový dizajn

- Matný brúsený kovový povrch

- Robustná odtoková doska

- Odtokové dosky vľavo alebo vpravo

- Jednoduché čistenie zakrivených rohov

- Ponuka špeciálnych dĺžok a individuálnych 

  položiek s krátkymi časmi dodania

- Optimálny pomer cena/výkon

- Robustná nosná konštrukcia:

- nosná konštrukcia vyrobená z

   tvarovaných trubiek CNS s 

   veľkosťou 40 mm

- ochranné panely na troch stranách

- štyri výškovo nastaviteľné nohy 

   na kompenzovanie nerovnej 

   podlahy

- výška spodného rámu 900 mm

- atď.

Špeciálna dĺžka na želanie. 
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Drezy Franke MAXIMA na komerčné a priemyselné účely, hĺbka 600 mm

Gewerbespülen

Gewerbespüle aus Chromnickelstahl 18/10, mit 1 1/2” Ventilkörper und 2-tlg. Überlauf-Standrohr
Alternativ: Untergestell, Tablar, Konsole 

Dĺžka x hĺbka (mm) 600x600 700x600 1200x600 1200x600 1400x600 1400x600

Počet mís 1 1 1 1 1 1

Umiestnenie odtokovej 

dosky

- - vľavo vpravo vľavo vpravo

Umiestnenie odkladacej 

dosky

- - - - - -

Obrázok

Misa 450x400x250 500x400x300 450x400x250 450x400x250 500x400x300 500x400x300

Typ MAXS100-60 MAXS100-70 MAXS117-120 MAXS112-120 MAXS117-140 MAXS112-140

Katalógové číslo 7612210025617 7612210025624 7612210025655 7612210025662 7612210025679 7612210025686

Ceny sú v Euro bez DPH 504,– 532,– 614,– 614,– 682,– 682,–

Polička privarená k 

drezu

MAXF60-60 MAXF70-60 MAXF120-60 MAXF120-60 MAXF140-60 MAXF140-60

Katalógové číslo 7612210025754 7612210025761 7612210025778 7612210025778 7612210025785 7612210025785

Ceny sú v Euro bez DPH 304,– 335,– 352,– 352,– 367,– 367,–

Polička privarená k 

drezu

MAXS100-60F MAXS100-70F MAXS117-120F MAXS112-120F MAXS117-140F MAXS112-140F

Katalógové číslo 7612210025839 7612210025846 7612210025877 7612210025884 7612210025891 7612210025907

Ceny sú v Euro bez DPH 974,– 996,– 1.075,– 1.075,– 1.170,– 1.170,–

Polička pre spodný rám MAXT60-60 MAXT70-60 MAXT120-60 MAXT120-60 MAXT140-60 MAXT140-60

Katalógové číslo 7612210027413 7612210027420 7612210027437 7612210027437 7612210027444 7612210027444

Ceny sú v Euro bez DPH 168,– 177,– 229,– 229,– 264,– 264,–

Výkresy

 

Komerčný drez

Komerčný drez vyrobený z antikorovej ocele, vrátane 1 1/2" telesa ventila a dvojdielnej pepadovej trubky.
Alternatíva: spodný rám, polička, konzolový držiak
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1200x600 1600x600 1600x600 2000x600 2000x600 2600x600 2600x600

2 2 2 2 2 2 2

- vlevo vpravo vlevo vpravo vlevo vpravo

- - - - - vpravo vlevo

500x400x300 450x400x250 450x400x250 500x400x300 500x400x300 500x400x300 500x400x300

MAXS200-120 MAXS217-160 MAXS212-160 MAXS217-200 MAXS212-200 MAXS227-260 MAXS222-260

7612210025631 7612210025693 7612210025709 7612210025716 7612210025723 7612210025730 7612210025747

                                    878,– 988,– 988,– 1.114,– 1.114,– 1.574,– 1.574,–

MAXF120-60 MAXF160-60 MAXF160-60 MAXF200-60 MAXF200-60 MAXF260-60 MAXF260-60

7612210025778 7612210025792 7612210025792 7612210025808 7612210025808 7612210025815 7612210025815

                                     352,– 398,– 398,– 422,– 422,– 730,– 730,–

MAXS200-120F MAXS217-160F MAXS212-160F MAXS217-200F MAXS212-200F MAXS227-260F MAXS222-260F

7612210025853 7612210025914 7612210025921 7612210025938 7612210025945 7612210025952 7612210025969

                                 1.398,– 1.564,– 1.564,– 1.753,– 1.753,– 2.552,– 2.552,–

MAXT120-60 MAXT160-60 MAXT160-60 MAXT200-60 MAXT200-60 MAXT260-60 MAXT260-60

7612210027437 7612210027451 7612210027451 7612210027468 7612210027468 7612210027475 7612210027475

                                     229,– 286,– 286,– 427,– 427,– 471,– 471,–

R60R60

1200

73 500 54 500 73

40
0

75

60
0

43
0

80

26001300
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Drezy Franke MAXIMA na komerčné a priemyselné účely, hĺbka 700 mm

Gewerbespülen

Gewerbespüle aus Chromnickelstahl 18/10, mit 1 1/2” Ventilkörper und 2-tlg. Überlauf-Standrohr
Alternativ: Untergestell, Tablar, Konsole 

Dĺžka x hĺbka 700x700 1200x700 1400x700 1400x700

Počet mís 1 2 1 1

Umiestnenie odtokovej 

dosky

- - vlevo vpravo

Umiestnenie odkladacej 

dosky

- - - -

Obrázok

Misa 500x500x300 500x500x300 600x500x300 600x500x300

Typ MAXL100-70 MAXL200-120 MAXL117-140 MAXL112-140

Katalógové číslo 7612210025983 7612210025990 7612210026003 7612210026010

Ceny sú v Euro bez DPH 552,– 988,– 725,– 725,–

Polička privarená k 

drezu

MAXF70-70 MAXF120-70 MAXF140-70 MAXF140-70

Katalógové číslo 7612210026065 7612210026072 7612210026089 7612210026089

Ceny sú v Euro bez DPH 376,– 414,– 429,– 429,–

Polička privarená k 

drezu

MAXL100-70F MAXL200-120F MAXL117-140F MAXL112-140F

Katalógové číslo 7612210026133 7612210026140 7612210026157 7612210026164

Ceny sú v Euro bez DPH 1.078,– 1.686,– 1.251,– 725,–

Polička pre spodný rám MAXT70-70 MAXT120-70 MAXT140-70 MAXT140-70

Katalógové číslo 7612210027482 7612210027499 7612210027505 7612210027505

Ceny sú v Euro bez DPH 186,– 246,– 274,– 274,–

Výkresy 700

27 27

100 100500

70
0

53
0

80

50
0

74

R75

27 27

73 73500 50054

70
0

53
0

80

50
0

74

1200

55 650 600 73

70
0

50
0

74

1400

Komerčný drez

Komerčný drez vyrobený z antikorovej ocele, vrátane 1 1/2" telesa ventila a dvojdielnej pepadovej trubky.
Alternatíva: spodný rám, polička, konzolový držiak.
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2000x700 2000x700 2600x700 2600x700

2 2 2 2

vlevo vpravo vlevo vpravo

- - vpravo vlevo

600x500x300 600x500x300 600x500x300 600x500x300

MAXL217-200 MAXL212-200 MAXL227-260 MAXL222-260

7612210026027 7612210026034 7612210026041 7612210026058

1.270,– 1.270,– 1.670,– 1.670,– 000,– 000,–

000,– 000,–

MAXF200-70 MAXF200-70 MAXF260-70 MAXF260-70

7612210026096 7612210026096 7612210026102 7612210026102

485,– 485,– 802,– 802,– 000,– 000,–

000,– 000,–

MAXL217-200F MAXL212-200F MAXL227-260F MAXL222-260F

7612210026171 7612210026188 7612210026195 7612210026201

1.966,– 1.966,– 2.714,– 2.714,– 000,– 000,–

000,– 000,–

MAXT200-70 MAXT200-70 MAXT260-70 MAXT260-70

7612210027512 7612210027512 7612210027529 7612210027529

453,– 453,– 523,– 523, 000,– 000,–

000,– 000,–

R9
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Drezy Franke MAXIMA na komerčné a priemyselné účely, hĺbka 700 mm

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH

Komerčný dres s jednou misou, odtoková doska vpravo, dĺžka 

1400 mm, miesto pre umývačku riadu

Komerčný dres s jednou misou, odtoková doska vpravo, vyrobený z antikorovej 
ocele, miesto pre umývačku riadu.

bez spodného rámu
1400x700
Misa: 600x500x300
MAXL112-140 DW 7612210028274  742,–

spodný rám na priskrutkovanie
1400x700
MAXF140-70 DW 7612210026119  433,–

drez a spodný rám zvadené dohromady
1400x700
Misa: 600x500x300
MAXL140-70F DW 7612210026218  1.279.–

Konzolový držiak

Jeden konzolový držiak, vyrobený z antikorovej ocele. Kompatibilný so všetkými 
komerčnými drezmi s hĺbkou 600 mm.

MAXB600 7612210025822  62,–

Konzolový držiak

Jeden konzolový držiak, vyrobený z antikorovej ocele. Kompatibilný so všetkými 
komerčnými drezmi s hĺbkou 700 mm.

MAXB700 7612210026126  66,–
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Komerčná batéria Franke KITCHENPRO

Komerčná batéria

Komerčná batéria, pripevnenie na dosku, jeden ručný miešací ventil. Ručná 
sprcha s tlačidlom a ohybnými hadicami, 1/2" prívod s integrovaným 
zatváracím ventilom. Pružinový vodiaci prvok z antikorovej ocele pre 
nastavenie výšky. Vystužená hadica, zaistená pomocou matice s poistkou 
proti uvoľneniu. Nástenný konzolový držiak, nastaviteľný prúd vody. Otočný 
teleskopický výpust.

KPRO105 7612210026874  1.015,–

Komerčná batéria

Komerčná batéria, pripevnenie na stenu, dva ručné miešacie ventily. Ručná 
sprcha s tlačidlom a ohybnými hadicami, 1/2" prívod s integrovaným 
zatváracím ventilom. Pružinový vodiaci prvok z antikorovej ocele pre 
nastavenie výšky. Vystužená hadica, zaistená pomocou matice s poistkou 
proti uvoľneniu. Nástenný konzolový držiak, nastaviteľný prúd vody. Otočný 
teleskopický výpust.

KPRO210 7612210026904  821,–

Komerčná batéria

Komerčná batéria, jeden regulačný miešací ventil, 3/8" ohybné pripojenia.

KPRO110 7612210026881  269,–

Komerčná batéria

Komerčná batéria, miešací ventil pripevnený na stenu, teleskopický výpust, 3/8" 
prívody, umožňuje pripojenie na stenový výstup pre miešací ventil zhora 
aj zdola.

KPRO220 7612210026911  240,–

Komerčná batéria

Komerčná batéria, regulačný miešací ventil, 3/8" ohybné pripojenia.

KPRO111 7612210026898  173,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
    



Automatické samozatváracie batérie  
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Základné vlastnosti výrobkov: 

- Znížená spotreba vody a energie

- Robustné materiály zabezpečujú dlhú životnosť

- Hygienické a ľahko sa čistia

- Zabraňujú hromadeniu škodlivých baktérií

- Dodávajú sa s elektronickým alebo mechanickým automatickým vypnutím

- Jednoduchá inštalácia a údržba

- Používajú široko overenú a otestovanú technológiu ventilov

- Ergonomický tvar

Batériové armatúry sú stále viac sofistikované, keď príde na 
úsporu vody a jednoduchosť používania. Fungujú bez fyzického 
kontaktu a pomáhajú chrániť používateľov pred infekciami, 
napr. legionárskou chorobou. Technologicky vyspené ventily 
umožňujú niekoľko milión hladkých otvorení a zatvorení. 
Vďaka použitiu robustných materiálov a povrchových úprav sú 
tieto armatúry vhodné aj pre použitia, ktoré vyžadujú odolnosť 
vandalizmu. Či pre verejné, komerčné, priemyselné alebo 
súkromné priestory – máme správnu armatúru pre každú 
situáciu. 

A Q U A
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Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH

PROTRONIC-C – umývadlová miešacia batéria napájaná 6 V Li 

batériou

Bezdotyková umývadlová miešacia batéria PROTRONIC-C DN 15 s opticko–elek-
tronickým ovládaním, napájaná napájacou batériou, určená pre vlhké miestnosti, 
pripojenie na prívod teplej a studenej vody, napájanie pomocou 6 V lítiovej 
batérie, celokovová konštrukcia so senzorickým systémom, leštená 
pochrómovaná mosadz.

s páčkou na nastavenie teploty
AQRE130 7612982085475 595,–

so skrytým miešacím zariadením
AQRE132 7612982085499 621,–

PROTRONIC-C – umývadlová batéria napájaná 6 V Li batériou

Bezdotyková umývadlová batéria PROTRONIC-C DN 15 s opticko–elektronickým 
ovládaním, napájaná napájacou batériou, určená pre vlhké miestnosti, 
pripojenie na studenú vodu alebo predmiešanú teplú vodu, napájanie 
pomocou 6 V lítiovej batérie, celokovová konštrukcia so senzorickým 
systémom, leštená pochrómovaná mosadz.

AQRE131 7612982085482 529,–

Umývadlová miešacia batéria Franke AQUA

PROTRONIC-C – umývadlová miešacia batéria napájaná z 

elektrickej siete

Bezdotyková umývadlová miešacia batéria PROTRONIC-C DN 15 s 
opticko–elektronickým ovládaním, napájaná samostatným elektrickým 
zdrojom, určená pre vlhké miestnosti, pripojenie na prívod teplej a studenej 
vody, celokovová konštrukcia so senzorickým systémom, leštená 
pochrómovaná mosadz.

s páčkou na nastavenie teploty
AQRE133 7612982085734 635,–

so skrytým miešacím zariadením
AQRE135 7612982085758 648,–
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Umývadlová miešacia batéria Franke AQUA

PROTRONIC-C – umývadlová batéria napájaná z elektrickej siete

Bezdotyková umývadlová batéria PROTRONIC-C DN 15 s opticko–elektronickým 
ovládaním napájaným zo samostatného napájacieho zdroja, pripojenie na 
studenú vodu alebo predmiešanú teplú vodu, celokovová konštrukcia so 
senzorickým systémom, leštená pochrómovaná mosadz, 230 V~.

AQRE134 7612982085741 538,–

PROTRONIC-C – umývadlová miešacia batéria pre ohrievače vody

Bezdotyková umývadlová miešacia batéria PROTRONIC-C DN 15 s opticko–
elektronickým ovládaním pre nízkoúrovňové ohrievače vody, celokovová 
konštrukcia so senzorickým systémom, leštená pochrómovaná mosadz,
 pripojenie na prívod studenej vody, 230 V~.

AQRE136 7612982001178 767,–

Diaľkový ovládač

Diaľkový ovládač pre nastavenie funkčných parametrov pre umývadlové batérie 
PROTRONIC-C a pisoárové splachovacie ventily PROTRONC.

AQRE900 7612982001079 347,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Umývadlová miešacia batéria Franke AQUA

AQUALINE-C – Umývadlový stojankový tlačný ventil

Samozatváracia stĺpiková batéria AQUALINE-C DN 15, hluková trieda I, pripojenie 
na studenú vodu alebo predmiešanú teplú vodu, nastaviteľné trvanie prietoku, 
celokovová konštrukcia, leštená pochrómovaná mosadz.

s pripojením na studenú vodu

AQUA203 7612982080357 123,–

AQUA213 s funkciou ABS 7612982080364 146,–

s pripojením na predmiešanú teplú vodu

AQUA203W 7612982080371 123,–

AQUA213W s funkciou ABS 7612982080388 146,–

AQUALINE-S – Umývadlový stojankový tlačný ventil

Samozatváracia stĺpiková batéria AQUALINE-S DN 15, hluková trieda I, pripojenie 
na studenú vodu alebo predmiešanú teplú vodu, nastaviteľné trvanie prietoku, 
celokovová konštrukcia, leštená pochrómovaná mosadz, pripojenie na studenú 
vodu.

AQUA201 7612982080395 101,–

AQUA211 s funkciou ABS 7612982080401 124,–

s pripojením na predmiešanú teplú vodu

AQUA201W 7612982080418 101,–

AQUA211W s funkciou ABS 7612982080425 124,–

AQUALINE-S –Nástenný umývadlový tlačný ventil

Samozatváracia horizontálna batéria AQUALINE-S DN 15, hluková trieda I, 
pripojenie na studenú vodu alebo predmiešanú teplú vodu, nastaviteľné trvanie 
prietoku, celokovová konštrukcia, leštená pochrómovaná mosadz.

s pripojením na studenú vodu

AQUA205 7612982080432 101,–

AQUA215 s funkciou ABS 7612982080449 124,–

s pripojením na predmiešanú teplú vodu

AQUA205W 7612982080456 101,–

AQUA215W s funkciou ABS 7612982080463 124,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Umývadlová miešacia batéria Franke AQUA

AQUAMIX-C – Umývadlový stojankový tlačný ventil

Samozatváracia jednoduchá miešacia batéria AQUAMIX-C DN 15, ako stĺpiková 
miešacia batéria, pripojenie na prívod teplej a studenej vody, nastaviteľné trvanie 
prietoku, celokovová konštrukcia, leštená pochrómovaná mosadz.

s pripojovacími hadicami

AQUA202 7612982080470 204,–

AQUA212 s funkciou ABS 7612982080487 227,–

s pripojovacími trubkami

AQUA202P 7612982080531 224,–

AQUA212P s funkciou ABS 7612982080548 247,–

AQUAMIX-S – Umývadlový stojankový tlačný ventil

Samozatváracia jednoduchá miešacia batéria AQUAMIX-S DN 15, ako stĺpiková 
miešacia batéria, pripojenie na prívod teplej a studenej vody, nastaviteľné trvanie 
prietoku, celokovová konštrukcia, leštená pochrómovaná mosadz.

s pripojovacími hadicami

AQUA200 7612982080555 194,–

AQUA210 s funkciou ABS 7612982080562 217,–

s pripojovacími trubkami

AQUA200P 7612982080579 214,–

AQUA210P s funkciou ABS 7612982080586 237,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Fontánová batéria Franke AQUA

Miešacia batéria AQUAMIX ZEROCOMB 

Samozatváracia jednopáčková miešacia batéria AQUAMIX ZEROCOMB DN 15, 
pripojenie na prívod studenej vody, nastaviteľné trvanie prietoku, leštená 
pochrómovaná mosadz, rukoväť alebo páčka vyrobená z kovu. Konfigurácia 
pre pripojenie na otvorenú nízkoúrovňovú nádržku.

AQRM176 7612982002984 383,–
s ovládacím klobúčikom

Fontánová batéria

Fontánová batéria, typ FRESH, vyrobená z pochrómovanej mosadze, 3/8".

AQRM304 7612982002939 344,–

Fontánová batéria

Fontánová batéria, vyrobená z pochrómovanej mosadze, 3/8".

AQBM300 7612210006500 96,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
    



169

Mechanické samozatváracie batérie Franke AQUA

AQUAMIX – nástenná miešacia batéria s otočným vývodom 

Samozatváracia jednoduchá miešacia batéria AQUAMIX DN 15, ako nástenná 
miešacia batéria so zamknuteľným otočným výstupom, nastaviteľné prípojky a 
zamknuteľné regulátory množstva vody, pripojenie na prívod teplej a studenej 
vody, nastaviteľné trvanie prietoku, celokovová konštrukcia, leštená 
pochrómovaná mosadz.

vyčnievanie 173 mm
AQRM271 7612982000492 489,–

vyčnievanie 233 mm
AQRM272 7612982000508 509,–

AQUAMIX – nástenná miešacia batéria

Samozatváracia jednoduchá miešacia batéria AQUAMIX DN 15, ako nástenná 
miešacia batéria so šikmým vývodom, nastaviteľné pripojenia a zamknuteľný 
regulátor množstva vody, pripojenie na prívod teplej a studenej vody, 
nastaviteľné trvanie prietoku, celokovová konštrukcia, leštená pochrómovaná 
mosadz.

AQRM273 7612982000485 372,–

AQUALINE-Therm – miešacia batéria

Samozatváracia termostatická miešacia batéria AQUALINE-Therm DN 15, ako 
nástenná miešacia batéria pre umývacie zariadenia, zamknuteľný otočný výstup 
a regulátor s listovou dýzou, integrovaný regulátor množstva vody. Termostat 
s kovovou rukoväťou a integrovanou ochranou proti pretočeniu. Pripojenie na 
prívod teplej a studenej vody, nastaviteľné trvanie prietoku.

vyčnievanie 176 mm
AQRM284 7612982073984 783,–

vyčnievanie 244 mm
AQRM285 7612982073861 780,–

vyčnievanie 276 mm
AQRM286 7612982073878 777,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Mechanické samozatváracie batérie Franke AQUA

Samozatváracia jednoduchá miešacia batéria DN 15, dvojitá 

upínacia armatúra pre rad umývadiel 

Samozatváracia jednoduchá miešacia batéria DN 15, dvojitá upínacia armatúra 
pre rad umývadiel so zahnutými vývodmi, pripojenie na trubky prívodu teplej a 
studenej vody nainštalované vedľa seba, nastaviteľné trvanie prietoku, 
celokovová konštrukcia, leštená pochrómovaná mosadz, kovová ovládacia 
čiapočka.

AQRM312 7612982000522 745,–

Samozatváracia jednoduchá miešacia batéria DN 15, 

jednoduchá upínacia armatúra pre rad umývadiel

Samozatváracia jednoduchá miešacia batéria DN 15, jednoduchá upínacia 
armatúra pre rad umývadiel so zahnutými vývodmi, pripojenie na trubky prívodu 
teplej a studenej vody nainštalované nad sebou, nastaviteľné trvanie prietoku, 
celokovová konštrukcia, leštená pochrómovaná mosadz, kovová ovládacia 
čiapočka.

AQRM311 7612982000515 427,–

Samozatvárací dvojitý ventil

Páková miešacia batéria DN 15, leštená pochrómovaná mosadz, 3–4 l/min, 
miešacia kazeta s keramickými podložkami, obmedzovač teploty.

AQRM283 7612982019555 421,–

Správne fungovanie je možné zaručiť lev v prípade, ak sú použité trubky a 
zakrývacie prvky Franke.

Páková dvojventilová miešacia batéria

Páková dvojventilová miešacia batéria DN 15, leštená pochrómovaná mosadz, 
3–4 l/min, miešacia kazeta s keramickými podložkami, obmedzovač teploty.

AQRM286 7612982019562 777,–

Správne fungovanie je možné zaručiť lev v prípade, ak sú použité trubky a 
zakrývacie prvky Franke.

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Mechanické samozatváracie batérie Franke AQUA

Stenový vývod

Stenový vývod, DN 15, prevzdušňovač s ochranou proti krádeži, 10–stupňový 
uhol, leštená pochrómovaná mosadz.

AQRM905 7612982000263 213,–
vyčnievanie 234 mm

AQRM906 7612982000287 148,–
vyčnievanie 165 mm

AQRM907 7612982000294 123,–
vyčnievanie 78 mm

Stenový vývod

Stenový vývod s pripojením pre jacuzzi a platničkou, uhol sklonu 45°, vystúpenie 
75 mm, leštená pochrómovaná mosadz.

AQRM908 7612982002373 79,–

Nízkoúrovňové termostatické zariadenie proti obareniu s 

pripájacou súpravou

Nízkoúrovňové termostatické zariadenie proti obareniu s pripájacou súpravou, 
bezpečnostné zariadenie pre umývadlové batérie v prípade výpadku prívodu 
studenej vody, vývody G 3/8 B, spojovacia matica G 3/8, pripojenie na kolenový 
ventil pod umývadlom.

AQRM310 7612982000034 166,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Sprchové panely a sprchové prvky Franke AQUA

AQUALINE –Nadomietkový sprchový tlačný ventil s uchytením na 

potrubie

AQUALINE – samozatvárací priechodzí ventil DN 15 pre inštaláciu povrchových 
trubiek, pripojenie na predmiešanú teplú vodu alebo studenú vodu nad bodom 
mrazu, nastaviteľné trvanie prietoku, leštená pochrómovaná mosadz, kovové 
tlačidlo.

s vnútorným závitom
AQRM666 7612982000553 137,–

so skrutkovým pripojením
AQRM667 7612982000560 153,–

AQUALINE –Podomietkový sprchový tlačný ventil 

AQUALINE – samozatvárací priechodzí ventil DN 15 s inštaláciou na stenu, so 
zvukovou izoláciou z polystyrénu, pripojenie na predmiešanú teplú vodu alebo 
studenú vodu, surová mosadz, nastaviteľné trvanie prietoku, viditeľné časti z 
leštenej pochrómovanej mosadze, kovové tlačidlo.

AQRM668 7612982000584 147,–

Nadstavovacia súprava, 33 mm
AQRM900 7612982001482 47,–

Príslušenstvo:

Francúzsky kľúč potrebný na montáž nadstavovacej súpravy
AQRM967 7612982001475 57,–

AQUALINE – Podomietkový sprchový tlačný ventil

AQUALINE – samozatvárací priechodzí ventil DN 15 s inštaláciou na stenu. 
Skrinka s inštaláciou na stenu s lepiacou prírubou podľa normy DIN 18195, časť 
9, vzdialenosť od nábehovej hrany skrinky po nábehovú hranu lepiacej príruby 
je 6 mm. Zamknuteľný regulátor množstva vody, krycí panel a kovové tlačidlo z 
antikorovej ocele, pripojenie na predmiešanú teplú vodu alebo studenú vodu, 
nastaviteľné trvanie prietoku.

Základná inštalačná súprava s lepiacou prírubou
AQRM704 7612982002038 157,– 

Základná inštalačná súprava bez lepiacej príruby
AQRM676 7612982001901 106,–

Hotová inštalačná súprava
AQRM677 7612982001918 222,–

Príslušenstvo:

Nadstavovacia súprava, 33 mm
AQRM900 7612982001482 47,–

Francúzsky kľúč potrebný na montáž nadstavovacej súpravy
AQRM967 7612982001475 57,– 

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
    

S
P

R
C

H
O

V
É

 S
T

E
N

Y
 

A
 S

P
R

C
H

O
V

É
 P

R
V

K
Y

 A
Q

U
A



174

Sprchové panely a sprchové prvky Franke AQUA

Sprchová panel AQUALINE vyrobená z chróm–niklovej ocele 

Sprchová stena AQUALINE vyrobená z chróm–niklovej ocele, samozatvárací 
vypínací ventil DN 15, technológia diaľkového ovládania a kovové tlačidlo 
splachovania s krytom. Vypínací ventil namontovaný priamo do sprchovej ružice 
eliminuje možnosť hromadenia stojacej vody (podľa normy W551 Nemeckej 
technickej a vedeckej asociácie týkajúcej sa plynu a vody – DVGW). Sprchová 
ružica AQUAJET-Slimline (12 litrov/min), integrovaný regulátor prietoku (9 litrov/
min), plastový difuzér a zatvárateľný systém regulácie prietoku; pripojenie na 
prívod studenej alebo predmiešanej teplej vody, pripojenie zhora (G 1/2 B), 
nastaviteľné trvanie prietoku.

AQRM665 7612982098574 840,–

Sprchová panel AQUALINE vyrobená z chróm–niklovej ocele

 
Sprchová stena AQUALINE vyrobená z chróm–niklovej ocele s inštaláciou na 
povrch, samozatvárací vypínací ventil DN 15. Sprchová ružica AQUAJET Slimline 
s plastovým difuzérom a integrovaným regulátorom prietoku (9 l/min). Ohybná 
vysokotlaková hadicová prípojka so zatvárateľným systémom regulácie prietoku; 
pripojenie na prívod studenej alebo predmiešanej teplej vody. Nastaviteľné 
trvanie prietoku. Viditeľné súčasti batérie sú leštené a pochrómované, kryt 
vyrobený z tvarovanej antikorovej ocele s plastovými krytkami.

AQUA701 7612982098567 735,– 

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Sprchové steny a sprchové prvky Franke AQUA

AQUAMIX - Samozatváracia jednopáková batéria ako 

vyhotovenie na stenu

Samozatváracia jednopáková sprchová batéria vo vyhotovení na stenu. Na 
pripojenie na teplú a studenú vodu. S prívodnou tyčou s ružicou, prvkami 
zabraňujúcimi spätnému toku a prestaviteľnými prípojmi s uzavierateľnou 
reguláciou množstva vody, so sitom na zachytávanie nečistôt a závitovou 
ružicou. Bezpiestová samozatváracia zmiešavacia kartuša s nastaviteľným 
teplotným dorazom, uzavierajúca samočinne a bez spätného pohybu.
Nastaviteľná doba tečenia. Celokovové vyhotovenie, mosadz leštená 
pochrómovaná. 

AQRM650 7612982000812 366,–  
  

AQUAMIX – Podomietková sprchová miešacia batéria

AQUAMIX – samozatváracia jednoduchá miešacia batéria DN 15 s inštaláciou 
na stenu. Skrinka s inštaláciou na stenu s lepiacou prírubou podľa normy DIN 
18195, časť 9, vzdialenosť od nábehovej hrany skrinky po nábehovú hranu 
lepiacej príruby je 6 mm. Zamknuteľné regulátory množstva vody, krycí panel 
a kovová rukoväť/tlačidlo z antikorovej ocele, pripojenie na prívod teplej a 
studenej vody, nastaviteľné trvanie prietoku.

Základná inštalačná súprava s lepiacou prírubou
AQRM675 7612982001925 251,– 

Základná inštalačná súprava bez lepiacej príruby
AQRM657 7612982000614 136,–

Hotová inštalačná súprava
AQRM656 7612982000577 360,–

Príslušenstvo:

Nadstavovacia súprava, 20 mm
Z-AQUA038 7612982013164 76,– 

AQUALINE-Therm –nástenná miešacia batéria s pripojením pre 

ručnú sprchu

AQUALINE-Therm – samozatváracia termostatická miešacia batéria DN 15 s 
pripojením pre ručnú sprchu G 1/2 B, inštalácia na stenu, nastaviteľné pripojenia 
a zamknuteľné regulátory množstva vody, termostat s kovovou rukoväťou a 
integrovanou ochranou proti pretočeniu, pripojenie na prívod teplej a studenej 
vody, nastaviteľné trvanie prietoku, leštená pochrómovaná mosadz.

AQRM692 7612982073936 568,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Sprchové steny a sprchové prvky Franke AQUA

AQUAMIX – sprchová panel z antikorovej ocele

AQUAMIX – sprchová stena vyrobená a antikorovej ocele, inštalácia na stenu, 
samozatváracia jednoduchá miešacia batéria DN 15. Sprchová ružica AQUAJET-
Slimline (12 l/min) s plastovou dýzovou časťou a vloženým regulátorom prietoku 
(9 l/min), ohybné vysokotlakové hadicové prípojky so zamknuteľnými regulátormi 
množstva vody, pripojenie na prívod teplej a studenej vody, nastaviteľné trvanie 
prietoku, viditeľné časti armatúry leštené a pochrómované, kryt vyrobený z 
profilovej antikorovej ocele, plastové krytky.

AQRM653 7612982098666 999,– 

AQUAMIX – sprchová panel so sklenou prednou časťou

AQUAMIX – sprchová stena so sklenou prednou časťou, inštalácia na stenu, 
samozatváracia jednoduchá miešacia batéria DN 15. Sprchová ružica AQUAJET-
Slimline (12 l/min) s plastovou dýzovou časťou a vloženým regulátorom prietoku 
(9 l/min), ohybné vysokotlakové hadicové prípojky so zamknuteľnými regulátormi 
množstva vody, pripojenie na prívod teplej a studenej vody, nastaviteľné 
trvanie prietoku. Kryt vyrobený z antikorovej ocele so sklenou prednou časťou 
pripevnenou po celom povrchu. Predná časť pripevnená pomocou skrutiek s 
voliteľným otočným prvkom, viditeľné časti armatúry leštené a pochrómované, 
kovová rukoväť/tlačidlo.

AQRM651 7612982000829 1.230,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH
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Sprchové panely a sprchové prvky Franke AQUA

AQUALINE-Therm –podomietková termostatická batéria ,s 

možnosťou tepelnej dezinfekcie

AQUALINE Therm – samozatváracia termostatická batéria DN 15 s inštaláciou 
na stenu. Skrinka s inštaláciou na stenu s prilepenou prírubou, vzdialenosť od 
prednej hrany skrinky po prednú hradu prilepenej príruby: 6 mm. Zatvárateľné 
prvky regulácie množstva vody, termostat s kovovou rukoväťou a integrovanou 
ochranou proti pretočeniu, krycí panel z antikorovej ocele, pripojenie na prívod 
teplej a studenej vody, nastaviteľné trvanie prietoku, leštená pochrómovaná mo-
sadz. Možnosť tepelnej dezinfekcie pomocou externého ovládača, napr. pomocou 
kľúčového spínača.

Základná inštalačná súprava bez lepiacej príruby
AQRM688 7612982075582 138,–

Základná inštalačná súprava s lepiacou prírubou
AQRM698 7612982075599 240,–

Dodávaná súprava je pripravená na inštaláciu
Aqualine Therm – samozatváracia termostatická batéria, súprava pripravená na 
inštaláciu
AQRM699 7612982075575 554,–

Nadstavovacia súprava, 25 mm
Z-AQUA037 7612982076466 55,– 

Francúzsky kľúč potrebný na montáž nadstavovacej súpravy
AQRM967 7612982001475 57,–

AQUALINE-Therm – podomietková termostatická miešacia batéria

AQUALINE-Therm – samozatváracia termostatická miešacia batéria DN 15 s inštaláciou 
na stenu. Skrinka s inštaláciou na stenu s lepiacou prírubou podľa normy DIN 18195, 
časť 9, vzdialenosť od nábehovej hrany skrinky po nábehovú hranu lepiacej príruby 
je 6 mm. Zamknuteľné regulátory množstva vody, termostat s kovovou rukoväťou a 
integrovanou ochranou proti pretočeniu, krycí panel z antikorovej ocele, pripojenie na 
prívod teplej a studenej vody, nastaviteľné trvanie prietoku, leštená pochrómovaná 
mosadz.

Základná inštalačná súprava bez lepiacej príruby
AQRM688 7612982075582 138,–

Základná inštalačná súprava s lepiacou prírubou
AQRM698 7612982075599 240,–

Hotová inštalačná súprava
AQRM689 7612982075568 525,–

Nadstavovacia súprava, 25 mm
Z-AQUA037 7612982076466 55,– 

Francúzsky kľúč potrebný na montáž nadstavovacej súpravy
AQRM967 7612982001475 57,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Sprchové panely a sprchové prvky Franke AQUA

AQUALINE-Therm –panel z antikorovej ocele

AQUALINE-Therm – sprchová stena vyrobená a antikorovej ocele, inštalácia na 
stenu, samozatvárací ventil a termostatická miešacia batéria DN 15. Sprchová 
ružica AQUAJET-Slimline (12 l/min) s plastovou dýzovou časťou a vloženým 
regulátorom prietoku (9 l/min), ohybné vysokotlakové hadicové prípojky so 
zamknuteľnými regulátormi množstva vody, termostat s kovovou rukoväťou 
a integrovanou ochranou proti pretočeniu, pripojenie na prívod teplej a 
studenej vody, nastaviteľné trvanie prietoku, viditeľné časti armatúry z leštenej 
pochrómovanej mosadze, kryt vyrobený z profilovej antikorovej ocele, plastové 
krytky.

Umožňuje tepelnú dezinfekciu pomocou externého ovládača, napr. kľúčového 
spínača.

AQRM687 7612982098697  1.250,– 

Príslušenstvo:

Kazeta premosťovacieho elektromagnetického ventila  
Z-AQUA015 7612982073236  101,–

Pripájacie vedenie pre kazetu premosťovacieho elektromagnetického ventila
Z-AQUA016 7612982079184  42,–  

AQUALINE-Therm – sprchová panel so sklenou prednou časťou

AQUALINE-Therm – sprchová stena so sklenou prednou časťou, inštalácia na 
stenu, samozatvárací ventil a termostatická miešacia batéria DN 15. Sprchová 
ružica AQUAJET-Slimline (12 l/min) s plastovou dýzovou časťou a vloženým 
regulátorom prietoku (9 l/min), ohybné vysokotlakové hadicové prípojky so 
zamknuteľnými regulátormi množstva vody, termostat s kovovou rukoväťou a 
integrovanou ochranou proti pretočeniu, pripojenie na prívod teplej a studenej 
vody, nastaviteľné trvanie prietoku. Kryt vyrobený z antikorovej ocele so sklenou 
prednou časťou pripevnenou po celom povrchu. Predná časť pripevnená 
pomocou skrutiek s voliteľným otočným prvkom, viditeľné časti armatúry leštené 
a pochrómované.

Umožňuje tepelnú dezinfekciu pomocou externého ovládača, napr. kľúčového 
spínača.

AQRM695 7612982098703  2.134,–

Príslušenstvo:

Kazeta premosťovacieho elektromagnetického ventila 
Z-AQUA015 7612982073236  101,–

Pripájacie vedenie pre kazetu premosťovacieho elektromagnetického ventila 
Z-AQUA016 7612982079184  42,–   

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Sprchové panely a sprchové prvky Franke AQUA

COBRA – voľne stojaca sprcha

COBRA – voľne stojaca samostatná sprcha vyrobená z antikorovej ocele, č. 
materiálu 1.4571, povrch opieskovaný sklenými guľôčkami a elektricky 
galvanizovaný, kompletne zmontovaná, voľne stojaca inštalácia v exteriéri 
alebo interiéri, príruba s pripevnením k podlahe pre inštaláciu na upravenej 
podlahe, vrátane pripevňovacej súpravy, celková výška od upravenej podlahy 
2349 mm, priemer trubky 114,3 mm. Pripojenie zospodu na prívod predmiešanej 
teplej alebo studenej vody, samozatvárací priechodzí ventil DN 15, nastaviteľné 
trvanie prietoku.

AQRM670 7612982001260 4.676,–

 

Skupinový sprchový systém

Skupinový sprchový systém, jednoradový, vyrobený z chróm–niklovej ocele, 
leštený povrch, vylisovaný podnos na mydlo, inštalácia na stenu. Šírka 
sprchovacej vane 800 mm, potrubie vyrobené z antikorovej ocele, obehové 
vedenie, pripojenie na prívod teplej a studenej vody. So sprchovou ružicou 
MUNICH (8–10 l/min). Prívod vody pripojený zhora. Výška krytu 660 mm, hĺbka 
krytu 90 mm.

Podrobnú špecifi káciu a objednávkové čísla poskytujeme na požiadanie.

Konfi gurácia s batériou AQUAMIX:
2 x sprchovacia vaňa, šírka 1 600 mm
3 x sprchovacia vaňa, šírka 2 400 mm
4 x sprchovacia vaňa, šírka 3 200 mm
5 x sprchovacia vaňa, šírka 4 000 mm

Konfi gurácia s pákovými batériami:
2 x sprchovacia vaňa, šírka 1 600 mm
3 x sprchovacia vaňa, šírka 2 400 mm
4 x sprchovacia vaňa, šírka 3 200 mm
5 x sprchovacia vaňa, šírka 4 000 mm

Konfi gurácia s batériou AQUALINE Therm:
2 x sprchovacia vaňa, šírka 1 600 mm
3 x sprchovacia vaňa, šírka 2 400 mm
4 x sprchovacia vaňa, šírka 3 200 mm
5 x sprchovacia vaňa, šírka 4 000 mm

Ďalšie konfi gurácie dodávame na požiadanie.

Skupinový sprchový systém, dvojradový, vyrobený z chróm–niklovej ocele, 
leštený povrch, vylisovaný podnos na mydlo, voľne stojaca inštalácia v interiéri.

Stĺpové podpery na jednej alebo oboch stranách.

Konfi gurácia a povrchová úprava podľa objednávky Podrobné informácie o použití

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Sprchové panely a sprchové prvky Franke AQUA

AQUAJET-Slimline

Sprchová ružica AQUAJET-Slimline DN 15, plastová dýzová časť s ochranou 
proti usadzovaniu kameňa a zasúvacie spojovacie hrdlo. Kryt sprchovej 
ružice s voliteľnou ochranou proti pretočeniu. Leštená pochrómovaná mosadz.

9 l/min
AQUA751 7612982098727 76,–   

12 l/min
AQUA752 7612982098734 80,–  

Príslušenstvo:

Súpravou proti pretočeniu
Z-AQUA004 7612982081354 4,–

Sprchová ružica

Sprchová ružica DN 15, leštená pochrómovaná mosadz, automatický regulátor 
množstva vody, uhol nastaviteľný od 9 do 21 stupňov.

9 l/min
AQRM962 7612982000010 103,–  

12 l/min
AQRM963 7612982000027 103,–

Príslušenstvo:

Nástavec, 100 mm pre AQRM962 a AQRM963
AQRM970 7612982001727 110,–  

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Sprchové panely a sprchové prvky Franke AQUA

Miska na mydlo pre sprchovú stenu

Miska na mydlo vyrobená z antikorovej ocele, pripevnenie na sprchové steny z 
antikorovej ocele.

Z-AQUA968 7612982001741 55,–  

Nástavec krytu pre sprchovú stenu
Nástavec krytu pre sprchové steny z antikorovej ocele, vyrobený z tvarovanej 
chróm–niklovej ocele, nastavenie výšky pre obloženie inštalácie povrchových 
trubiek.

Z-AQUA062         160 – 260 mm 7612210054396 91,–  

Z-AQUA063         250 – 360 mm 7612210054570 95,–  

Z-AQUA064         350 – 460 mm 7612210054587 111,–  

Z-AQUA065         450 – 560 mm 7612210054594 116,–  

Z-AQUA066         550 – 660 mm 7612210054600 159,–  

Z-AQUA067         650 – 760 mm 7612210054617 163,–  

Z-AQUA068         750 – 860 mm 7612210054624 169,–  

Z-AQUA069         850 – 960 mm 7612210054631 173,–  

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Pisoárové/záchodové splachovacie systémy Franke

Pisoárový splachovací  ventil

Pisoárový splachovací ventil DN 15 spĺňajúci požiadavky normy DIN 3265, 
armatúrová trieda II s inštaláciou na povrch, nastaviteľné množstvo splachovacej 
vody a objemový prietok, zamknuteľný regulátor množstva vody, prívodná trubka 
a pripojenie pisoára, leštená pochrómovaná mosadz, kryt tlačidla a kovanie pre 
skrutku z pochrómovaného plastu.

AQRM460 7612982000638 144,–

Bezdotykový, opticko–elektronicky ovládaný pisoárový 

splachovací ventil s batériovým napájaním

Bezdotykový, opticko–elektronicky ovládaný pisoárový splachovací ventil 
DN 15, s batériovým napájaním a pripevnením na povrch, samozatvárací 
elektromagnetický ventil, senzorický systém, zamknuteľný regulátor množstva 
vody a nastaviteľný splachovací prúd, leštená pochrómovaná mosadz. Napájacie 
napätie zo 6–voltovej lítiovej batérie.

AQRE430 7612982001185 630,–  

Pisoárový splachovací ventil podomietkový

Pisoárový splachovací ventil DN 15 spĺňajúci požiadavky normy DIN 3265, 
armatúrová trieda 2 s inštaláciou na stenu, nastaviteľné množstvo splachovacej 
vody a objemový prietok, svorkovnica s jednoduchou inštaláciou, zamknuteľný 
regulátor množstva vody, skrinka s pripevnením na stenu a pomôckou pre 
zakrytie zakončenia kachličiek, krycí panel z antikorovej ocele, kovové ovládacie 
tlačidlo, základná inštalačná súprava.

základná inštalačná súprava
AQRE434 7612982001192 212,–

hotová inštalačná súprava
AQRM461 7612982000645 281,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Pisoárové/záchodové splachovacie systémy Franke

Pisoárový splachovací ventil, armatúrová trieda 2, podomietkový

Pisoárový splachovací ventil DN 15, armatúrová trieda 2 s inštaláciou na stenu, 
nastaviteľné množstvo splachovacej vody a objemový prietok, svorkovnica s 
jednoduchou inštaláciou, zamknuteľný regulátor množstva vody, skrinka s 
pripevnením na stenu a pomôckou pre zakrytie zakončenia kachličiek, krycí 
panel z antikorovej ocele, kovové ovládacie tlačidlo.

základná inštalačná súprava
AQRE434 7612982001192 212,–

hotová inštalačná súprava s integrovaným transformátorom (230 V~)
AQRE432 7612982102257 410,–

hotová inštalačná súprava pre samostatný sieťový zdroj (24 V=)
AQRE433 7612982102264 387,–  

hotová inštalačná súprava s batériovým napájaním (6 V)
AQRE431 7612982001215 441,–

Svetelný senzor

Svetelný senzor pre systémy viacerých pisoárov, šírka výklenku do 9,5 metra. 
S elektronickým ovládaním pre inštaláciu v exteriéri, senzor a zrkadielko, 
pripojenie na samozatvárací elektromagnetický ventil. 24 V=.

AQRE440 7612982005367 2.365,–  

Elektronické ovládanie sifónu

Elektronické ovládanie sifónu na skrytú inštaláciu, pre bezdotykové splachovanie 
pisoárov z ušľachtilej ocele. S pružnými tlakovými hadicami, magnetickým 
ventilom, modulom elektroniky a sifónom so snímačom montovaným zvonka, 
bez kontaktu s vodou. 230 V AC.

Čas splachovania: nastaviteľný na 4 - 15 s
Napájacie napätie: 230 V AC
Druh krytia: elektronika IP65, magnetický ventil IP 40

AQUA420 7612982084157 495,–

Elektronické ovládanie sifónu na skrytú inštaláciu, pre bezdotykové 
splachovanie keramických pisoárov. S pružnou tlakovou hadicou, magnetickým 
ventilom, modulom elektroniky a sifónom so snímačom montovaným zvonka, 
bez kontaktu s vodou. 
Dôležité upozornenie: Prípojka vody musí byť mimo stredu a dutina v pisoári 
musí mať v priestore pripojenia vody minimálnu hĺbku 70 mm.

Čas splachovania: nastaviteľný na 4 - 15 s
Napájacie napätie: 230 V AC
Druh krytia: elektronika IP65, magnetický ventil IP 40

AQUA421 7612982113116 321,–  
   

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Pisoárové/záchodové splachovacie systémy Franke

Záchodový splachovací ventil

Záchodový splachovací ventil DN 15 spĺňajúci požiadavky normy DIN 3265, 
inštalácia na povrch, nastaviteľný objem splachovacej vody a objemový prietok, 
leštený záchodový splachovací ventil DN 15, kryt tlačidla a kovanie pre skrutku 
vyrobené z pochrómovaného plastu.

1/2"
AQRM551 7612982000690 163,–

3/4"
AQRM552 7612982000706 149,–

Záchodový splachovací ventil

Záchodový splachovací ventil DN spĺňajúci požiadavky normy DIN 3265, 
armatúrová trieda I s inštaláciou na povrch, automatická regulácia prietoku 
a nastaviteľný objem splachovacej vody, leštená pochrómovaná mosadz, kryt 
tlačidla a kovanie pre skrutku vyrobené z kovu.

AQRM550 7612982000669 248,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Pisoárové/záchodové splachovacie systémy Franke

Záchodový splachovací ventil podľa normy podomietkový

Záchodový splachovací ventil DN 20 spĺňajúci požiadavky normy DIN 3265 
s diaľkovým ovládaním, vhodný najmä do miest vystavených vandalizmu, 
splachovací ventil namontovaný mimo záchodovej kabínky, diaľkové ovládanie 
namontované v skrinke vsadenej do steny, krycí panel z antikorovej ocele a 
kovové ovládacie tlačidlo.

AQRM553 7612982000652 426,–

skupina armatúr
AQRM554 7612982000713 438,–

Záchodový splachovací ventil podomietkový

Záchodový splachovací ventil DN 20 spĺňajúci požiadavky normy DIN 3265 s 
inštaláciou na stenu, zaisťovací mechanizmus, skrinka vsadená do steny, kryt z 
antikorovej ocele s kovovým ovládacím tlačidlom.

základná inštalačná súprava
AQRM558 7612982000737 101,–

hotová inštalačná súprava
AQRM557 7612982000720 325,–

Záchodový splachovací ventil, hlučnosť triedy I, s automatickou reguláciou 
prietoku

základná inštalačná súprava
AQRM556 7612982000683 114,–

hotová inštalačná súprava
AQRM555 7612982000676 339,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Inštalačné prvky Franke AQUAFIX

Inštalačný prvok pre umývadlá

Inštalačný prvok AQUAFIX pre umývadlá so stojanovým pripevnením, samonosná 
konštrukcia z oceľového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, 
pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, výškovo nastaviteľné 
pripevnenie pre pripevňovacie predmety a armatúrové pripojenia a ústie vývodu, 
1/2" potrubie v stene so zvukovou izoláciou, univerzálne výstupné koleno DN 50, 
skrutky na pripevnenie umývadla, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 525 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných 
 konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX152 7612982097201  154,–  

Inštalačný prvok pre umývadlá, dizajn umožňujúci prístup 

telesne postihnutým

Inštalačný prvok AQUAFIX pre umývadlá s dizajnom umožňujúcim prístup 
postihnutým osobám, stojanové pripevnenie, samonosná konštrukcia z 
oceľového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre 
individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, výškovo nastaviteľné 
pripevnenie pre pripevňovacie predmety a armatúrové pripojenia a ústie vývodu, 
1/2" potrubie v stene so zvukovou izoláciou, lapač pachov zapustený do steny 
(DN 50/DN 40), skrutky na pripevnenie umývadla, stavebná ochrana a montážny 
materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 525 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných 
 konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX151 7612982097218 229,–

Inštalačný prvok pre umývadlá z antikorovej ocele 

Inštalačný prvok AQUAFIX pre umývadlá z antikorovej ocele so stojanovými 
alebo stenovými armatúrami, samonosná konštrukcia z oceľového rámu 
nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie 
na sadrokartónový obklad, vode odolný panel z lepeného vrstveného dreva, 
výškovo nastaviteľné pripevnenie pre pripevňovacie predmety a armatúrové 
pripojenia a ústie vývodu, 1/2" potrubie v stene so zvukovou izoláciou, 
univerzálne výstupné koleno DN 50, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 700 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných 
 konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX150 7612982097232 293,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Inštalačné prvky Franke AQUAFIX

Inštalačný prvok pre drezy z antikorovej ocele

Inštalačný prvok AQUAFIX pre drezy z antikorovej ocele s pripevnením na stenu, 
samonosná konštrukcia z oceľového rámu nastriekaného práškovou farbou, 
certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, vode 
odolný panel z lepeného vrstveného dreva, výškovo nastaviteľné pripevnenie pre 
pripevňovacie predmety a armatúrové pripojenia a ústie vývodu, 1/2" potrubie 
v stene so zvukovou izoláciou, univerzálne výstupné koleno DN 50, stavebná 
ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 700 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných 
 konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX155 7612982097249 293,–

Pripevňovací modul pre pripevnenie stenových armatúr na stenu 

Pripevňovací modul AQUAFIX pre pripevnenie stenových armatúr na stenu v 
spojení s inštalačným prvkom AQUAFIX pre umývadlá, galvanizovaná oceľ, bez 
stenového potrubia, vrátane montážneho materiálu.

444x30x72

Z-CMPX152/1 7612982097225  35,–  

Súprava nástenných konzolových držiakov

Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na 
pripevnenie inštalačného prvku AQUAFIX na murivo alebo pred fošňovú 
stenu, plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripevnenie, 
galvanizovaná oceľ, vrátane pripevňovcieho materiálu, 2 ks v balení.

Z-CMPX140 7612982097294 9,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Inštalačné prvky Franke AQUAFIX

Inštalačný prvok pre pisoáre, so splachovacím ventilom v stene

Inštalačný prvok AQUAFIX pre pisoár z antikorovej ocele, s predpripravenou 
základnou armatúrovou inštalačnou súpravou pre pisoárové splachovacie 
ventily Franke zabudované do steny. Samonosná konštrukcia z oceľového rámu 
nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie 
na sadrokartónový obklad, výškovo nastaviteľné pripevnenie pre pripevňovacie 
predmety a armatúrové pripojenia a ústie vývodu, predpripravené pre pisoár 
CMPX538, 1/2" potrubie v stene so zvukovou izoláciou, univerzálne výstupné 
koleno DN 50, skrutky na pripevnenie pisoára, stavebná ochrana a montážny 
materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 440 x 525 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných 
 konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

Poznámka: Priečne nosníky pre keramické a iné antikorové pisoáre si zákazník 
musí prispôsobiť sám.

CMPX135 7612982097256 403,–

Súprava nástenných konzolových držiakov

Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na 
pripevnenie inštalačného prvku AQUAFIX na murivo alebo pred fošňovú 
stenu, plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripevnenie, 
galvanizovaná oceľ, vrátane pripevňovcieho materiálu, 2 ks v balení.

Z-CMPX140 7612982097294 9,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
    

Pisoárový splachovací ventil, armatúrová trieda 2, podomietkový

Pisoárový splachovací ventil DN 15, armatúrová trieda 2 s inštaláciou na stenu, 
nastaviteľné množstvo splachovacej vody a objemový prietok, svorkovnica s 
jednoduchou inštaláciou, zamknuteľný regulátor množstva vody, skrinka s 
pripevnením na stenu a pomôckou pre zakrytie zakončenia kachličiek, krycí 
panel z antikorovej ocele, kovové ovládacie tlačidlo.

hotová inštalačná súprava s integrovaným transformátorom (230 V~)
AQRE432 7612982102257 410,–

hotová inštalačná súprava s batériovým napájaním (6 V)
AQRE431 7612982001215 441,–

Pisoárový splachovací ventil podomietkový

Pisoárový splachovací ventil DN 15 spĺňajúci požiadavky normy DIN 3265, 
armatúrová trieda 2 s inštaláciou na stenu, nastaviteľné množstvo splachovacej 
vody a objemový prietok, svorkovnica s jednoduchou inštaláciou, zamknuteľný 
regulátor množstva vody, skrinka s pripevnením na stenu a pomôckou pre 
zakrytie zakončenia kachličiek, krycí panel z antikorovej ocele, kovové ovládacie 
tlačidlo, základná inštalačná súprava.

hotová inštalačná súprava
AQRM461 7612982000645 281,–
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Inštalačné prvky Franke AQUAFIX

Inštalačný prvok pre pisoáre, s ovládaním sifónu

Inštalačný prvok AQUAFIX pre pisoáre z antikorovej ocele s ovládaním sifónu, 
samonosná konštrukcia z oceľového rámu nastriekaného práškovou farbou, 
certifikácia TÜV, pre individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, výškovo 
nastaviteľné pripevnenie pre pripevňovacie predmety a armatúrové pripojenia a 
ústie vývodu, predpripravené pre pisoár Franke CMPX538, 1/2" potrubie v stene 
so zvukovou izoláciou, univerzálne výstupné koleno DN 50, skrutky na 
pripevnenie pisoára, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 525 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných 
 konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX136 7612982097270 145,–

Súprava nástenných konzolových držiakov

Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na 
pripevnenie inštalačného prvku AQUAFIX na murivo alebo pred fošňovú 
stenu, plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripevnenie, 
galvanizovaná oceľ, vrátane pripevňovcieho materiálu, 2 ks v balení.

Z-CMPX140 7612982097294 9,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
    

Elektronické ovládanie sifónu

Elektronické ovládanie sifónu na skrytú inštaláciu, pre bezdotykové splachovanie 
pisoárov z ušľachtilej ocele. S pružnými tlakovými hadicami, magnetickým 
ventilom, modulom elektroniky a sifónom so snímačom montovaným zvonka, 
bez kontaktu s vodou. 230 V AC.

Čas splachovania: nastaviteľný na 4 - 15 s
Napájacie napätie: 230 V AC
Druh krytia: elektronika IP65, magnetický ventil IP 40

AQUA420 7612982084157 495,–

Elektronické ovládanie sifónu na skrytú inštaláciu, pre bezdotykové 
splachovanie keramických pisoárov. S pružnou tlakovou hadicou, magnetickým 
ventilom, modulom elektroniky a sifónom so snímačom montovaným zvonka, 
bez kontaktu s vodou. 
Dôležité upozornenie: Prípojka vody musí byť mimo stredu a dutina v pisoári 
musí mať v priestore pripojenia vody minimálnu hĺbku 70 mm.

Čas splachovania: nastaviteľný na 4 - 15 s
Napájacie napätie: 230 V AC
Druh krytia: elektronika IP65, magnetický ventil IP 40

AQUA421 7612982113116  321,–  
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Inštalačné prvky Franke AQUAFIX

Inštalačný prvok pre suché pisoáre

Inštalačný prvok AQUAFIX pre suché pisoáre, samonosná konštrukcia z oceľového 
rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne 
pripevnenie na sadrokartónový obklad, výškovo nastaviteľné pripevnenie 
pre pripevňovacie predmety a ústie vývodu, predpripravené pre pisoár Franke 
CMPX538 WF, univerzálne výstupné koleno DN 50, skrutky na pripevnenie 
pisoára, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 525 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných 
 konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX137 7612982097287 112,–

Súprava nástenných konzolových držiakov
 
Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na 
pripevnenie inštalačného prvku AQUAFIX na murivo alebo pred fošňovú 
stenu, plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripevnenie, 
galvanizovaná oceľ, vrátane pripevňovcieho materiálu, 2 ks v balení.

Z-CMPX140 7612982097294 9,–

Suchý pisoár zavesený na stenu 

Samostatný suchý pisoár s pripevnením na stenu, vyrobený z antikorovej ocele, 
saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 1,2 mm, oválna misa a oválny tvar, 
skrytý horizontálny vývod smerom k stene, pripevnenie a zaistenie podľa normy 
EN 80, skryté skrutky, vrátane pravouhlého kolena s priemerom 50 mm, vrátane 
pripevňovacej konzoly, odpad a membrána z antikorovej ocele.

380x350x600

CMPX532 WF                                        7612210020100            1.368,–

Suchý pisoár zavesený na stenu

Suchý pisoár s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úpra-
va, hrúbka materiálu 1,2 mm, oválna misa, skrytý horizontálny vývod smerom k 
stene, pripevnenie a zaistenie podľa normy EN 80, skryté skrutky, vrátane 90° 
kolena s priemerom 50 mm, vrátane pripevňovacej konzoly a odpadu z antikoro-
vej ocele a membrány použitej ako sifón.

CMPX538WF  7612210051821 686,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Splachovacie tlačidlo so stenovým obložením, pre nádržky 

pripevnené na stenu

Splachovacie tlačidlo so stenovým obložením, pre nádržky pripevnené na 
stenu a uvedené v predchádzajúcom inštalačnom prvku, dvojúrovňové 
splachovanie alebo splachovanie typu štart/stop, tvorené ovládacími 
tlačidlami, pripevňovacím prvkom pre tlačidlá, inštalačným rámom, 
pripevňovacími skrutkami a poistnou skrutkou, vyrobené z antikorovej 
ocele.

170x100

AQUA555 7612982097157 127,–  
CNS

AQUA554 7612982097140  49,–  
biele

Ovládací destička pro podomítkovou splachovací nádržku

Ovládací destička pro podomítkovou splachovací nádržku ve výše uvedeném 
instalačním prvku. Ovládání zepředu. Destička sestává z ovládacího tlačítka, 
rámu tlačítka, závěsného rámu, upevňovacích svorníků a pojistných šroubů, 
materiál: ušlechtilá ocel

170x100 

AQUA557 7612982082542  131,–    
CNS

Inštalačné prvky Franke AQUAFIX

Inštalačný prvok s nádržkou pre záchodové zariadenia

Inštalačný prvok AQUAFIX pre toaletnú misu s pripevnením na stenu, so 
skrytou záchodovou nádržkou. Samonosná konštrukcia z oceľového rámu 
nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne 
pripevnenie na sadrokartónový obklad. Skrytá záchodová nádržka s 
izoláciou proti kondenzovaniu vody, dvojstupňové splachovanie (9/4,5 l 
alebo 6/3 l) alebo splachovanie typu štart/stop, spúšťanie prenášané cez 
ohybné tlakové špirály, napúšťací ventil s hlučnosťou triedy I, pripevňovacia 
konzola nastaviteľná v štyroch bodoch pre pripojenie záchodového kolena 
DN 90/DN 100, vrátane ohybnej spojovacej hadice, koleno na pripojenie 
toalety, skrutky na pripevnenie záchodu, stavebná ochrana a montážny 
materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 525 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 155 – 205 mm pri použití nástenných 
 konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX140 7612982097102 276,–

Súprava nástenných konzolových držiakov

Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na 
pripevnenie inštalačného prvku AQUAFIX na murivo alebo pred fošňovú 
stenu, plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripevnenie, 
galvanizovaná oceľ, vrátane pripevňovcieho materiálu, 2 ks v balení.

Z-CMPX140 7612982097294 9,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Súprava nástenných konzolových držiakov

Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na 
pripevnenie inštalačného prvku AQUAFIX na murivo alebo pred fošňovú 
stenu, plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripevnenie, 
galvanizovaná oceľ, vrátane pripevňovcieho materiálu, 2 ks v balení.

Z-CMPX140 7612982097294 9,–

Splachovacie tlačidlo so stenovým obložením, pre nádržky

pripevnené na stenu

Splachovacie tlačidlo so stenovým obložením, pre nádržky pripevnené na 
stenu a uvedené v predchádzajúcom inštalačnom prvku, dvojúrovňové 
splachovanie alebo splachovanie typu štart/stop, tvorené ovládacími tlačidlami, 
pripevňovacím prvkom pre tlačidlá, inštalačným rámom, pripevňovacími 
skrutkami a poistnou skrutkou, vyrobené z antikorovej ocele.

170x100

AQUA555 7612982097157 127,–  
CNS

AQUA554 7612982097140     49,–  
biele

Splachovacie tlačidlo so stenovým obložením, pre nádržky 

pripevnené na stenu 

Splachovacie tlačidlo so stenovým obložením, pre nádržky pripevnené na stenu 
a uvedené v predchádzajúcom inštalačnom prvku, ovládanie spredu, tvorené 
ovládacím tlačidlom, pripevňovacím prvkom pre tlačidlo, inštalačným rámom, 
pripevňovacími skrutkami a poistnou skrutkou, vyrobené z antikorovej ocele.

170x100

AQUA557 7612982082542  131,–   
CNS

Pripevňovací prvok pre rukoväte a držadlá

Pripevňovací prvok AQUAFIX pre rukoväte a držadlá s inštaláciu na ľavostranné 
a pravostranné pripevnenie na inštalačný prvok, samonosná konštrukcia z 
oceľového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre 
individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, 2 pripevňovacie body, 
kompletne zmontovaný od výroby, vode odolný panel z lepeného vrstveného 
dreva, univerzálne nastaviteľná výška, vrátane montážneho materiálu.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 296 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných 
 konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX162 7612982097195 130,–  

Poznámka: Pripevňovací prvok sa používa len v kombinácii s inštalačným 
prvkom!

Inštalačný prvok s nádržkou pre záchody pre invalidov

Inštalačný prvok AQUAFIX pre nástenné toaletné misy s prístupom pre postihnuté 
osoby, so skrytou záchodovou nádržkou. Samonosná konštrukcia z oceľového 
rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne 
pripevnenie na sadrokartónový obklad. Skrytá záchodová nádržka s izoláciou 
proti kondenzovaniu vody, dvojstupňové splachovanie (9/4,5 l alebo 6/3 l) 
alebo splachovanie typu štart/stop, spúšťanie prenášané cez ohybné tlakové 
špirály, napúšťací ventil s hlučnosťou triedy I, pripevňovacia konzola nastaviteľná 
v štyroch bodoch pre pripojenie záchodového kolena DN 90/DN 100, vrátane 
ohybnej spojovacej hadice, koleno na pripojenie toalety, skrutky na pripevnenie 
záchodu, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 450 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 155 – 205 mm pri použití nástenných 
 konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX141 7612982097119  323,–  

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Inštalačný prvok pre záchodové zariadenia

Inštalačný prvok AQUAFIX pre nástenné toaletné misy, predpripravená 
základná armatúrová inštalačná súprava pre záchodové splachovacie 
ventily Franke zapustené do steny. Samonosná konštrukcia z oceľového 
rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre individuálne 
pripevnenie na sadrokartónový obklad, pripevňovacia konzola nastaviteľná 
v štyroch bodoch pre pripojenie záchodového kolena DN 90/DN 100, vrátane 
vstupnej a výstupnej armatúrovej súpravy, skrutky na pripevnenie záchodu, 
stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 525 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných 
 konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX142 7612982097126                427,–  

Súprava nástenných konzolových držiakov

Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na 
pripevnenie inštalačného prvku AQUAFIX na murivo alebo pred fošňovú 
stenu, plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripevnenie, 
galvanizovaná oceľ, vrátane pripevňovcieho materiálu, 2 ks v balení.

Z-CMPX140 7612982097294 9,–

Záchodový splachovací ventil, hlučnosť triedy I, s automatickou 

reguláciou prietoku

So záchodovým splachovacím ventilom, armatúrová trieda I, s automatickou 
reguláciou prietoku

Hotová inštalačná súprava
AQRM555 7612982000676 339,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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Inštalačný prvok pre záchody pre invalidov

Inštalačný prvok AQUAFIX pre nástenné toaletné misy s prístupom pre invalidov, 
predpripravená základná armatúrová inštalačná súprava pre záchodové 
splachovacie ventily Franke zapustené do steny. Samonosná konštrukcia z 
oceľového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre 
individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, pripevňovacia konzola 
nastaviteľná v štyroch bodoch pre pripojenie záchodového kolena DN 90/DN 100, 
vrátane vstupnej a výstupnej armatúrovej súpravy, skrutky na pripevnenie 
záchodu, stavebná ochrana a montážny materiál.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 450 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných 
 konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX143 7612982097133 486,–  

Súprava nástenných konzolových držiakov

Súprava nástenných konzolových držiakov s inštaláciou na stenu, na 
pripevnenie inštalačného prvku AQUAFIX na murivo alebo pred fošňovú 
stenu, plynulo nastaviteľná hĺbka, pre individuálne pripevnenie, 
galvanizovaná oceľ, vrátane pripevňovcieho materiálu, 2 ks v balení.

Z-CMPX140 7612982097294 9,–

Záchodový splachovací ventil, hlučnosť triedy I, s automatickou 

reguláciou prietoku

So záchodovým splachovacím ventilom, armatúrová trieda I, s automatickou 
reguláciou prietoku

Hotová inštalačná súprava
AQRM555 7612982000676 339,–

Inštalačný prvok pre úchyty a madlá

Montážny prvok AQUAFIX pre rukoväte a držadlá s inštaláciu na ľavostranné 
a pravostranné pripevnenie na inštalačný prvok, samonosná konštrukcia z 
oceľového rámu nastriekaného práškovou farbou, certifikácia TÜV, pre 
individuálne pripevnenie na sadrokartónový obklad, 2 pripevňovacie body, 
kompletne zmontovaný od výroby, vode odolný panel z lepeného vrstveného 
dreva, univerzálne nastaviteľná výška, vrátane montážneho materiálu.

Rozmery (VxŠ): 1 185 x 296 mm
Nastavenie výšky: 0 – 200 mm
Nastavenie hĺbky: 135 – 205 mm pri použití nástenných 
 konzolových držiakov s inštaláciou na stenu

CMPX162 7612982097195 130,–

Zobrazenie Druh/variant Katalógové číslo  Ceny sú v Euro
Všetky rozmeru sú v mm                                  bez DPH  
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