
CENÍK 2010
Katalogové ceny jsou uvedeny bez DPH 



90°

Chytré řešení hygieny

Jako společnost představující technologickou špičku ve svém oboru a jako dodavatel kompletní palety výrobků přináší 
Franke Washroom Systems taková řešení, která jsou šitá na míru a navržena vždy tak, aby splňovala nejvyšší nároky na 
kvalitu a aby zároveň dokázala splnit každé  přání našeho zákazníka. Nejnovější technologií povrchového zpracování a 
použitím baterií a ventilů, které snižují spotřebu vody, plní fi rma Franke Washroom Systems svůj závazek vyvíjet výrobky, 
kterým patří budoucnost. InoxPlus® představuje první antikorozní povrchovou úpravu, která využívá nanotechnologie a 
díky tomu garantuje stabilní, neměnný a čistý fi nální vzhled. Firma Franke ohromila trh tím, že vyvinula armatury  
ovládané bezdotykově, čímž se nejen zvýšil uživatelský komfort, ale výrazně se zlepšila i hygiena.

Společnost Franke Washroom Systems má šest výrobních závodů a je zastoupena ve více než 30 zemích celého 
světa. Společnost zaměstnává celkem okolo 900 lidí v oblasti vývoje, zpracování a obchodu; ti všichni se soustředí 
na to, aby vytvářeli a distribuovali výrobky špičkové kvality z antikorozní oceli, technologie ventilů a armatur, jakož 
i vodohospodářské systémy. Hlavní důraz klademe vždy na zákazníka a neustálým zlepšováním se snažíme udržet 
svou pozici technologického lídra trhu. To se projevuje v našem přístupu: trvale investujeme do výzkumu a vývoje i do 
školicích programů, které zajišťují, aby dovednosti a odborné znalosti našich zaměstnanců neustále držely krok s dobou. 
To vše vytváří solidní základnu, na níž ve spolupráci se zákazníkem dospíváme k optimálnímu řešení každého úkolu.
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Umyvadla Franke ANIMA                

                                  MIRANIT

Vysoušeče rukou
Dávkovače a zásobníky, poličky, věšáky
Odpadkové koše, popelníky
Držáky toalet. papíru a štětky pro údržbu WC

 

Vysoušeče rukou
Dávkovače a zásobníky, poličky, věšáky
Odpadkové koše, popelníky
Držáky toalet. papíru a štětky pro údržbu WC
Zrcadla, odkládací misky

  

Madla a držadla
Pomůcky pro invalidy
Sklopné a závěsné sedačky do sprchy
Zrcadla, držáky

 

WC, nášlapná WC
Pisoáry, pisoárová stání, pisoárové žlaby
Pisoárové mezistěny, sprchové vany
Jednotka elektronického řízení sifonu

Vestavná a samostatná umyvadla

Bezbariérové prvky
Umyvadla a pítka
Školní umyvadla
Umyvadla s více místy k mytí
MIRANIT

Vlastnosti ušlechtilé oceli
Povrchy a materiály
Čištění a údržba
Produktové řady
Skupiny uživatelů

Vysoušeče rukou
Dávkovače a zásobníky, poličky, věšáky
Odpadkové koše, popelníky
Držáky toalet. papíru a štětky pro údržbu WC
Zrcadla, pisoárové mezistěny
Umyvadla, pisoáry

Vysoušeče rukou a vlasů
 

Dávkovače a zásobníky, poličky
Odpadkové koše
Držáky toalet. papíru
Zrcadla, madla
Umyvadla, WC, pisoáry
WC kombinované s umyvadlem

Ostatní produktové řady

          

Zařízení do prádelen, výlevky, 
průmyslové dřezy
Mycí koryta, stojany a žlaby
Armatury
Instalační prvky, hydranty, příslušenstv

Dávkovače a zásobníky,  
věšáky Odpadkové koše 
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CHARAKTERISTIKA – NEREZOVÁ OCEL
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V moderním sanitárním vybavení veřejných, sportovních a rekreačních 

zařízeních, v restauracích, hotelech, administrativních a zdravotnických 

zařízeních je ušlechtilá chromniklová ocel již neodmyslitelnou součástí.

Mnohostranný a vysoce kvalitní materiál sjednocuje funkčnost s designem  a 

nabízí vynikající vlastnosti: hygienická čistota, extrémní odolnost a především 

snadnou údržbu.

Elegantní a nadčasová ušlechtilá ocel poskytuje téměř neomezené možnosti 

kombinace, přesto materiál splňuje vysoké nároky.

CHROMNIKLOVÁ OCEL – vysoce kvalitní a snadno udržovatelný materiál

CHARAKTERISTIKA  

 NEREZOVÁ OCEL
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Chromniklová ocel je ve velké míře odolná vůči kyselinám a korozi. Její povrch může být matový kartáčovaný, leštěný 

nebo strukturovaný. Předností jsou hygienické vlastnosti. Na hladkém, jednolitém povrchu bez pórů lze špínu a tuk 

snadno smýt. Škrábance a drobné nerovnosti ztrácejí brzy tvrdé obrysy a splývají s okolním povrchem. Chromniklová 

ocel je nejen rezistentní vůči vlhkosti a kyselinám, ale vyznačuje se také tvrdostí, tuhostí a vysokou odolností vůči 

teplotním výkyvům. Tepelná roztažnost je u chromniklové oceli v teplotním rozpětí od 20 °C do 100 ° C zhruba o 60 % 

vyšší než u chromové oceli.

 Přednosti v přehledu 

•  Odolnost vůči korozi: rez vzniká pouze druhotně

•  Odolnost vůči kyselinám: ocel je ve velké míře odolná vůči všem kyselinám běžně

 používaným v domácnosti

•  Hygieničnost: nejlepší možnosti dezinfekce v boji proti bakteriím a virům

•  Snadná údržba: údržba je snadná i při silném znečištění

•  Neutrální barevnost: krása nepodléhající diktátu módy – kombinovatelnost neomezovaná

 žádnými limity

•  Odolnost vůči nárazu a otlučení: ocel je odolná vůči mechanickému namáhání

•  Odolnost vůči teplu / žáruvzdornost: cigarety ani horké předměty nezanechávají skvrny

•  Snadná oprava: při poškození

•  Stoprocentní recyklovatelnost: pouze ušlechtilá ocel zůstane ušlechtilou ocelí

Spojení chromu a niklu propůjčuje oceli vlastnosti, které ji předurčují pro 

použití v umývárnách a sanitárních prostorách

CHARAKTERISTIKA – NEREZOVÁ OCEL

Použité
materiály

Označení
materiálu

Označení DIN AISI Složení Vlastnosti

Chromová ocel 1.4016 X 8 Cr 17 430 17 Cr * dobrá odolnost vůči korozi
* magnetičnost
* hladký, jemný povrch lze snadno čistit
* velmi tvrdá, vhodná pro nosné prvky

Chrom/nikl V2A 1.4301 X 5 CrNi 189 304 18 Cr / 
10 Ni

* velmi dobrá odolnost vůči korozi
* 8–10% příměs niklu zvyšuje odolnost 
   vůči korozi
* antimagnetičnost

Chrom/nikl/ 
/molybden V4A

1.4435 X 2 CrNiMo 316L 18 Cr / 
12 Ni / 
2 Mo

* výborná odolnost vůči korozi
* přidání molybdenu podstatně zvyšuje odolnost
   oceli V4A (1.4435) vůči korozi a kyselému
   prostředí
* antimagnetičnost
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Lesk a elegance díky nejlepším materiálům. S vysoce kvalitní a na údržbu nenáročnou 

chromniklovou ocelí Franke je snadné plnit požadavky zákazníků, kterým záleží na kvalitě. 

Vybraný značkový sortiment Franke se vyznačuje charakteristickými povrchy a barvami.

Všeobecné pokyny:

• Firma Franke zpracovává pouze vysoce kvalitní materiály.     

• Rez vzniká pouze druhotně (přijatá koroze).        

• V případě pochyb si se zákazníkem vyjasníme přesný účel použití.     

• Při zkoušení nerezové oceli je třeba dbát na to, aby pod zkušební plochou nebyly kovové                                                                     

 výztuhy, neboť by mohlo dojít k zmagnetizování produktu.

Povrchy a materiály v přehledu

Ušlechtilá ocel, vysoký lesk

povrch s vysokými nároky na kvalitu

Ušlechtilá ocel, jemný matový povrch

robustní konečná úprava materiálu – 
neleštěný povrch

Povrchová úprava InoxPlus®

Nanočástice se vážou s povrchovými molekulami a zarovnávají tak mikroskopické nerovnosti.      
Na velmi jemné struktuře povrchu nejsou otisky prstů téměř patrné.

CHARAKTERISTIKA  

 NEREZOVÁ OCEL
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Povrchové vlastnosti, čištění a údržba

Velký význam pro mnohostranné použití korozivzdorné oceli mají její vynikající hygienické vlastnosti, a to díky odolnosti 

vůči kyselinám a snadnému čištění hladkého, tvrdého povrchu. Po montáži by se produkty z korozivzdorné oceli měly 

vyčistit. Ochranné obaly a fólie by se měly odstranit ihned, protože působením světla a tepla mohou stárnout, takže by 

později již nemuseli jít zcela snadno odstranit.

Pro ošetřování této oceli jsou vhodné kartáče s přírodními a umělými stětinami, textilie z přírodních a chemických vláken, 

utěrky z mikrovláken, umělé rouno, přírodní kůže, savé utěrky z viskózy, houby, vysokotlaké a paroproudé čističe apod. 

Naopak zcela nevhodné je použití ocelové vlny z ušlechtilé oceli, abrazivního, brusného a leštícího prášku a brusného 

papíru. Tyto prostředky mohou materiál poškodit a poškrábat.

Pro odstranění skvrn postačují přírodní prostředky,  např. octový roztok (20% octa a 80% vody) Zubní pasta je ideálním 

čistícím prostředkem na odstranění škraloupů a zmírnění lehkých škrábanců. Čistící prostředky pro domácnost a na mytí 

oken jsou pro ušlechtilou ocel rovněž vhodné (s výjimkou abrazivních prostředků, které povrch obrušují ). Doporučujeme 

používat vlhkou utěrku z mikrovláken se kterou při čištění dosáhnete nejlepších výsledků.

Tip: oplachování studenou vodou po čištění předcházíte vzniku vápenných usazenin (prodlužujete tak životnost  

armatur). Ostatní povrchová poškození mohou být téměř neznatelně opravena s použitím opravné sady.   

(viz. tabulka).

CHARAKTERISTIKA – NEREZOVÁ OCEL
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CHROMNIKLOVÁ OCEL – vysoce kvalitní a snadno udržovatelný materiál

Nepoužívejte k čištění v žádném případě brusné materiály nebo prostředky jako je např. ocelová 

vlna. Zamezte delšímu kontaktu s neušlechtilými kovy, neboť způsobují kontaktní (druhotnnou) 

korozi. 

Nepoužívejte čističe jako čistící prostředky na stříbro, čisticí prostředky, které obsahují kyselinu 

solnou, kyselinu mravenčí, kyselinu fosforečnou, koncentrované desinfekční přípravky, silné  

alkaloidy bělení chlorem. Po kontaktu s výše uvedenými prostředky nebo chemikáliemi,  

zasažené místo ihned opláchnout a vyčistit!

CHARAKTERISTIKA  

 NEREZOVÁ OCEL

   

 Typ / provedení 
                     

Čisticí pasta Twister, balení à 125 ml včetně houbičky, ideální 
pro ušlechtilou ocel, nedráždivá

Čisticí mléko Multiclean, 500 ml, nedráždivé

Krém INOX, tuba à 250 g, nedráždivý

Utěrka z mikrovláken, zelená, ideální pro povrch z ušlechtilé oceli

Utěrka z mikrovláken, modrá, ideální pro zrcadlový povrch

7612210034558                            200,–

7612210031878                            216,–

7612210031915                            255,–

7612210031908                            340,–

7612210031885                            370,–            

     
            Číslo zboží            Cena v Kč

bez DPH
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CHARAKTERISTIKA  MINERALGRANITU
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Sanitární vybavení z odolné syntetické pryskyřice – minerálního   

granitu se skvěle hodí k modernímu a zároveň estetickému vzhledu  

sanitárních prostor podnikových oblastí.

Z jednoho odlitku bez lepených spojů a spár přesvědčuje Miranit svými  

vlastnostmi. Je vysoce stabilní, elegantní a hladkého vzhledu bez pórů.  

Vrstva gelcoatu s extrémní odolností zaručuje jeho hygienický a   

snadno udržovatelný povrch. 

Široká nabídka Miranit produktů nabízí elegantní jednoduchá myvadla   

i umyvadla s více místy k mytí. Miranit  je předurčen pro využití do   

průmyslových prostor, sportovních areálů, škol a dětských zařízení.

MIRANIT – kompozitní materiál pro elegantní tvary a vysokou zátěž

CHARAKTERISTIKA 

MINERALGRANITU
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➋

➊

➌

➍

Minerální materiál pro stabilitu a eleganci.

Miranit se skládá z cca 80% z přírodních materiálů, jako mramorová moučka, pískovec a křemičitý písek a z 20% z  

vysoce kvalitních nenasycených polyesterových pryskyřic. Křemen je jeden z nejtvrdších minerálních materiálů,  

který se hojně vyskytuje v zemské kůře. Finální produkt má vysokou stabilitu a při výrobě ve spojení s nenasycenými  

polyesterovými pryskyřicemi lze Miranit zformovat do jakéhokoli tvaru.

Díky vlastnostem syntetické pryskyřice je také možno vyrobit produkt s velmi malou tloušťkou materiálu. Umyvadla z 

Miranitu vnášejí nový prvek do sanitárního prostoru. Navzdory tomu, že působí štíhlým elegantním dojmem vykazují 

vysokou míru odolnosti.

Výhody Miranitu ve srovnání se sanitární keramikou

Pod ochrannou známku Miranit lze vyráběné sanitární produkty obecně shrnout pod název

minerální odlitek. Z toho nutně vyplývá srovnání s produkty z keramické oblasti, vedle kterých mají Miranit produkty 

následující výhody:

• vysoká stabilita, odolnost proti prasknutí

• jasné a expresivní tvary, velmi hladký povrch bez pórů a malé poloměry zaoblení

• délka umyvadel do výklenku  (možná výroba do délky 3,6m)

• poškození povrchu lze opravit pomocí speciální opravné sady a místo mechanicky vyhladit

Kompozitní materiál Miranit nabízí významné výhody, včetně snadné úpravy délek pro optimální využití prostoru v 

průmyslových oblastech, sportovních odvětvích hotelech a gastronomii.

Vlastnosti materiálu

Průřez: minerální granit s povrchovou vrstvou gelcoatu

➊ Kompozitní materiál vyrobený z přírodních minerálů a  
nenasycených polyesterových pryskyřic je odolný proti  
prasknutí

➋ Hygienický povrch, odolný vůči teplotám do 80° C
➌  Hladká vrstva gelcoatu, bez pórů s vysokým leskem
➍  Pro úpravu délky do výklenku je možno použít rozbrušovačku

CHARAKTERISTIKA  MINERALGRANITU
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Tyto produkty vyráběné v Německu splňují přísné ECPA směrnice a zaručují uživatelům (spotřebitelům) dlouhou životnost. 

ECPA je sdružení předních výrobců minerálních odlitků v Evropě s vysokým standardem kvality, které pravidelně dohlíží 

na kvalitu produktů prostřednictvím nezávislého institutu.

Výsledky zkoušek materiálu:

Materiál UP-pryskyřice s křemičitým pískem o. CaCo3

Hustota 1,82 g/cm³ DIN 51065

Zkouška pevnosti v tlaku 115,00 N/mm² DIN 1164

Pevnost ohybů 35,00 − 40,00 N/mm² DIN 51090

Tvrdost 45 − 48 EN 59

Šokový teplotní test 1500 Zyklen 11 °C/65 °C/90 sec ANSI 124,3, 1995 (500 cyklů)

Odolnost proti skvrnám/ čistící prostředek                                                                                                             k odstranění po 16 hodinách DIN 53799 Par. 4.14

Odolnost proti chemikáliím/ Kosmetice k odstranění po 16 hodinách DIN 681-T1

Světelná stálost žádná změna po 1000 hodinách xenotestu DIN 51094 BAM/Berlin

Test na cigaretový žár žádná změna po 1000 hodinách xenotestu
nažloutlá změna , odstraněna obroušením a vyleštěním

DIN 53799 Par. 4.8

Hydrofi lnost (schopnost příjímat vodu) < 0,10 % DIN 52103

Zpracování odpadu běžné domovní odpadky 1,00m3 – recykling

Zkouška otěruvzdornosti otěrová hloubka 0,16 mm DIN 53754, TGM P 10504

Reakce vůči suchému žáru 80 °C DIN 68861 LGA Bayern, 38430336

CHARAKTERISTIKA

 MINERALGRANITU

MIRANIT – kompozitní materiál pro elegantní tvary a vysokou zátěž
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Povrchové vlastnosti, čištění a údržba

Gelcoat – lesklý a odolný povrch

Miranit – produkty mají lesklý, neporézní a hygienický povrch. Barevný pigment  polyesterových pryskyřic, takzvaný 

gelcoat má vynikající vlastnosti, co se týče fyzikální a chemické odolnosti, jako je odolnost proti nárazu a otěru, vysoká 

barevná stálost, odolnost vůči teplotám (teplotní stálost do 65° C) a odolnost proti kyselinám a zásadám.

Vysoká teplota vody, např. při čištění desinfekcí, nepoškodí povrch gelcoatu ve standardní alpské bělobě pergamonu a 

Manhattanu. Jak dokazují testy, povrchy jsou stálé do 80° C v časovém úseku 20minut.

Čištění a údržba

Povrch gelcoatu je snadný na údržbu.Většinou postačí vlhká utěrka (z mikrovláken) na čištění umyvadel a dřezů.

Silnější nečistoty lze odstranit  jemný čistícím prostředkem (ne brusným). To platí také pro stopy po pastelkách, nečistoty 

od bot – rýhy, inkoust, jodový roztok nebo rtěnky. 

Skvrny, které mohou vzniknout např. po cigaretovém žáru, je možno odstranit leštící pastou. Pro dlouhotrvající lesk se 

doporučuje vyčistit Miranit autopoliturou (běžně k dostání  v obchodě).

 

Opravná sada/číslo výrobku standardní barva     

5073 35 72 Alpská bílá              

CHARAKTERISTIKA  MINERALGRANITU

Poškození povrchu lze téměř neznatelně opravit pomocí                                                                                            

opravné sady (viz. Tabulka)
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CHARAKTERISTIKA 

MINERALGRANITU

MIRANIT – kompozitní materál pro elegantní tvary a vysokou zátěž

Typ

provedení         
jednoumyvadla umyvadla s více místy k mytí 

( 2 nebo 3 umyvadla)
umyvadla do výklenku 

(1 nebo 2 umyvadla)

LOTOS

QUADRO

RONDA

příklad veřejného 

zařízení
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PRODUKTOVÉ ŘADY

Produktové řady v přehledu

Výše uvedená tabulka je koncipována jako základní přehled. V některých dílčích oblastech se sortiment může překrývat 

nebo naopak doplňovat. Naši profesionální poradci Vám rádi poskytnou podrobnější informace. Další doporučení jsou 

uvedena v detailní dokumentaci firmy Franke.

Produktové řady 
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XINOX®  • • • •  • • •

STRATOS • • • • • •

CHRONOS • • • • •

RODAN • • •   

HEAVY DUTY • • • • • • • •

DRYERS •

CONTINA  • •

AQUA   • •

CAMPUS • •  •

RONDO   •  

ANIMA • • •

MIRANIT  •  

SIRIUS • • •

SATURN • •

MAXIMA  • • 
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Skupiny uživatelů v přehledu 

SKUPINY UŽIVATELŮ

Výše uvedená tabulka je koncipována jako základní přehled. V některých dílčích oblastech se sortiment může překrývat 

nebo naopak doplňovat. Naši profesionální poradci Vám rádi poskytnou podrobnější informace. Další doporučení jsou 

uvedena v detailní dokumentaci firmy Franke.

Produktové řady
Živnostníci 
Průmysl

Sport
Kultura
Volný čas
Prezentace

Kancelář
Administra-
tiva

Armáda
Policie
Vězenství

Hotel
Nádraží
Letiště
Kemp
Restaurace Vzdělávání

Specifická 
řešení podle 
přání 
zákazníka

XINOX® • • • • • •

STRATOS • • • • • • •

RODAN • • •

CHRONOS • •   •  

HEAVY DUTY •  • • • • •

CONTINA • • • •  •  • 

AQUA • • • • • • •  

CAMPUS • • •   • • • •

RONDO  • • •   • • •

ANIMA • • •  • • •

MIRANIT            •  •  • • •

SIRIUS
SATURN                                   

• •  • • • • • •

•  

MAXIMA •  • •

Zdravotnická 
péče

• • •



Design a funkčnost

 XINOX® – inspirace pro hygienu

Franke XINOX®. Aquarius



Vlastnosti výrobků:
- jednotná koncepce od zásobníku na papírové ručníky až po umyvadlo

- povrchová úprava  minimalizuje otisky prstů 

- snadné čištění (easy to clean)

- spojení estetičnosti s funkčností

- kartáčovaný povrch

- robustní tloušťka materiálu – 2 mm

- univerzální zámek s klíčem XINOX®

- neutrální čelní stěna – logo vyražené laserem je umístěno po straně

- montážní materiál je součástí dodávky

- praktičnost výrobků:

 - výškově nastavitelné nožky

 - samozavírací víka

 - automatické podání druhé role toaletního papíru po spotřebování první

 - u držáku na štětku pro údržbu WC si lze vybrat směr montáže (zleva, zprava)

 - vyjímatelná miska popelníku usnadňuje údržbu

 - zakrytý držák igelitových pytlů v odpadkovém koši

 - a mnoho jiného...

Komfortní vybavení XINOX® pro sanitární prostory zůstává 
díky speciální povrchové úpravě InoxPlus® vždy čisté a beze 
skvrn. Nanočástice se vážou s povrchovými molekulami, 
a zarovnávají tak mikroskopické nerovnosti. Na velmi jemné 
struktuře povrchu nejsou otisky prstů téměř patrné.

XINOX®
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Franke vysoušeč rukou, dávkovače mýdla XINOX®

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH    

Dávkovač tekutého mýdla

Dávkovač tekutého mýdla Mr. C. Proper, z chromniklové oceli 18/10. Povrchová 
úprava InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu (easy to clean). 
Tloušťka materiálu 2 mm, povrch jemný matový. Vhodný pro tekutá mýdla včetně 
antiseptických. Náplň o obsahu 1 l. Univerzální zámek s klíčem Xinox.

104x117x300

XINX617 7612210014567  10 700,– 
Mr. C. Proper

SO1L 7612210003196  220,– 
tekuté mýdlo
(minimální objednávka: 6 kusů)

SO10L 7612210003202  800,– 
tekuté mýdlo, v kanystru, 10 litrů

Dávkovač pěnového mýdla

Dávkovač pěnového mýdla Mr. F. Proper, z chromniklové oceli 18/10. Povrchová 
úprava InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu (easy to clean). 
Tloušťka materiálu 2 mm, povrch jemný matový. 
Vhodný pouze pro pěnové mýdlo Franke.
Univerzální zámek s klíčem Xinox. Včetně vrutů a hmoždinek.

104x117x300

XINX616 7612210014550  9600,– 
Mr. F. Proper

E-XINX616 FOAM 7612210015458  200,– 
pěnové mýdlo, 650 ml

Vysoušeč rukou 

Elektrický teplovzdušný vysoušeč rukou, z chromniklové oceli 18/10, povrch 
matový broušený. Povrchová úprava InoxPlus® minimalizuje otisky prstů 
a usnadňuje údržbu (easy to clean). Tloušťka materiálu 2 mm, kryt s ozdobnou 
obvodovou spárou a zaobleným profi lem, logo po straně, bezdotykové zapínání – 
dosah infračerveného senzoru lze nastavit v rozsahu od 5 do 33 cm, automatické 
vypínání po 60 sekundách. Díky velmi vysoké nastavitelné rychlosti proudění 
vzduchu je přes jeho malé množství doba sušení podstatně kratší. Kabel a 
zástrčka nejsou součástí dodávky.

Připojovací napětí: 230 V, 50 Hz
Celkový příkon: 1500 W
Ohřev: 800 W
Motor: 700 W
Výkon: vzduch 120 m3/h
Rychlost vzduchu: 75–110 m/s

340x177x300

XINX210 7612210052248             19 300,– 
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Popelník

Nástěnný popelník Gido, z chromniklové oceli 18/10, povrch jemný matový. 
Povrchová úprava InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu (easy 
to clean). Tloušťka materiálu 2 mm. Výklopná a vysunovatelná miska usnadňuje 
vyprázdnění. Včetně vrutů a hmoždinek.

136x117x80
 
XINX640 7612210014642  7800,– 
Gido

Zásobník na papírové ručníky 

Zásobník na papírové ručníky  z chromniklové oceli 18/10, povrch jemný matový. 
Povrchová úprava InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu (easy 
to clean). Tloušťka materiálu 2 mm, univerzální zámek s klíčem Xinox. Objem: 
300 – 400 kusů, podle typu ručníků. Včetně vrutů a hmoždinek.

268x117x300

XINX600 7612210014505  10 000,– 
Miss Clean

skládané papírové ručníky, 1 balení
(= 168 kusů, dodávají se pouze v kartonu 
po 20 baleních. Cena za jedno balení)

 
FH68 7612210000393  130,– 
 

Franke dávkovač mýdla, popelník, zásobníky na ručníky XINOX®

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Elektronický dávkovač tekutého mýdla

Pro instalaci na omítku. Chromniklová ocel 18/10, povrch matový broušený. 
Povrchová úprava InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu 
(easy to clean). Tloušťka materiálu 2 mm, kryt s ozdobnou obvodovou spárou a 
zaobleným profilem, logo po straně, zámek a klíč z ušlechtilé oceli, s˛průzorem. 
Bezdotykové ovládání (infračervený senzor), integrované vypínání při otevření 
krytu. Červená kontrolka signalizuje vybíjení baterií. Provoz s 6 bateriemi Alkaline 
AA 1,5 V (= celkem 9 V). Vhodný pro tekutá mýdla včetně antiseptických. Náplň 
o obsahu 800 ml. Podle použitého mýdla činí jedna dávka 0,6 až 1,1 ml. Včetně 
vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

116x117x300

XINX625 7612210050220  13 200,– 
 

 

Elektronický zásobník na papírové ručníky

Pro montáž na omítku. Chromniklová ocel, povrch matový broušený. 
Povrchová úprava InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu 
(easy to clean). Tloušťka materiálu 2 mm, kryt s ozdobnou obvodovou spárou 
a zaobleným profilem, zámek a klíč z ušlechtilé oceli. Bezdotykový výdej papíru 
díky infračervenému senzoru, integrovaná hrana pro odtrhávání. Včetně 4 kusů 
standardních baterií D 1,5 V. Bezúdržbová mechanika a snadná výměna role 
papíru. Pro role do max. šířky 210 mm, max. průměr cca 190 mm. Nastavitelné tři 
délky papíru: 200, 250 a 300 mm. Včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

340x225x380

XINX630 7612210054983  18 800,– 
Miss  E. Clean  

NOVINKA



22

160

162

11
5

12
5

30
0

268 117 12

2

144 18

208

3,
6

47
0

268 268

2

182

65
-2
0

21
0

13
0

40
0

140

160

268 145

2

12

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Odpadkový koš, malý, 7 litrů

Odpadkový koš George S., z chromniklové oceli 18/10, tloušťka materiálu 2 mm, 
povrch jemný matový. Povrchová úprava InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a 
usnadňuje údržbu (easy to clean). S vyklápěcím víkem. Integrovaný držák 
igelitových pytlů na odpadky. Objem: cca 7 litrů. Univerzální zámek s klíčem 
Xinox. Včetně vrutů a hmoždinek. 

268x117x300

XINX605 7612210014604  12 900,– 
George S.

Odpadkový koš, 30 litrů

Odpadkový koš Tiny Tom, volně stojící, resp. pro montáž na zeď (držák na stěnu 
patří k volitelnému příslušenství). Z chromniklové oceli 18/10, tloušťka materiálu 
2 mm, povrch jemný matový. Povrchová úprava InoxPlus® minimalizuje otisky 
prstů a usnadňuje údržbu (easy to clean). S vyklápěcím víkem. Integrovaný držák 
igelitových pytlů na odpadky. Objem: cca 30 litrů. Univerzální zámek s klíčem 
Xinox. Včetně vrutů a hmoždinek.

268x268x470

XINX606 7612210014628  15 300,– 
Tiny Tom

E-XINX606 Fix T. 7612210015700  2900,– 
držák pro připevnění na zeď,
vhodný pro XINX606

Odpadkový koš, 13 litrů

Odpadkový koš George L., z chromniklové oceli 18/10, tloušťka materiálu 
2 mm, povrch jemný matový. Povrchová úprava InoxPlus® minimalizuje otisky 
prstů a usnadňuje údržbu (easy to clean). S vyklápěcím víkem. Integrovaný držák 
igelitových pytlů na odpadky. Objem: cca 13 litrů. Univerzální zámek 
s klíčem Xinox. Včetně vrutů a hmoždinek.

268x145x400

XINX607 7612210014611  14 200,– 
George L.

Franke odpadkové koše  XINOX®
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Franke odpadkové koše, popelník, zásobníky XINOX®

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Odpadkový koš, 60 litrů

Odpadkový koš Uncle Ben, volně stojící, resp. pro montáž na zeď (držák na stěnu 
patří k volitelnému příslušenství). Z chromniklové oceli 18/10, tloušťka materiálu 
2 mm, povrch jemný matový. Povrchová úprava InoxPlus® minimalizuje otisky 
prstů a usnadňuje údržbu (easy to clean). S vyklápěcím víkem. Integrovaný držák 
igelitových pytlů na odpadky. Objem: cca 60 litrů. Univerzální zámek s klíčem 
Xinox. Včetně vrutů a hmoždinek.

340x340x670

XINX608 7612210014635  21 700,– 
Uncle Ben

E-XINX608 Fix B. 7612210015953  3700,– 
držák pro připevnění na zeď,
vhodný pro XINX608

Popelník s odpadkovým košem

Volně stojící popelník kombinovaný s odpadkovým košem Milestone, z chrom-
niklové oceli 18/10, tloušťka materiálu 2 mm, povrch jemný matový. Povrchová 
úprava InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu (easy to clean). 
Objem odpadkového koše: 35 litrů. Vyjímatelná miska popelníku usnadňuje jeho 
vyprázdnění. Včetně vrutů a hmoždinek.

268x268x670

XINX641 7612210014659  24 700,– 
Milestone

Zásobník na hygienické sáčky

Zásobník na hygienické sáčky, z chromniklové oceli 18/10, povrch jemný matový. 
Povrchová úprava InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu (easy 
to clean). Bez svařovaných rohů. Včetně připevňovacího materiálu.

150x92x22

HBD191 7612210051746  1400,– 

HBD191B 7612210053542  47,–                  
Hygienické sáčky
(30 kusů)

Zásobník na hygienické sáčky

Pro montáž na omítku. Chromniklová ocel, povrch matový broušený. Povrchová 
úprava InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu (easy to clean). 
Tloušťka materiálu 2 mm, s průzorem. Včetně vrutů a hmoždinek.

150x80x300

XINX615 7612210014512  6100,– 
Lucy 

HB140 7612210018527  159,– 
Hygienický sáček z papíru
100 kusů

NOVINKA
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Franke zásobníky a držáky WC papíru XINOX®

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Držák toaletního papíru

Držák toaletního papíru Have One, z chromniklové oceli 18/10, tloušťka 
materiálu 2 mm, povrch jemný matový. Povrchová úprava InoxPlus® 
minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu (easy to clean). Na 1 roli, 
max. do Ø 120 mm. Včetně vrutů a hmoždinek.

136x140x135

XINX677 7612210014529  8000,– 
Have One

Zásobník toaletního papíru

Zásobník toaletního papíru Have Two, z chromniklové oceli 18/10, tloušťka 
materiálu 2 mm, povrch jemný matový. Povrchová úprava InoxPlus® minimalizuje 
otisky prstů a usnadňuje údržbu (easy to clean). Univerzální zámek s klíčem 
Xinox. Na 2 role, max. do Ø 120 mm. Rezervní role se po spotřebování první role 
automaticky přesune na její pozici. Včetně vrutů a hmoždinek.

136x160x220

XINX672 7612210014536  10  700,– 
Have Two

Zásobník toaletního papíru

Zásobník toaletního papíru Miss One – na jednotlivé útržky. Z chromniklové oceli 
18/10, tloušťka materiálu 2 mm, povrch jemný matový. Povrchová úprava 
InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu (easy to clean).
Objem: zhruba na 200 útržků papíru. Včetně vrutů a hmoždinek.

168x117x300

XINX604 7612210052798  10 900,– 
Miss One

Zásobník na papírové kosmetické ubrousky

Zásobník na papírové kosmetické ubrousky Clean Me, z chromniklové oceli 
18/10, tloušťka materiálu 2 mm, povrch jemný matový. Povrchová úprava 
InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu (easy to clean). 
Vhodný pro běžná balení papírových kosmetických ubrousků. Včetně vrutů 
a hmoždinek.

268x85x150

XINX650 7612210014581  8800,– 
Clean Me
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Franke držák na štětku pro údržbu WC, poličky XINOX®

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Držák na štětku pro údržbu WC

Držák Nessy na štětku pro údržbu WC, z chromniklové oceli 18/10, tloušťka 
materiálu 2 mm, povrch jemný matový. Povrchová úprava InoxPlus® minimalizuje 
otisky prstů a usnadňuje údržbu (easy to clean). Pro montáž na zeď. Štětka je 
zepředu a po jedné straně zakrytá, lze ji vyjmout zleva i zprava. Včetně štětky 
z ušlechtilé oceli, s černým nylonovým kartáčem a plastové odkapávací misky. 
Včetně vrutů a hmoždinek.

110x117x300

XINX687 7612210014543  5000,– 
Nessy

Polička, rohová

Pro montáž na omítku. Chromniklová ocel, povrch matový broušený. Povrchová 
úprava InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu (easy to clean). 
Tloušťka materiálu 2 mm, se zvýšenou zadní hranou. S třemi držáky z ušlechtilé 
oceli k připevnění na stěnu. Včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

260x260x50

XINX621 7612210014673  7200,– 
Ala S.

Polička, malá

Pro montáž na omítku. Chromniklová ocel, povrch matový broušený. Povrchová 
úprava InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu (easy to clean). 
Tloušťka materiálu 2 mm, půlkruhový profil, se zvýšenou zadní hranou. S třemi 
držáky z ušlechtilé oceli k připevnění na stěnu. Včetně vrutů z ušlechtilé oceli a 
hmoždinek.

430x225x195

XINX622 7612210014697  11 600,– 
Ala M.

NOVINKA

NOVINKA
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Franke polička, věšáky na kabáty XINOX®

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Věšák na kabáty, dvojitý

Věšák na kabáty, dvojitý, z chromniklové oceli 18/10, tyčovina, Ø 17 mm, 
s 1 otvorem. Včetně vrutů a hmoždinek.

 Ø 17x60

STRX694 7612210051791  450,– 
 

Věšák na kabáty, jednoduchý

Věšák na kabáty, jednoduchý, z chromniklové oceli 18/10, tyčovina, Ø 17 mm, s 
1 otvorem. Včetně vrutů a hmoždinek.

 Ø 17x60

STRX692 7612210051760  400,– 
 

Polička, dlouhá

Pro montáž na omítku. Chromniklová ocel, povrch matový broušený. Povrchová 
úprava InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu (easy to clean). 
Tloušťka materiálu 2 mm, zaoblené hrany. Se zvýšenou zadní hranou. S dvěma 
držáky z ušlechtilé oceli k připevnění na stěnu. Včetně vrutů z ušlechtilé oceli a 
hmoždinek.

600x130x75

XINX623 7612210014710  5600,– 
Ala L.  

NOVINKA
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Franke umyvadla XINOX®

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Umyvadlo

Umyvadlo „Aquina L“ pro montáž na zeď. Chromniklová ocel, povrch matový 
broušený. Povrchová úprava InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a usnadňuje 
údržbu (easy to clean). Tloušťka materiálu 2 mm. Kulatá vnitřní část s vysokým 
leskem (bez zušlechtěného povrchu), vevařená beze spár, průměr 360 mm. S 
přepadem. S místem (90 mm) a otvorem pro baterii (35 mm). Ventil 5/4" typu 
Click, s odtokovou a přepadovou garniturou. S přivařenými montážními konzolami. 
Připevnění podle normy EN 32. Včetně připevňovacího materiálu.

540x600x80

XINH204 7612210059070    21 000,– 
Aquina L
   
                

Umyvadlo

Umyvadlo „Aquina S“ pro montáž na zeď. Chromniklová ocel, povrch matový 
broušený. Povrchová úprava InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a usnadňuje 
údržbu (easy to clean). Tloušťka materiálu 2 mm. Kulatá vnitřní část s vysokým 
leskem (bez zušlechtěného povrchu), vevařená beze spár, průměr 260 mm. S 
přepadem. S místem (75 mm) a otvorem pro baterii (35 mm). Ventil 5/4" typu 
Click, s odtokovou a přepadovou garniturou. S přivařenými montážními konzolami. 
Připevnění podle normy EN 32. Včetně připevňovacího materiálu.

380x400x80

XINH203 7612210059360   14 700,– 
Aquina S
   
              

  
NOVINKA

NOVINKA
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Franke umyvadlo, kryt na sifon, převinovací stolek XINOX®

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Kryt na sifon

Kryt na sifon Clic, z chromniklové oceli 18/10, výsuvný.

Ø 83x250-360

XINX140 7612210014352  3300,– 
Clic

Umyvadlo

Umyvadlo Beauty Wash, z chromniklové oceli 18/10, povrch jemný matový, 
tloušťka materiálu 3 mm. Povrchová úprava InoxPlus® minimalizuje otisky prstů 
a usnadňuje údržbu (easy to clean). S otvorem pro baterii – Ø 32 mm. Vevařená 
kulatá vnitřní část s vysokým leskem (bez zušlechtěného povrchu), vnitřní průměr 
386 mm. Se zvýšenou odkládací plochou. Sítkový ventil 5/4", přepad. Včetně 
integrovaných montážních konzol.

860x564x183

XINH200 7612210014314  67 400,– 
Beauty Wash Right
odkládací plocha vpravo

XINH201 7612210015687  67 400,– 
Beauty Wash Left
odkládací plocha vlevo

Převinovací stolek

Stolek Hop Up pro přebalování kojenců, dimenzovaný do 25 kg. Desku z chrom-
niklové oceli o tloušťce 2 mm, která je pod pěnovou hmotou vyztužena dřevem, 
je možné sklopit. Držák na stěnu je opatřen praktickými postranními opěrkami. 
Povrch odkládací plochy je z hygienické imitace kůže (polyamid-jersey) ve žluté 
barvě. Stolek odpovídá nárokům na použití v nemocnicích.

800x395x720

XINW601 7612210014437  52 900,– 
Hop Up  

XINH201
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Franke umyvadlo, stojan, stolička XINOX®

Stojan se skříňkou, zrcadlem a poličkou

Stojan Atlas je tvořen výškově nastavitelnou trubkou z ušlechtilé oceli (neměnná 
výška: 2600 mm, výsuvný díl: 400 mm). Volně stojící – montáž mezi podlahu a 
strop. S integrovanou uzamykatelnou skříňkou (s 2 odkládacími plochami pro 
čisticí prostředky nebo papír) z chromniklové oceli 18/10, povrch jemný 
matový. S osvětleným zrcadlem z broušeného skla. S integrovaným zásobníkem 
na papírové ručníky a s postranní poličkou z bezpečnostního skla, tloušťka 
materiálu 12 mm.

540x150x2600-3000

XINX603 7612210014468  173 900,– 
Atlas

Volně stojící umyvadlo

Volně stojící umyvadlo Aquarius, z chromniklové oceli 18/10, povrch jemný 
matový, tloušťka materiálu 2 mm. S otvorem pro baterii – Ø 32 mm. Vevařená 
kulatá vnitřní část s vysokým leskem, vnitřní průměr 386 mm. Sítkový ventil 5/4", 
přepad. Na povrchu je vyústění šachty pro vhazování papíru 
do drátěného koše na odpadky.

500x500x852

XINX201 7612210014321  218 300,– 
Aquarius

Stolička

Stolička Pi, z chromniklové oceli 18/10, povrch jemný matový. S 2 příčnými 
výztuhami. Uprostřed sedací plochy je otvor pro snazší uchopení při přenášení. 
Včetně 4 protiskluzových pryžových podložek.

439x310x435

XINX800 7612210014413  15 630,– 
Pi

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  
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Franke zrcadla, pisoárové mezistěny XINOX®

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Zrcadlo s držáky

Zrcadlo z broušeného skla Glance 60, tloušťka materiálu 6 mm. Součástí dodávky 
jsou 4 montážní držáky z chromniklové oceli 18/10, s krytkami z ušlechtilé oceli. 
Včetně vrutů a hmoždinek.

600x600x6 

XINV600 7612210014444  8200,– 
Glance 60

Zrcadlo s držáky

Zrcadlo z broušeného skla Glance 85, tloušťka materiálu 6 mm. Součástí dodávky 
jsou 4 montážní držáky z chromniklové oceli 18/10, s krytkami z ušlechtilé oceli. 
Včetně vrutů a hmoždinek.

850x600x6

XINV603 7612210016035  7700,– 
Glance 85

Zrcadlo s držáky

Zrcadlo z broušeného skla Glance 110, tloušťka materiálu 6 mm. Součástí 
dodávky jsou 4 montážní držáky z chromniklové oceli 18/10, s krytkami z 
ušlechtilé oceli. Včetně vrutů a hmoždinek.

1100x500x6

XINV604 7612210016042  8200,– 
Glance 110

Pisoárová mezistěna, skleněná

Pisoárová mezistěna Wing, z bezpečnostního vrstveného skla o tloušťce 10,3 
mm. Nástěnné držáky z chromniklové oceli 18/10, s imbusovými šrouby. Včetně 
vrutů a hmoždinek.

10,5x470x1050

XINV701 7612210014406  18 900,– 
Wing

Pisoárová mezistěna, skleněná

Pisoárová mezistěna Adonis, z bezpečnostního vrstveného skla o tloušťce 10,3 
mm. Nástěnné držáky z chromniklové oceli 18/10, s imbusovými šrouby. Včetně 
vrutů a hmoždinek.

10,5x570x1510

XINV700 7612210014383  26 800,– 
Adonis
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Franke závěsné WC, závěsný pisoár XINOX®

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Závěsný pisoár

Závěsný pisoár, z chromniklové oceli 18/10, povrch uvnitř a vně matový 
broušený, tloušťka materiálu 1,2 mm. Oválný tvar vnitřní části, splachovací 
hlavice 1/2" z ušlechtilé oceli, odtok horizontální dozadu. Montáž a upevnění 
podle EN 80. Upevnění je skryté. Včetně zápachové uzávěrky DN 50, montážní 
lišty a sítkového ventilu.

313x341x732

CMPX538 7612210051814  15 500,– 
 

Závěsný pisoár bez splachování vodou

Závěsný pisoár, z chromniklové oceli 18/10, povrch uvnitř a vně matový 
broušený, tloušťka materiálu 1,2 mm. Oválný tvar vnitřní části, odtok horizontální 
dozadu. Montáž a upevnění podle EN 80. Upevnění je skryté. Včetně odtokového 
kolena DN 50, montážní lišty a ventilu z ušlechtilé oceli s pryžovou membránou 
jako zápachovou uzávěrkou.

313x341x732

CMPX538WF 7612210051821  15 700,– 
 

Závěsné WC

Závěsné WC s hlubokým splachováním, z chromniklové oceli, tloušťka materiálu 
1,2 mm, viditelné plochy s vysokým leskem. Splachování certifikováno podle EN 
997 a dimenzováno na min. 6 litrů. Odtok vzadu horizontální, se zápachovou 
uzávěrkou z ušlechtilé oceli DN 100. Všude zaoblená sedací plocha se svažuje 
směrem dovnitř. Odolnost proti vandalům. Včetně montážní desky pro montáž 
podle normy EN 38. Šroubové spoje odolné proti odcizení.

360x500x360

XINH572 7612979000078            67 000,– 
Adam  

XINH572T 7612979000085            76 200,–  
Adam  
s průhledným prkénkem

XINH572T

CMPX538



Oblouk jako hlavní prvek dynamického designu

STRATOS

Franke STRATOS. Sanitární vybavení
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Vlastnosti výrobků:

- osobitý, dynamický design

- tloušťka materiálu 1,5 mm/2 mm

- jemný matový, kartáčovaný povrch

- modely pro montáž na zeď a do zdi

- bezpečnostní zámek s univerzálním klíčem Franke

- výrazný profil

- zvláštní velikosti

- montážní materiál je součástí dodávky

- spolehlivá funkčnost:

 - samozavírací víka

 - automatické podání druhé role toaletního papíru po spotřebování první

 - držák igelitových pytlů v odpadkovém koši

 - atd.

Harmonie materiálu a tvaru, osobitost a elegance 
určují moderní design. Rovněž věci denní potřeby musí 
kromě požadavků na praktičnost splňovat 
i stále vyšší estetické nároky.

STRATOS 

S
A

N
IT

Á
R

N
Í

V
Y

B
A

V
EN

Í

S
TR

A
TO

S



34

Franke vysoušeč rukou, dávkovače mýdla STRATOS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Dávkovač tekutého mýdla

Dávkovač tekutého mýdla, pro montáž na omítku, z chromniklové oceli 18/10, 
tloušťka materiálu 1,2/1,5 mm, povrch jemný matový. Vhodný pro tekutá mýdla 
včetně antiseptických. Náplň o obsahu 1 l. Válcová vložka zámku s univerzálním 
klíčem Franke. Včetně vrutů a hmoždinek. Přední strana s povrchovou úpravou 
InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu (easy to clean).

186x92x154

STRX619 7612210008566  5900,– 

SO1L 7612210003196  220,– 
tekuté mýdlo
(minimální objednávka0 6 kusů)

SO10L 7612210003202  800,– 
tekuté mýdlo, v kanystru, 10 litrů

Vysoušeč rukou
 
Elektrický teplovzdušný vysoušeč rukou, z chromniklové oceli 18/10, povrch 
matový kartáčovaný. Tloušťka materiálu 1,5 mm, prohnutá čelní stěna, 
bezdotykové zapínání – dosah infračerveného senzoru lze nastavit v rozsahu 
od 5 do 33 cm, automatické vypínání po 60 sekundách. Díky velmi vysoké 
nastavitelné rychlosti proudění vzduchu je přes jeho malé množství doba 
sušení podstatně kratší. Kabel a zástrčka nejsou součástí dodávky. Přední strana 
s povrchovou úpravou InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu 
(easy to clean).
Připojovací napětí: 230 V, 50 Hz
Celkový příkon: 1500 W
Ohřev: 800 W
Motor: 700 W
Výkon: vzduch 120 m³/hod.
 
300x197x305 

STRX210 7612210052231             13 500,–   

Elektronický dávkovač mýdla

Pro montáž na omítku, z chromniklové oceli 18/10, povrch matový kartáčovaný. 
Tloušťka materiálu 1,5 mm, prohnutá čelní stěna s průzorem, válcová vložka 
zámku s univerzálním klíčem Franke. Bezdotykové ovládání (infračervený senzor), 
integrované vypínání při otevření krytu. Červená kontrolka signalizuje vybíjení 
baterií. Provoz s 6 bateriemi Alkaline AA 1,5 V (= celkem 9 V). Vhodný pro tekutá 
mýdla včetně antiseptických. Náplň o obsahu 800 ml. Podle použitého mýdla činí 
jedna dávka 0,6 až 1,1 ml. Včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Přední 
strana s povrchovou úpravou InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a usnadňuje 
údržbu (easy to clean).

120x126x303

STRX625 7612210050251  5900,– 

 

Dávkovač tekutého mýdla

Dávkovač tekutého mýdla, pro montáž na omítku, z chromniklové oceli 18/10, 
tloušťka materiálu 1,2/1,5 mm, povrch jemný matový. Vhodný pro tekutá mýdla 
včetně antiseptických. Náplň o obsahu 1 l. Válcová vložka zámku s univerzálním 
klíčem Franke. Včetně vrutů a hmoždinek. Přední strana s povrchovou úpravou 
InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu (easy to clean).

100x134x304

STRX618 7612210006531  3900,– 

SO1L 7612210003196  220,– 
tekuté mýdlo
(minimální objednávka0 6 kusů)

SO10L 7612210003202  800,– 
tekuté mýdlo, v kanystru, 10 litrů
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Franke zásobníky papírových ručníků STRATOS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Zásobník na papírové ručníky

Zásobník na papírové ručníky, pro montáž na omítku, z chromniklové oceli 18/10, 
tloušťka materiálu 1,2/1,5 mm, povrch jemný matový. Kapacita0 300–400 ks 
papírových ručníků, podle typu. Válcová vložka zámku s univerzálním klíčem 
Franke. Včetně vrutů a hmoždinek. Přední strana s povrchovou úpravou InoxPlus® 
minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu (easy to clean).

300x134x304

STRX600 7612210006425  4300,– 
 

skládané papírové ručníky, 1 balení
(= 168 kusů, dodávají se pouze v kartonu po 20 baleních. 
Cena za jedno balení)
 
FH68 7612210000393  130,– 
 

Zásobník na papírové ručníky s dávkovačem tekutého 
mýdla

Zásobník na papírové ručníky s dávkovačem tekutého mýdla, pro montáž na 
omítku, z chromniklové oceli 18/10, tloušťka materiálu 1,2/1,5 mm, povrch 
jemný matový. Kapacita0 300–400 ks papírových ručníků, podle typu. Dávkovač 
mýdla s náplní o obsahu 1 l. Válcová vložka zámku s univerzálním klíčem Franke. 
Včetně vrutů a hmoždinek. Přední strana s povrchovou úpravou InoxPlus® 
minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu (easy to clean).

396x134x304

STRX601 7612210006760  5900,– 
 
skládané papírové ručníky, 1 balení
(= 168 kusů, dodávají se pouze v kartonu po 20 baleních.
 Cena za jedno balení)

FH68 7612210000393  130,– 
 

Elektronický zásobník na papírové ručníky

Pro montáž na omítku. Chromniklová ocel, povrch matový kartáčovaný. Tloušťka 
materiálu 1,5 mm, prohnutá čelní stěna s průzorem, válcová vložka zámku s uni-
verzálním klíčem Franke. Bezdotykový výdej papíru díky infračervenému senzoru, 
integrovaná hrana pro odtrhávání. Včetně 4 kusů standardních baterií D 1,5 V. 
Bezúdržbová mechanika a snadná výměna role papíru. Pro role do max. šířky 210 
mm, max. průměr cca 220 mm. Nastavitelné tři délky papíru: 200, 250 a 300 mm. 
Včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Přední strana s povrchovou úpravou 
InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu (easy to clean).

300x234x380

STRX630 7612210055553   9900,– 
   

Zásobník na role papíru

Pro montáž na omítku. Chromniklová ocel, povrch matový kartáčovaný. Tloušťka 
materiálu 1,5 mm, prohnutá čelní stěna s průzorem, válcová vložka zámku s 
univerzálním klíčem Franke. Pro role papíru s max. Ø 190 mm a max. výškou 
250 mm, vhodný pouze pro role s odvíjením ze středu. Integrovaná hrana pro 
odtrhávání, odlehčení tahu proti přetržení papíru uvnitř zásobníku. Včetně vrutů 
z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Přední strana s povrchovou úpravou InoxPlus® 
minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu (easy to clean).

200x240x325

STRX635 7612210055560  4900,– 
   

 

NOVINKA

NOVINKA
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Franke odpadkové koše STRATOS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Odpadkový koš na dámské vložky a drobné odpadky

Odpadkový koš na dámské vložky a drobné odpadky, pro montáž na omítku, 
z chromniklové oceli 18/10, tloušťka materiálu 1,2/1,5 mm, povrch jemný 
matový. Pianový pant z chromniklové oceli 18/10, připevněný po celé šířce. 
Uvnitř plastová nádoba. Objem0 3,8 l. Včetně vrutů a hmoždinek. Přední strana 
s povrchovou úpravou InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu 
(easy to clean).

205x134x304

STRX611 7612210006524  4000,– 
 

Víko STRX608 k odpadkovému koši STRX607

Z chromniklové oceli 18/10, tloušťka materiálu 1,2/1,5 mm, povrch jemný 
matový. Válcová vložka zámku s univerzálním klíčem Franke. Pro připevnění na 
odpadkový koš STRX607. Cena bez odpadkového koše STRX607. Přední strana 
s povrchovou úpravou InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu 
(easy to clean).

396x270x680
(rozměry včetně odpadkového koše STRX607)

STRX608 7612210006722  6400,– 
 

Odpadkový koš

Odpadkový koš, pro montáž na omítku, z chromniklové oceli 18/10, tloušťka 
materiálu 1,2/1,5 mm, povrch jemný matový. Objem0 cca 34 litrů. S 
univerzálním klíčem Franke. Včetně vrutů a hmoždinek. S držákem pytlů na 
odpadky. Přední strana s povrchovou úpravou InoxPlus® minimalizuje otisky 
prstů a usnadňuje údržbu (easy to clean).

300x270x520

STRX605 7612210006517  6400,– 
 

Odpadkový koš

Odpadkový koš, pro montáž na omítku, z chromniklové oceli 18/10, tloušťka 
materiálu 1,2/1,5 mm, povrch jemný matový. Objem0 cca 45 litrů. S 
univerzálním klíčem Franke. Včetně vrutů a hmoždinek. S držákem pytlů na 
odpadky. Přední strana s povrchovou úpravou InoxPlus® minimalizuje otisky 
prstů a usnadňuje údržbu (easy to clean).

396x270x520

STRX607 7612210006463  7200,– 
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Franke zásobníky sáčků a ubrousků STRATOS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Zásobník na kosmetické ubrousky

Zásobník na kosmetické ubrousky, pro montáž na omítku, z chromniklové oceli 
18/10, tloušťka materiálu 1,2/1,5 mm, povrch jemný matový. Včetně vrutů a 
hmoždinek. Přední strana s povrchovou úpravou InoxPlus® minimalizuje otisky 
prstů a usnadňuje údržbu (easy to clean).

300x65x160

STRX650 7612210006562  3900,– 
 

Zásobník na hygienické sáčky

Zásobník na hygienické sáčky, z chromniklové oceli 18/10, povrch jemný 
matový. Povrchová úprava InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a usnadňuje 
údržbu (easy to clean). Bez svařovaných rohů. Včetně připevňovacího 
materiálu.

150x92x22

HBD191 7612210051746  1400,– 
 

HBD191B 7612210053542  47,–                  
Hygienické sáčky
(30 kusů)

Zásobník toaletního papíru, na velké role

Zásobník toaletního papíru, na velké role, pro montáž na omítku, z 
chromniklové oceli 18/10, tloušťka materiálu 1,2/1,5 mm, povrch jemný 
matový. Přední strana s povrchovou úpravou InoxPlus® minimalizuje otisky prstů 
a usnadňuje údržbu (easy to clean).

305x150x355

STRX670 7612210010316  4500,– 
 

Zásobník na hygienické sáčky

Pro montáž na omítku. Chromniklová ocel, povrch jemný matový. Tloušťka 
materiálu 1,2/1,5 mm, s průzorem. Včetně vrutů a hmoždinek. Přední strana 
s povrchovou úpravou InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu 
(easy to clean).

156x90x250

STRX615 7612210006579  2100,– 
 

HB140 7612210018527  159,– 
Hygienický sáček z papíru
100 kusů

NOVINKA



38

Franke zásobníky a držáky WC papíru STRATOS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Zásobník toaletního papíru 

Zásobník toaletního papíru, pro montáž na omítku, z chromniklové oceli 18/10, 
povrch jemný matový, tloušťka materiálu 1,2/1,5 mm. Na 2 role, max. do Ø 140 
mm. Rezervní role není vidět, bez vřetenového systému, při odklopení jazýčku se 
rezervní role přesune na pozici spotřebované role. Válcová vložka zámku s 
univerzálním klíčem Franke. Včetně vrutů a hmoždinek. Přední strana s povrcho-
vou úpravou InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu (easy to 
clean).

170x166x343

STRX671L 7612210030963  4900,– 
 

Zásobník toaletního papíru, s vřetenovým systémem

Zásobník toaletního papíru, pro montáž na omítku, z chromniklové oceli 18/10, 
povrch jemný matový, tloušťka materiálu 1,2/1,5 mm. Na 2 role, max. do 
Ø 120 mm. S vřetenovým systémem, rezervní role se po spotřebování první 
automaticky přesune na její pozici. Válcová vložka zámku s univerzálním klíčem 
Franke. Včetně vrutů a hmoždinek. Přední strana s povrchovou úpravou InoxPlus® 
minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu (easy to clean).

156x141x304

STRX672 7612210009501  4500,– 
 

Držák toaletního papíru

Držák toaletního papíru, z chromniklové oceli 18/10, tloušťka materiálu 0,9 mm, 
povrch kartáčovaný. Na 1 roli, pro montáž na omítku.

145x25x130

BS677 7612210015045  400,– 
 

Zásobník toaletního papíru

Pro montáž na omítku. Chromniklová ocel, povrch matový kartáčovaný, tloušťka 
materiálu 1,5 mm. Uzavřený kryt s prohnutou čelní stěnou a průzorem. Válcová 
vložka zámku s univerzálním klíčem Franke. Na dvě role, max. do Ø 120 mm. 
Při odklopení jazýčku se rezervní role přesune na pozici spotřebované role. Bez 
vřetenového systému. Včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Přední strana 
s povrchovou úpravou InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu 
(easy to clean).

156x134x304

STRX671 7612210006432  4400,– 
   

NOVINKA
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Franke zásobník papíru na WC sedátko, popelník STRATOS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Zásobník papíru na sedátko WC

Zásobník papíru na sedátko WC, pro montáž na omítku, z chromniklové oce-
li 18/10, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 1,2/1,5 mm. Vhodný pro 
papír Franke (E-STRX680). Zámek s univerzálním klíčem Franke. Přední strana 
s povrchovou úpravou InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu 
(easy to clean).

393x53,5x263

STRX680 7612210010323  4000,– 
 

hygienický jednorázový papír na sedátko
1 karton (10 balíčků po 200 kusech)

E-STRX680 7612210015717  600,– 
 

Držák na štětku pro údržbu WC

Držák na štětku pro údržbu WC, z chromniklové oceli 18/10, povrch jemný 
matový, tloušťka materiálu 1,2/1,5 mm. Montáž na zeď nebo volně stojící. S 
uzavřenou přední stěnou. Včetně nylonové štětky (s čističem okrajů), vyjímatelné 
odkapávací misky, vrutů a hmoždinek. Přední strana s povrchovou úpravou 
InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu (easy to clean).

110x111x230
rozměry včetně štětky

STRX687 7612210006548  1500,– 
 

náhradní štětka
nylonová štětka, bílá, s čističem okrajů, vhodná k držáku STRX687.

E-BS686 7612210015205  80,– 
 

náhradní štětka
nylonová štětka, černá, s rukojetí z ušlechtilé oceli, vhodná k držáku 
STRX687/BS686.

E-STRX687 7612210008597  649,– 
 

Popelník

Popelník, z chromniklové oceli 18/10, tloušťka materiálu 0,9 mm, s výklopnou 
miskou.

150x105x65

BS640 7612210015267  640,– 
 

E-STRX687

STRX687
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Franke polička, věšáky na šaty, piktogramy STRATOS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Polička

Polička, z chromniklové oceli 18/10, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 
2 mm. S vyvýšeným okrajem, včetně vrutů a hmoždinek. Přední strana s povrcho-
vou úpravou InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu (easy to 
clean).

640x110x45 

STRX623 7612210006609  1400,– 
 

 

Piktogramy

Piktogramy z chromniklové oceli 18/10

125x125x1,5

BS630 7612210006944  700,– 
piktogram pro WC–muži

BS631 7612210006951  700,– 
piktogram pro WC–ženy

BS632 7612210006968  700,– 
piktogram pro WC–invalidé

Věšák na kabáty, jednoduchý

Věšák na kabáty, jednoduchý, z chromniklové oceli 18/10, tyčovina, Ø 17 mm, 
s 1 otvorem. Včetně vrutů a hmoždinek.

 Ø 17x60

STRX692 7612210051760  400,– 
 

Věšák na kabáty, dvojitý

Věšák na kabáty, dvojitý, z chromniklové oceli 18/10, tyčovina, Ø 17 mm, 
s 1 otvorem. Včetně vrutů a hmoždinek.

 Ø 17x60

STRX694 7612210051791  450,– 
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Franke dávkovače mýdla, zásobníky ručníků - montáž pod omítku STRATOS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Zásobník na papírové ručníky s dávkovačem tekutého mýdla, pro 

montáž pod omítku

Zásobník na papírové ručníky s dávkovačem tekutého mýdla, pro montáž pod 
omítku, z chromniklové oceli 18/10, tloušťka materiálu 1,2/1,5 mm, povrch 
jemný matový. Kapacita zásobníku0 300–400 ks papírových ručníků, podle typu. 
Dávkovač mýdla s náplní o obsahu 1 l. Válcová vložka zámku s univerzálním 
klíčem Franke. Přední strana s povrchovou úpravou InoxPlus® minimalizuje otisky 
prstů a usnadňuje údržbu (easy to clean).

424x147x632

STRX601E 7612210006791  11 100,– 

SO1L 7612210003196  220,– 
tekuté mýdlo
(minimální objednávka0 6 kusů)

SO10L 7612210003202  800,– 
tekuté mýdlo, v kanystru, 10 litrů
 
Zásobník na papírové ručníky, pro montáž pod omítku

Zásobník na papírové ručníky, pro montáž pod omítku, z chromniklové oceli 
18/10, tloušťka materiálu 1,2/1,5 mm, povrch jemný matový. Kapacita0 
300–400 ks papírových ručníků, podle typu. Válcová vložka zámku 
s univerzálním klíčem Franke.Přední strana s povrchovou úpravou InoxPlus® 
minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu (easy to clean).

328x147x632

STRX600E 7612210006661  8300,– 

skládané papírové ručníky, 1 balení
(= 168 kusů, dodávají se pouze v kartonu po 20 baleních. 
Cena za jedno balení)
 
FH68 7612210000393  130,– 
 

Dávkovač tekutého mýdla zamykatelný

Dávkovač tekutého mýdla uzamykatelný, obsah náplně0 1 litr Montáž pod 
omítku, matové provedení. Materiál0 1,2/1,5 mm nerez, plech, cena včetně 
vrutů a hmoždinek. Přední strana s povrchovou úpravou InoxPlus® minimalizuje 
otisky prstů a usnadňuje údržbu (easy to clean).

128x147x632

STRX618E 7612210006654  8900,– 

SO1L 7612210003196  220,– 
tekuté mýdlo
(minimální objednávka0 6 kusů)

SO10L 7612210003202  800,– 
tekuté mýdlo, v kanystru, 10 litrů

Dávkovač tekutého mýdla

Pro montáž pod omítku. Chromniklová ocel, povrch matový kartáčovaný, tloušťka 
materiálu 1,5 mm. Prohnutá čelní stěna s průzorem a tlačítkem pro ovládání 
zepředu. Válcová vložka zámku s univerzálním klíčem Franke. Vhodný pro tekutá 
mýdla včetně antiseptických. Náplň o obsahu 1 l. Včetně vrutů z ušlechtilé oceli 
a hmoždinek. Přední strana s povrchovou úpravou InoxPlus® minimalizuje otisky 
prstů a usnadňuje údržbu (easy to clean).

211x90x181

STRX619E                            7612210013720                             7500,–         

SO1L 7612210003196  220,– 
tekuté mýdlo
(minimální objednávka0 6 kusů)

SO10L 7612210003202  800,– 
tekuté mýdlo, v kanystru, 10 litrů    
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Franke odpadkové koše–montáž pod omítku STRATOS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Odpadkový koš, pro montáž pod omítku

Odpadkový koš, pro montáž pod omítku, z chromniklové oceli 18/10, tloušťka 
materiálu 1,2/1,5 mm, povrch jemný matový. Objem0 cca 22 litrů. Válcová vložka 
zámku s univerzálním klíčem Franke (pojistka proti odcizení). Včetně vrutů a 
hmoždinek. S držákem pytlů na odpadky. Přední strana s povrchovou úpravou 
InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu (easy to clean).

328x203x862

STRX605E 7612210006678  11 700,– 
 

Zásobník na papírové ručníky, s odpadkovým košem, 

pro montáž pod omítku

Zásobník na papírové ručníky, s odpadkovým košem, pro montáž pod omítku, z 
chromniklové oceli 18/10, tloušťka materiálu 1,2/1,5 mm, povrch jemný matový. 
Obě části s válcovou vložkou zámku a univerzálním klíčem Franke (pojistka proti 
odcizení). Kapacita zásobníku0 300–400 ks papírových ručníků, podle typu. 
Objem odpadkového koše0 cca 22 litrů. Včetně vrutů a hmoždinek. S držákem 
pytlů na odpadky. Přední strana s povrchovou úpravou InoxPlus® minimalizuje 
otisky prstů a usnadňuje údržbu (easy to clean).

328x203x1162

STRX602E 7612210006784  16 300,– 
 

skládané papírové ručníky, 1 balení
(= 168 kusů, dodávají se pouze v kartonu po 20 baleních. 
Cena za jedno balení)
 
FH68 7612210000393  130,– 
 

Zásobník na papírové ručníky s dávkovačem tekutého mýdla a 

odpadkovým košem

Pro montáž pod omítku. Chromniklová ocel, povrch matový kartáčovaný, tloušťka 
materiálu 1,5 mm. Prohnutá čelní stěna s dvěma průzory. Válcová vložka zámku s 
univerzálním klíčem Franke. Zásobník na papírové ručníky má kapacitu 300 - 400 
kusů ručníků složených do Z. Dávkovač mýdla je vhodný pro tekutá mýdla včetně 
antiseptických, náplň o obsahu 1 l, s páčkou z ušlechtilé oceli. Odpadkový koš 
má kapacitu cca 29 litrů, s integrovaným držákem pytlů na odpadky. Včetně vrutů 
z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Přední strana s povrchovou úpravou InoxPlus® 
minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu (easy to clean).

424x203x1162

STRX617E 7612210006807   18 200,– 
 
 

SO1L 7612210003196  220,– 
tekuté mýdlo
(minimální objednávka0 6 kusů)

SO10L 7612210003202  800,– 
tekuté mýdlo, v kanystru, 10 litrů
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Zásobník toaletního papíru, s vřetenovým systémem, 

pro montáž pod omítku

Zásobník toaletního papíru, pro montáž pod omítku, s vřetenovým systémem. 
Z chromniklové oceli 18/10, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 1,2/1,5 
mm. Na 2 role, max. do Ø 120 mm. Válcová vložka zámku s univerzálním klíčem 
Franke. Včetně vrutů a hmoždinek. Přední strana s povrchovou úpravou InoxPlus® 
minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu (easy to clean).

156x141x304

STRX672E 7612210009518  5600,– 
 

Držák toaletního papíru, pro montáž pod omítku

Držák toaletního papíru, pro montáž pod omítku. Z chromniklové oceli 18/10, 
povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm. Na 1 roli, max. do Ø 130 mm. 
Včetně vrutů a hmoždinek. 

153x153x65

STRX673E 7612210015069  1000,– 
 

Odpadkový koš na dámské vložky a drobné odpadky, 

pro montáž pod omítku

Odpadkový koš na dámské vložky a drobné odpadky, pro montáž pod omítku, 
z chromniklové oceli 18/10, tloušťka materiálu 1,2/1,5 mm, povrch jemný 
matový. Pianový pant z chromniklové oceli 18/10, připevněný po celé šířce. 
Uvnitř  plastová nádoba. Objem0 3,8 l. Včetně vrutů a hmoždinek. Přední strana 
s povrchovou úpravou InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu 
(easy to clean).

232x141x331

STRX611E 7612210006715  5400,– 

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Franke zásobníky a držáky WC papíru–montáž pod omítku STRATOS

Zásobník toaletního papíru

Pro montáž pod omítku. Chromniklová ocel, povrch matový kartáčovaný, tloušťka 
materiálu 1,5 mm. Uzavřený kryt s prohnutou čelní stěnou a průzorem. Válcová 
vložka zámku s univerzálním klíčem Franke. Na dvě role, max. do Ø 120 mm. 
Při odklopení jazýčku se rezervní role přesune na pozici spotřebované role. Bez 
vřetenového systému. Včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek. Přední strana 
s povrchovou úpravou InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu 
(easy to clean).

183x135x331

STRX671E 7612210006708  5700,– 
 
  

NOVINKA



44

Franke sanitární zařizovací předměty RODAN

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

NOVINKA

Zásobník papírových ručníků pro montáž na omítku

Zásobník papírových ručníků pro montáž na omítku, nerezová ocel, hladký 
povrch, tloušťka materiálu 0.8 mm, zahnutý předni kryt, válcový zámek s 
univerzálním Franke klíčem, kontrolní okénka po stranách, zasobní kapacita 
500-800 útržků papíru v závislosti na navinutí, včetně šroubků a hmoždinek.

355x275x112

RODX600 7612210067075                                      1800,– 
  

skládané papírové ručníky, 1 balení
(= 168 kusů, dodávají se pouze v kartonu po 20 baleních. 
Cena za jedno balení)
 
FH68 7612210000393  130,– 
 
  

 

Dávkovač mýdla pro montáž na omítku

Dávkovač mýdla pro montáž na omítku, nerezová ocel, hladký povrch, tloušťka 
materiálu 0.8 mm, zahnutý přední kryt, válcový zámek s univerzálním Franke 
klíčem,vhodný pro tekutá mýdla a roztoky, nádrz na 1 l mýdla,tlačitko vpředu, 
včetně šroubků a hmoždinek.

200x140x85 

RODX619 7612210067198                                     2400,–
  

SO1L 7612210003196  220,– 
tekuté mýdlo
(minimální objednávka0 6 kusů)

SO10L 7612210003202  800,– 
tekuté mýdlo, v kanystru, 10 litrů

Dávkovač mýdla pro montáž pod omítku

Dávkovač mýdla pro montáž pod omítku, nerezová ocel, hladký povrch, tloušťka 
materiálu 0.8 mm, zahnutý předni kryt, válcový zámek s univerzálním  Franke 
klíčem,vhodný pro tekutá mýdla a roztoky, nádrž na 1 l mýdla,tlačitko vpředu, 
vcetně šroubků a hmoždinek.

243x241x86

RODX619E 7612210067204                                      4100,–
  

SO1L 7612210003196  220,– 
tekuté mýdlo
(minimální objednávka0 6 kusů)

SO10L 7612210003202  800,– 
tekuté mýdlo, v kanystru, 10 litrů
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Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Franke sanitární zařizovací předměty RODAN

Odpadkový koš pro montáž na omítku

Odpadkový koš pro montáž na omítku, nerezová ocel, hladký povrch, tloušťka 
materiálu 0.8 mm, zaoblené hrany, válcovy zámek s univerzálním Franke klíčem, 
kapacita cca 23 l, montáž buď připevňujícím držákem nebo přímo na zeď, včetně 
šroubků a hmoždinek.

460x355x168

RODX605 7612210067167                                     2900,– 
  
 

Odpadkový koš pro montáž pod omítku

Odpadkový koš pro montáž pod omítku nerezová ocel, hladký povrch, tloušťka 
materiálu 0.8 mm, zaoblené hrany, válcový zámek s univerzálním Franke 
klíčem, kapacita cca 23 l, upevnění pomocí zazděného rámu, včetně šroubků a 
hmoždinek.

690x408x169

RODX605E 7612210067174                                     5800,–  
  

 

NOVINKA

Zásobník papírových ručníků pro montáž pod omítku

Zásobník papírových ručníků pro montáž pod omítku, nerezová ocel, hladký   
povrch, tloušťka materiálu 0.8 mm, zahnutý přední kryt, válcový zámek s 
univerzálním Franke klíčem, zasobni kapacita 500-800 útržků papíru v závislosti   
na navinutí, včetne šroubků a hmoždinek.

513x324x112

RODX600E 7612210067099                                     3000,– 
  

skládané papírové ručníky, 1 balení
(= 168 kusů, dodávají se pouze v kartonu po 20 baleních. 
Cena za jedno balení)
 
FH68 7612210000393                                        130,– 
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Franke sanitární zařizovací předměty RODAN

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Dvojitý držák toaletního papíru s hřídelovým systémem pro 

montáž na omítku

Dvojitý držák toaletního papíru s hřídelovým systémem pro montáž na 
omítku, nerezová ocel, hladký povrch, tloušťka materiálu 0.8 mm, zahnutý 
přední kryt, válcový zámek s univerzálním Franke klíčem,na 2 role papíru 
o průměru max.120mm, druhá role se uvolní po spotřebovaní prvni role,s 
hřídelemi, rezervní role je skrytá, včetne šroubků a hmoždinek.

300x144x138

RODX672 7612210067228                                      2000,– 
            

NOVINKA

Dvojitý držák toaletního papíru s hřídelovým systémem pro 

montáž pod omítku

Dvojitý držák toaletního papíru s hřídelovým systémem pro montáž pod omít-
ku, nerezová ocel, hladký povrch, tlouštka materiálu 0.8 mm, zahnutý přední 
kryt, válcový zámek s univerzálním Franke klíčem,na 2 role papíru o průměru 
max.120mm, druhá role se uvolní po spotřebovani prvni role,s hřídelemi, 
rezervni role je skrytá, včetně šroubků a hmoždinek.

341x185x138

RODX672E 7612210067235                                     2800,–

Zásobník na hygienické sáčky

Zásobník na hygienické sáčky, z chromniklové oceli 18/10, povrch jemný 
matový. Povrchová úprava InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a usnadňuje 
údržbu (easy to clean). Bez svařovaných rohů. Včetně připevňovacího 
materiálu.

150x92x22

HBD191 7612210051746  1400,– 
 

HBD191B 7612210053542  47,–                  
Hygienické sáčky
(30 kusů)
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Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Franke sanitární zařizovací předměty RODAN
NOVINKA

Zásobník papírových ručníků kombinovaný s odpadkovým 

košem pro montáž pod omítku 

Zásobník papírových ručníků, kombinovaný s odpadkovým košem pro montáž 
pod omítku,nerezová ocel, hladký povrch, tloušťka materiálu 0.8 mm, zahnutý 
přední kryt, válcovy zámek s univerzálním Franke klíčem,zásobni kapacita 500-
800 útržků papíru v závislosti na navinutí, odpadkový koš s kapacitou cca 23 l, 
integrovaný držák na pytle, včetně šroubků a hmoždinek.

1145x408x169

RODX602E 7612210067143                                10 000,– 
  

skládané papírové ručníky, 1 balení
(= 168 kusů, dodávají se pouze v kartonu po 20 baleních. 
Cena za jedno balení)
 
FH68 7612210000393  130,– 
   

 

Zásobník papírových ručníků kombinovaný s odpadkovým 

košem, pro montáž na omítku

Zásobník papírových ručníků kombinovaný s odpadkovým košem, pro montáž na 
omítku, nerezová ocel, hladký povrch, tloušťka materiálu 0.8 mm, zahnutý přední 
kryt, válcový zámek s univerzálním Franke klíčem, zásobní kapacita 500-800 
útržků papíru v závislosti na navinutí, odpadkový koš s kapacitou cca 23 l,včetně 
šroubků a hmoždinek.

1148x411x171

RODX602 7612210067136                                12 900,–  
  

skládané papírové ručníky, 1 balení
(= 168 kusů, dodávají se pouze v kartonu po 20 baleních. 
Cena za jedno balení)
 
FH68 7612210000393  130,– 
 
 



Sanitární vybavení

CHRONOS

Franke CHRONOS. Sanitární vybavení



Vlastnosti výrobků:
- klasický tvar

- kartáčovaný povrch

- čelní stěna tažená z jednoho kusu

- precizní zamykací technika

- osvědčená funkčnost

- modely pro montáž na zeď a do zdi

- bezpečnostní zámek s univerzálním klíčem Franke

- montážní materiál je součástí dodávky

- praktické funkce jako:

 - kontrolované podávání toaletního papíru

 - automatické podání druhé role toaletního papíru po spotřebování první

 - samozavírací víka

 - atd.

Vysoká kvalita zajišťuje optimální funkci. Produktová 
řada CHRONOS Franke nabízí funkční, mnohostranné 
a estetické vybavení sanitárních prostor, použitelné 
ve všech oblastech.

CHRONOS 
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Franke sanitární zařízovací předměty CHRONOS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Dávkovač tekutého mýdla

Dávkovač tekutého mýdla, pro montáž na omítku, z chromniklové oceli 18/10, 
povrch kartáčovaný. Náplň o obsahu 1 l. Válcová vložka zámku s univerzálním 
klíčem Franke.

200x85x130

BS618 7612210015021  2500,– 

SO1L 7612210003196  220,– 
tekuté mýdlo
(minimální objednávka: 6 kusů)

SO10L 7612210003202  800,– 
tekuté mýdlo, v kanystru, 10 litrů

   

Vysoušeč rukou  
     
Elektrický teplovzdušný vysoušeč rukou, z chromniklové oceli 18/10, povrch 
matový broušený, tloušťka materiálu 1,2 mm, bezdotykové zapínání – dosah 
infračerveného senzoru lze nastavit v rozsahu od 10 do 30 cm. Kabel a zástrčka 
nejsou součástí dodávky.

Připojovací napětí: 230 V, 50 Hz
Celkový příkon: 2200 W
Ohřev: 2100 W
Motor: 100 W–2850 ot/min
Výkon: vzduch 274 m3/hod.
Rychlost vzduchu: 15,5 m/s

314x175x216 mm

ARTH310 7612210052194             6800,–   
 

 

Elektronický dávkovač tekutého mýdla a dezinfekčního 
prostředku 

Elektronický dávkovač tekutého mýdla a dezinfekčního prostředku, pro montáž 
na omítku. Chromniklová ocel, povrch matový kartáčovaný, tloušťka materiálu 
0,8 mm. Čelní stěna se zvýrazněnými hranami. Válcová vložka zámku s univer-
zálním klíčem Franke. S průzorem a bezdotykovým ovládáním (infračervený 
senzor). Integrované vypínání při otevření krytu. Červená kontrolka signalizuje 
vybíjení baterií. Vhodný pro tekutá mýdla včetně antiseptických a dezinfekční 
prostředky. Náplň o obsahu 800 ml. Podle použitého mýdla činí jedna dávka 
0,6 až 1,1 ml. Včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

140x131x295

CHRX625 7612210050268  3500,– 
 
  
 
  

NOVINKA
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Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Stolní dávkovač tekutého mýdla

Stolní dávkovač tekutého mýdla, pochromovaná mosaz, náplň o obsahu 1 l.
Montážní otvor: Ø 22 mm.

Ø 44x400, vzdálenost vývodu od středu dávkovače: 142

SD80 7612210002915  1900,– 

SO1L 7612210003196  220,– 
tekuté mýdlo
(minimální objednávka: 6 kusů)

SO10L 7612210003202  800,– 
tekuté mýdlo, v kanystru, 10 litrů

Elektronický zásobník na papírové ručníky

Pro montáž na omítku, z chromniklové oceli 18/10, povrch matový kartáčovaný. 
Tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní stěna se zkosenými hranami, válcová vložka 
zámku s univerzálním klíčem Franke. Bezdotykový výdej ručníku (infračervený 
senzor), integrovaná odtrhávací hrana. Provoz s 4 bateriemi Standard D 1,5 V. 
Bezúdržbová mechanika a snadná výměna role papíru. Pro role do max. šířky 210 
mm, max. průměr cca 220 mm. Tři nastavitelné délky papíru: 200, 250 a 300 mm. 
Včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

226x290x390mm

CHRX630 7612210051661  8200,– 

 

Zásobník na papírové ručníky

Zásobník na papírové ručníky, pro montáž na omítku, z chromniklové oceli 
18/10, povrch kartáčovaný. Válcová vložka zámku. Kapacita: 500–800 ks   
papírových ručníků, podle typu.

290x115x438

BS600P 7612210015168  2400,– 
 

skládané papírové ručníky, 1 balení (= 168 kusů), vhodné pro BS600 P. Dodávají 
se pouze v kartonu po 20 baleních. Cena za jedno balení.

FH68 7612210000393  130,– 
 

Franke sanitární zařizovací předměty CHRONOS
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Franke sanitární zařizovací předměty CHRONOS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Odpadkový koš

Odpadkový koš, pro montáž na omítku, se standardním zámkem, z chromniklové 
oceli 18/10, viditelné plochy kartáčované. Objem: 24 litrů, horní a spodní hrany 
olemované. Včetně vrutů a hmoždinek.

290x160x520

CHRX605 7612210014031  3800,– 
 

Odpadkový koš

Odpadkový koš, pro montáž na omítku, se standardním zámkem, z chromniklové 
oceli 18/10, tloušťka materiálu 0,9 mm. Objem: 26 litrů, horní a spodní hrany 
olemované. Včetně vrutů a hmoždinek.

360x460x170

BS605 7612210015090  3800,– 
 

Zásobník na papírové ručníky

Zásobník na papírové ručníky, pro skrytou montáž za zeď nebo zrcadlo, z 
chromniklové oceli 18/10, tloušťka materiálu 0,8 mm, viditelný povrch matový 
broušený. Pro 600 skládaných papírových ručníků typu C nebo pro 800 vícekrát 
skládaných papírových ručníků. Plnění zeshora. S připevňovací sadou.

292x457x114

BS601E 7612982001833  9400,– 
 

Zásobník na papírové ručníky

Zásobník na papírové ručníky, pro horizontální a vertikální montáž, z 
chromniklové oceli 18/10, tloušťka materiálu 1 mm, viditelný povrch matový 
broušený. Pro 600 jednovrstvých skládaných papírových ručníků typu C. Plnění 
zeshora.

330x180x445

BS602E 7612982001840  14 700,– 
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CHRX608 CHRX607

Franke sanitární zařizovací předměty CHRONOS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Odpadkový koš na papír

Odpadkový koš na papír, drátěný, z ušlechtilé oceli 18/10. Volně stojící nebo pro 
montáž na zeď (včetně 2 háků na zavěšení). Včetně vrutů a hmoždinek.

355x172x505

CHRX608 7612210014970  1300,– 
obsah cca 22 litrů

438x315x628

CHRX607 7612210017247  2200,– 
obsah cca 61 litrů

Klapka pro vhazování odpadků

Samozavírací klapka pro vhazování odpadků, pro horizontální a vertikální 
montáž, z chromniklové oceli 18/10, tloušťka materiálu 1 mm, viditelný povrch 
matový broušený. Bez odpadkového koše.

330x180x40

E-BS601E 7612982001857  6300,– 
 

Odpadkový koš, půlkulatý

Odpadkový koš, půlkulatý, pro montáž na omítku, z chromniklové oceli 18/10, 
tloušťka materiálu 1,2 mm, viditelné plochy kartáčované. Se standardním 
zámkem. S děrovaným dekorativním pláštěm. Objem: 22 litrů.

410x205x380

BS610 7612210508127  5800,– 
 

Odpadkový koš

Odpadkový koš, pro montáž na omítku, z chromniklové oceli 18/10, tloušťka 
materiálu 0,8 mm. Sklopné víko se standardním zámkem. Výklopný držák pytlů 
na odpadky. Objem: 30 litrů.

290x200x610

BS603  7612210015076  3800,– 
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Franke sanitární zařizovací předměty CHRONOS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Zásobník toaletního papíru

Pro montáž na omítku. Chromniklová ocel, povrch matový broušený, tloušťka 
materiálu 0,8 mm. Čelní stěna se zvýrazněnými hranami. Válcová vložka zámku 
s univerzálním klíčem Franke. Na dvě role, max. do Ø 115 mm. Po spotřebování 
první role se rezervní role automaticky přesune na pozici spotřebované role. S 
vřetenovým systémem. Rezervní roli není vidět. Včetně vrutů z ušlechtilé oceli a 
hmoždinek.

140x128x295

CHRX672 7612210015007  2400,– 

Zásobník na hygienické sáčky

Zásobník na hygienické sáčky, z chromniklové oceli 18/10, povrch jemný matový. 
Povrchová úprava InoxPlus® minimalizuje otisky prstů a usnadňuje údržbu (easy 
to clean). Bez svařovaných rohů. Včetně připevňovacího materiálu.

150x92x22

HBD191 7612210051746  1400,– 

HBD191B 7612210053542  47,–                  
Hygienické sáčky
(30 kusů)

Hrdlo pro vhazování odpadků

Hrdlo pro vhazování odpadků, pro montáž do desky, z chromniklové oceli 18/10, 
viditelný povrch matový broušený. S obrubou.

Ø 130x120

E-BS602E 7612982001864  5100,– 
 

Odpadkový koš

Odpadkový koš na dámské vložky, pro montáž na omítku, z chromniklové oceli 
18/10. S integrovanou plastovou nádobou, objem: 3,7 l.

200x128x295

BS611V 7612210015144  2300,– 
 

NOVINKA
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Franke sanitární zařizovací předměty CHRONOS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Držák toaletního papíru

Držák toaletního papíru, pro montáž na omítku. Z chromniklové oceli 18/10, 
povrch kartáčovaný, tloušťka materiálu 0,9 mm. Na 1 roli.

145x25x130

BS677                                                    7612210015045                                        400,–           

Držák toaletního papíru

Držák toaletního papíru, pro montáž na omítku. Z chromniklové oceli 18/10, 
povrch kartáčovaný, tloušťka materiálu 0,9 mm. S výklopným popelníkem.

158x105x158

BS678 7612210015052  700,– 
 

Držák toaletního papíru

Držák toaletního papíru, pro montáž na omítku. Z chromniklové oceli 18/10, 
povrch jemný matový, tloušťka materiálu 3,0 mm. Na 1 roli, max. do Ø 120 mm. 
S kontrolovaným odběrem papíru. Vřeteno zajištěné proti krádeži, s univerzálním 
zámkem a klíčem Franke. Včetně vrutů a hmoždinek.

150x130x100

CHRX675 7612210014222  1100,– 
 

Držák toaletního papíru

Držák toaletního papíru, pro montáž na omítku. Z chromniklové oceli 18/10, 
povrch jemný matový, tloušťka materiálu 3,0 mm. Na 2 role, max. do Ø 120 mm. 
S kontrolovaným odběrem papíru. Vřeteno zajištěné proti krádeži, s univerzálním 
zámkem a klíčem Franke. Včetně vrutů a hmoždinek.

336x128x100

CHRX676 7612210014239  2100,– 
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Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Držák na štětku pro údržbu WC

Držák na štětku pro údržbu WC, z chromniklové oceli 18/10, tloušťka materiálu 
0,9 mm, viditelné plochy matové broušené. Včetně nylonové štětky.

235x Ø 135

BS686 7612210015182  570,– 

náhradní štětka
nylonová štětka, s čističem okrajů, vhodná k držáku BS686.

E-BS686 7612210015205  80,– 

náhradní štětka
nylonová štětka, černá, s rukojetí z ušlechtilé oceli, vhodná k držáku  
BS686 / STRX 687.

E-STRX687 7612210008597  649,– 
 

Držák toaletního papíru, na velkou roli Jumbo

Držák toaletního papíru, pro montáž na omítku. Z chromniklové oceli 18/10, 
povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,9 mm. Na 1 velkou roli, max. 
do Ø 350 mm. Inbusový uzávěr.

Ø 369x108

CHRX670 7612210015175  1700,– 
 

Držák rezervních rolí toaletního papíru

Držák rezervních rolí toaletního papíru, z chromniklové oceli 18/10, s krytkou  
z ušlechtilé oceli.

279,6x63,3

CHRX679 7612210016318  600,– 
 

Držák toaletního papíru, na velkou roli

Držák toaletního papíru, pro montáž na omítku. Chromniklová ocel, povrch 
matový broušený, tloušťka materiálu 0,8 mm. Válcová vložka zámku s 
univerzálním klíčem Franke. Uzavřený kulatý kryt s průzorem. U výstupu 
papíru dvě ozubené hrany pro odtrhávání. Na 1 velkou roli, max. do Ø 260 mm. 
Včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

Ø 269x115

CHRX669 7612210058783  1500,– 
povrch jemný matový

 
CHRH669 7612210059704  1600,– 
s vysokým leskem

 NOVINKA

Franke sanitární zařizovací předměty CHRONOS
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Popelník

Popelník, z chromniklové oceli 18/10, tloušťka materiálu 0,8 mm. S vyjímatelnou 
miskou a standardním zámkem.

165x97x70

BS639 7612210015250  1200,– 
 

Miska na mýdlo

Miska na mýdlo, z chromniklové oceli 18/10.

125x90x22

BS646 7612210015106  260,– 
s odtokovými otvory

BS647 7612210015113  260,– 
bez odtokových otvorů
(bez vyobrazení)

Odkládací miska do sprchy

Odkládací miska na mýdlo a sprchový gel, pro montáž na zeď, z chromniklové 
oceli 18/10, tloušťka 2 mm, povrch matový broušený. Se zaoblenými rohy,  
5 odtokovými otvory a postranní odkládací plochou. S připevňovacím 
materiálem.

180x40x100

CHRX644 7612982001871   1200,– 
  
  

Popelník

Popelník, z chromniklové oceli 18/10, tloušťka materiálu 0,9 mm. S výklopnou 
miskou.

150x105x65

BS640 7612210015267  640,– 
 

Franke sanitární zařizovací předměty CHRONOS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  
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Franke sanitární zařizovací předměty CHRONOS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Věšák na klobouk a kabát

Věšák na klobouk a kabát, z chromniklové oceli 18/10, s 2 otvory pro připevnění.

30x100x159

CHRX690 7612210014994  150,– 
 

Odkládací miska do sprchy

Odkládací miska do sprchy, z chromniklové oceli 18/10, viditelné plochy matové 
broušené. S odtokovými otvory (bez vyobrazení).

195x96x77

BS648 7612210015120  400,– 
 

Věšák na kabáty, jednoduchý

Věšák na kabáty, jednoduchý, z chromniklové oceli 18/10, tyčovina, Ø 17 mm, s 
1 otvorem pro připevnění. Včetně vrutů a hmoždinek.

Ø 17x60

STRX692 7612210051760  400,– 
 

Věšák na kabáty, dvojitý

Věšák na kabáty, dvojitý, z chromniklové oceli 18/10, tyčovina, Ø 17 mm,  
s 1 otvorem pro připevnění. Včetně vrutů a hmoždinek.

Ø 17x60

STRX694 7612210051791  450,– 
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Zrcadlo – CNS 18/10, vysoký lesk

Zrcadlo, z chromniklové oceli 18/10, rovný plech leštěný do vysokého lesku.  
S 4 otvory pro připevnění. Včetně vrutů a hmoždinek.

CHRH401  400x1x300 7612210010835  1200,– 

CHRH501  500x1x400 7612210010842  1600,– 

CHRH601  600x1x500 7612210010859  2200,– 
 

Zrcadlo – CNS 18/10, vysoký lesk

Pro montáž na omítku, z chromniklové oceli 18/10, povrch leštěný do vysokého 
lesku, tloušťka materiálu 1 mm, hranění po obvodu. Součástí dodávky je sada 
pro bezpečnou montáž jistící proti krádeži. S podkladovou polystyrenovou 
deskou se skrytým upevněním. Včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

M400HD  400x8x300 7612210052316  1900,– 

M500HD  500x8x400 7612210052378  2300,– 
 
M600HD  600x8x500 7612210052385  2700,– 
 

Franke sanitární zařizovací předměty CHRONOS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Piktogramy

Piktogramy z chromniklové oceli 18/10

125x125x1,5

BS630 7612210006944  700,– 
piktogram pro WC–muži

BS631 7612210006951  700,– 
piktogram pro WC–ženy

BS632 7612210006968  700,– 
piktogram pro WC–invalidé



 

Vysoušeče rukou a vlasů

DRYERS

Franke DRYERS.



Vlastnosti výrobků:

- vynikající výkon

- bezdotykové elektronické ovládání

- tichý chod a minimální vibrace

- bohatý výběr modelů pro různé oblasti použití

- s montážním materiálem a šablonou

- atd.

Běžte se podívat do atraktivních restaurací 
a průmyslových a obchodních budov, nebo si 
zajděte na tenisový kurt či do bazénu. Tam všude 
najdete vysoušeče DRYERS Franke.

DRYERS
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Franke vysoušeče rukou DRYERS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Vysoušeč rukou  

Elektrický teplovzdušný vysoušeč rukou, z chromniklové oceli 18/10, povrch 
matový broušený. Povrchová úprava InoxPlus® minimalizuje otisky prstů 
a usnadňuje údržbu (easy to clean). Tloušťka materiálu 2 mm, kryt s ozdobnou 
obvodovou spárou a zaobleným profi lem, logo po straně, bezdotykové zapínání – 
dosah infračerveného senzoru lze nastavit v rozsahu od 5 do 33 cm, automatické 
vypínání po 60 sekundách. Díky velmi vysoké nastavitelné rychlosti proudění 
vzduchu je přes jeho malé množství doba sušení podstatně kratší. Kabel a 
zástrčka nejsou součástí dodávky.

Připojovací napětí: 230 V, 50 Hz
Celkový příkon: 1500 W
Ohřev: 800 W
Motor: 700 W
Výkon: vzduch 120 m³/hod.
Rychlost vzduchu: 75–110 m/s

340x177x300

XINX210 7612210052248    19 300,– 
   
 
 

 

Vysoušeč rukou  
 
Elektrický teplovzdušný vysoušeč rukou, z chromniklové oceli 18/10, povrch 
matový kartáčovaný. Tloušťka materiálu 1,5 mm, prohnutá čelní stěna, 
bezdotykové zapínání – dosah infračerveného senzoru lze nastavit v rozsahu 
od 5 do 33 cm, automatické vypínání po 60 sekundách. Díky velmi vysoké 
nastavitelné rychlosti proudění vzduchu je přes jeho malé množství doba sušení 
podstatně kratší. Kabel a zástrčka nejsou součástí dodávky.

Připojovací napětí: 230 V, 50 Hz
Celkový příkon: 1500 W
Ohřev: 800 W
Motor: 700 W
Výkon: vzduch 120 m³/hod.
Rychlost vzduchu: 75–110 m/s
 
300x197x305 

STRX210 7612210052231    13 500,– 
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Franke vysoušeče rukou DRYERS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Vysoušeč rukou  

Elektrický teplovzdušný vysoušeč rukou, z chromniklové oceli 18/10, povrch 
matový broušený, tloušťka materiálu 1,2 mm, bezdotykové zapínání – dosah 
infračerveného senzoru lze nastavit  v rozsahu od 10 do 30 cm. Kabel a zástrčka 
nejsou součástí dodávky.

Připojovací napětí: 230 V, 50 Hz
Celkový příkon: 2200 W
Ohřev: 2100 W
Motor: 100 W – 2850 ot/min
Výkon: vzduch 274 m³/hod.
Rychlost vzduchu: 15,5 m/s
 
314x175x216 mm

ARTH310 7612210052194    6800,–  
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Franke vysoušeče vlasů DRYERS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Vysoušeč vlasů  

Vysoušeč vlasů ARTH210, s krytem z ocelového plechu, s práškovým nástřikem, 
barevný odstín: stříbrná (RAL 9022) a perlová enciánová modř (RAL 5025). 
S elektronickým časovým spínačem včetně tlačítka. Vypínání po 150 sekundách.

Výkon:  vzduch 210 m3/hod. = 58 l/s
Příkon:  1300 W
Připojovací napětí:  230 V, 50 Hz

255x380x260

ARTH210 7612982001437  21 500,– 
 
 

Držák ARTH101 pro výškové nastavení vysoušeče
vlasů ARTH210

Držák ARTH101 pro výškové nastavení vysoušeče vlasů ARTH210. Plynulé 
nastavování v rozsahu 600 mm, vodicí kolejnice ze speciálního eloxovaného 
hliníku, se zrcadlovou plochou a skrytým vedením kabelu (provedení antivandal).

(cena bez ARTH210)

výška 1200

ARTH101 7612982001451  9900,– 
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Franke vysoušeče rukou DRYERS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Vysoušeč rukou  

Elektrický teplovzdušný vysoušeč rukou, s plastovým krytem, tloušťka materiálu 
3 mm, bezdotykové zapínání – dosah infračerveného senzoru lze nastavit v 
rozsahu od 10 do 30 cm, automatické vypínání po 120 sekundách. Kabel a 
zástrčka nejsou součástí dodávky.

Připojovací napětí: 230 V, 50 Hz 
Celkový příkon: 1800 W
Ohřev: 1720 W
Motor: 80 W – 2850 ot/min
Výkon: vzduch 255 m³/hod.
Rychlost vzduchu: 14,5 m/s

268x176x230 mm

ARTW410 7612210050411    3400,–  
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Madla a držadla

CONTINA

Franke CONTINA. Sanitární vybavení



Vlastnosti výrobků:

- spolehlivá stabilita (certifikát kvality LGA, vydaný Zemským živnostenským úřadem v Německu)

- s ergonomicky příjemným průměrem cca 32 mm

- úchyty jsou zakryty krytkami z chromniklové oceli

- snadná montáž

- dlouhá životnost

- ergonomické bílé sedáky

- nestandardní provedení a jednotlivé kusy v krátké dodací lhůtě

- provedení: chromniklová ocel a bílá barva

- zvláštní doplňky:

 - držák na sprchu

 - miska na mýdlo

 - zrcadlo s naklápěcím mechanizmem

 - atd.

Pomůcky pro invalidy Franke CONTINA nabízejí efektivní 
řešení. Pevná i sklopná madla CONTINA poskytují pocit 
bezpečí a stability díky speciálně zdrsněnému povrchu 
a nacházejí široké uplatnění v soukromém i veřejném 
sektoru, ve zdravotnických zařízeních a pečovatelských 
ústavech.
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Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Madlo na stěnu, s ohybem 135°

Madlo na stěnu, s ohybem 135°, z chromniklové oceli 18/10.

618X338

CNTX700A 7612210016257  1400,– 
 

Madlo na stěnu, s ohybem 90°, vodorovné – svislé

Madlo na stěnu, s ohybem 90°, z chromniklové oceli 18/10.

1250x600
madlo na stěnu – levé
CNTX20L 7612210005886  6300,– 

1250x600
madlo na stěnu – pravé
CNTX20R 7612210005893  6300,– 

750x415
madlo na stěnu – levé
CNTX22L 7612210010170  5900,– 

750x415
madlo na stěnu – pravé
CNTX22R 7612210010187  5900,– 
 

Franke madla a držadla CONTINA

Bezpečnostní madlo na stěnu

Bezpečnostní madlo na stěnu, z chromniklové oceli 18/10.

300
CNTX300 7612210016172  800,– 
  
450
CNTX450 7612210016189  900,– 
  
550
CNTX550 7612210016196  1000,– 
   
600
CNTX600 7612210016202  1000,–  
 
650
CNTX650 7612210016219  1000,– 
   
750
CNTX750 7612210016226  1100,– 
   
900
CNTX900 7612210016233  1200,– 
   
1100
CNTX1100 7612210016240  1400,– 
   

Provedení vpravo
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Franke madla a držadla CONTINA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Madlo na stěnu, s ohybem 90°, vodorovné – svislé

Madlo na stěnu, s ohybem 90°, z chromniklové oceli 18/10.

415x415

CNTX21 7612210016264  1300,– 
 

Madlo na stěnu

Madlo na stěnu, z chromniklové oceli 18/10.

127x500x127
madlo na stěnu – levé
CNTX41L 7612210016295  1800,– 

127x500x127
madlo na stěnu – pravé
CNTX41R 7612210016301  1800,– 

127x850x127
madlo na stěnu – levé
CNTX40L 7612210016271  1900,– 

127x850x127
madlo na stěnu – pravé
CNTX40R 7612210016288  1900,– 
 

Provedení vlevo

Držák rezervních rolí toaletního papíru

Držák rezervních rolí toaletního papíru, z chromniklové oceli 18/10, s krytkou 
z ušlechtilé oceli.

279,6x63,3

CHRX679 7612210016318  600,– 
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Franke sanitární zařizovací předměty CONTINA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Madlo na stěnu, s ohybem 90°,
rohové, vodorovné – svislé

Madlo na stěnu, rohové, z chromniklové oceli 18/10.

721x821x967
madlo na stěnu – levé
CNTX50L 7612210055638  8200,– 

721x821x967
madlo na stěnu – pravé
CNTX50R 7612210006036  8200,– 
 

Madlo na stěnu, rohové, vodorovné

Madlo na stěnu, rohové, z chromniklové oceli 18/10.

700x700

CNTX52 7612210006050  6000,– 
 

Madlo na stěnu, s ukotvením v podlaze

Madlo na stěnu, z chromniklové oceli 18/10.

127x850x834
madlo na stěnu – levé
CNTX31L 7612210010194  7100,– 

127x850x834
madlo na stěnu – pravé
CNTX31R 7612210010200  7100,– 
 

Provedení vlevo
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Franke sanitární zařizovací předměty CONTINA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Sklopné madlo s držákem toaletního papíru

Sklopné madlo, z chromniklové oceli 18/10, s držákem toaletního papíru.

100x850x249
CNTX70A 7612210006074  8500,– 

100x700x249
CNTX70C 7612210007804  8200,– 
  

Sklopné madlo bez držáku toaletního papíru

Sklopné madlo, z chromniklové oceli 18/10, bez držáku toaletního papíru.

100x850x249
CNTX70B 7612210008474  8300,– 

100x700x249
CNTX70D 7612210008528  8200,– 

100x600x249
CNTX70E 7612210010255  8100,– 
 

Sklopné madlo s držákem toaletního papíru a ovládáním 
splachování

Sklopné madlo, z chromniklové oceli 18/10, s držákem toaletního papíru 
a ovládáním splachování (pneumatické) vlevo nebo vpravo.

100x850x249

CNTX70F 7612210008511  13 900,– 
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Franke sanitární zařizovací předměty CONTINA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Sklopná sedačka do sprchy, pro montáž na zeď

Sklopná sedačka do sprchy, z chromniklové oceli 18/10.

484x526

CNTX400A 7612210006098  10 200,– 
 

Sklopná sedačka do sprchy, pro montáž na zeď

Sklopná sedačka do sprchy, z chromniklové oceli 18/10.

484x529x457

CNTX400F 7612210011153  22 200,– 
 

Závěsná sedačka do sprchy bez madla

Sedačka do sprchy, z chromniklové oceli 18/10.

cena bez madla

484x520x456

CNTX400B 7612210006111  15 000,– 
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Franke sanitární zařizovací předměty CONTINA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Závěsné opěradlo bez madla

Závěsné opěradlo, z chromniklové oceli 18/10.

cena bez madla

484x158x427

CNTX400C 7612210006470  8500,– 
 

Opěradlo, pro montáž na zeď

Opěradlo, z chromniklové oceli 18/10.

550x150,7x331

CNTX400E 7612210010286  13 000,– 
 

Zrcadlo s naklápěcím mechanizmem

Zrcadlo s naklápěcím mechanizmem, pro montáž na omítku. Zrcadlo a držák 
kompletně z chromniklové oceli, zrcadlo leštěné do vysokého lesku, držák matový 
broušený, tloušťka materiálu zrcadla 8 mm. Zrcadlo je podloženo polystyrenovou 
deskou. Naklápění pomocí páčky. Včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

600x60x500

CNTX91 7612210056604    8900,– 
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Franke sanitární zařizovací předměty CONTINA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Umyvadlo pro invalidy

Pro montáž na omítku, z chromniklové oceli 18/10, povrch matový broušený, 
tloušťka materiálu 1,2 mm. Možnost montáže podle potřeb tělesně postižených 
(norma DIN 18024-2). Opláštění odtoku spojeno beze spár s umyvadlem. Kulatá 
vnitřní část o průměru 350 mm. S místem pro baterii (nebo s otvorem o průměru 
32 mm pro baterii). Beze spár přivařený sítkový ventil s odpadní trubkou (90°) o 
průměru 32 mm. Sifon pro montáž pod omítku není součástí dodávky. Přivařené 
konzoly pro montáž s roztečí 280 mm podle normy EN 38. Včetně vrutů z 
ušlechtilé oceli a hmoždinek.

500x500x160
ANMX500 7612210050589   19 500,– 
bez otvoru na baterii  

500x500x160
ANMX501 7612210055966   19 700,– 
s otvorem na baterii  

600x500x160
ANMX600 7612210057694  20 800,– 
bez otvoru na baterii  

600x500x160
ANMX601 7612210057700  21 100,– 
s otvorem na baterii

CMPX594

Závěsné WC pro invalidy

Závěsné WC pro invalidy, s hlubokým splachováním. Z chromniklové oceli, 
tloušťka materiálu 1,6 mm, viditelné plochy jemné matové. Splachování 
certifikováno podle normy EN 997 a dimenzováno na min. 6 l. Odtok vzadu 
horizontální, se zápachovou uzávěrkou z ušlechtilé oceli DN 100. Všude 
zaoblená sedací plocha se svažuje směrem dovnitř. Odolnost proti vandalům. 
Včetně montážní desky pro montáž podle normy EN 38. Šroubové spoje odolné 
proti odcizení.

360x700x350
CMPX594 7612210044236  24 000,– 
bez prkénka  

CMPX594S 7612210044243  29 000,– 
s půleným prkénkem  

CMPX594W 7612210044250   27 000,– 
s bílým prkénkem  

CMPX594B 7612210044267  27 000,–  
s černým prkénkem  

CMPX594G 7612210055751   27 000,–  
s šedým prkénkem  

CMPX594T 7612210061714            29 000,–   
s průhledným prkénkem
          

ANMX500

Instalační prvek pro závěsná WC, se splachovací nádržkou,
v provedení pro invalidy

Instalační prvek AQUAFIX pro závěsná WC, se splachovací nádržkou pro montáž 
pod omítku, v provedení pro invalidy. Samonosný ocelový rám s práškovým 
nástřikem, pro opláštění suchým procesem a samostatnou montáž. Testováno 
TÜV. Splachovací nádržka je izolovaná proti kondenzující vodě, dvojčinné 
splachování (9/4,5 l nebo 6/3 l) nebo splachování start/stop. Přenos spouštěcí 
funkce přes vysoce flexibilní tlakové spirály. Plnicí ventil - armaturová skupina 
I. Upevňovací spona s 4 možnostmi nastavení - pro přípojné koleno DN 90 / 
DN 100. Kompletně s flexibilní přípojnou hadicí a přípojným kolenem pro WC. 
Závěsné svorníky pro WC, ochranná stavební zátka a připevňovací materiál.

Rozměry: 450x1185 mm  
Nastavení výšky: 0 - 200 mm
Nastavení hloubky: 155 - 205 mm při použití úhelníků pro   
 předstěnovou montáž

CMPX141 7612982097119  4600,– 
 

Příslušenství:
Z-CMPX140 7612982097294                  130,–                              
Sada montážních úhelníků  
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Franke sanitární zařizovací předměty CONTINA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Instalační prvek pro umyvadla, provedení pro invalidy

Instalační prvek AQUAFIX pro umyvadla v provedení pro invalidy a se stojánko-
vými bateriemi. Samonosný ocelový rám s práškovým nástřikem, pro opláštění 
suchým procesem a samostatnou montáž. Testováno TÜV. Výškově nastavitelné 
upevnění umyvadla, přípojek pro baterii a odtoku. Zvukově izolované stěnové 
průchodky 1/2", zápachová uzávěrka DN 50 / DN 40 integrovaná ve zdi, závěsné 
svorníky pro umyvadlo, ochranná stavební zátka a připevňovací materiál.

Rozměry: 525x1185 mm  
Nastavení výšky: 0 - 200 mm
Nastavení hloubky: 135 - 205 mm při použití úhelníků 
 pro předstěnovou montáž

CMPX151 7612982097218  3500,– 
 

Příslušenství:
Z-CMPX140 7612982097294                  130,–                              
Sada montážních úhelníků  

Instalační prvek pro WC, provedení pro invalidy 

Instalační prvek AQUAFIX pro závěsná WC v provedení pro invalidy. 
S předmontovanou sadou pro hrubou stavbu - pro splachovací armatury 
AQUALINE / PROTRONIC / AQUATIMER montované pod omítku. Samonosný 
ocelový rám s práškovým nástřikem, pro opláštění suchým procesem a 
samostatnou montáž. Testováno TÜV. Upevňovací spona s 4 možnostmi 
nastavení - pro přípojné koleno DN 90 / DN 100. Kompletně s přívodní a 
odtokovou garniturou. Závěsné svorníky pro WC, ochranná stavební zátka a 
připevňovací materiál.

Rozměry: 450x1185 mm  
Nastavení výšky: 0 - 200 mm
Nastavení hloubky: 135 - 205 mm při použití úhelníků 
 pro předstěnovou montáž

CMPX143 7612982097133  6900,– 
 
Příslušenství:
Z-CMPX140 7612982097294                  130,–                              
Sada montážních úhelníků   

Připevňovací prvek pro systémy madel a držadel

Připevňovací prvek AQUAFIX pro systémy madel a držadel. Samonosný ocelový 
rám s práškovým nástřikem, s kompletní přípravou pro opláštění suchým 
procesem a samostatnou montáž. Testováno TÜV. 2 upevňovací body. S několikrát 
klíženou deskou z vrstveného dřeva, odolnou proti vodě. Univerzálně nastavitelná 
výška. Včetně připevňovacího materiálu.

Rozměry: 296x1185 mm  
Nastavení výšky: 0 - 200 mm
Nastavení hloubky: 135 - 205 mm při použití úhelníků pro   
 předstěnovou montáž

CMPX162  7612982097195  2000,– 

Připevňovací prvek lze použít pouze v kombinaci s montážním prvkem!

Příslušenství:
Z-CMPX140 7612982097294                  130,–                              
Sada montážních úhelníků  



 

 

Franke HEAVY-DUTY. WC kombinované s umyvadlem

Bezpečnostní řada

HEAVY-DUTY ANTIVANDAL
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Produktová řada HEAVY-DUTY ANTIVANDAL Franke 
je určena pro použití v extrémně náročných 
podmínkách: veřejná WC a motoresty, věznice, 
policejní stanice, kempy, atd.

Vlastnosti výrobků:
 
- kryt je zavěšen na montážní desku a přes  

  vřetenový zámek je pevně přišroubován pomocí

  závitové tyče z ušlechtilé oceli

- robustní konstrukce, odolná proti úderům

- velkorysá tloušťka materiálu – až 2 mm

- zabezpečeno proti odcizení

- tvary usnadňující údržbu

- spolehlivá bezpečnost

- kompletní sortiment

HEAVY-DUTY
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Franke zabezpečeno proti poškození a odcizení HEAVY-DUTY

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

WC kombinované s umyvadlem

WC kombinované s umyvadlem, viditelné kotvení bezpečnostními šrouby zepředu 
do stěny, nerezová ocel, povrchová úprava jemný mat, tloušťka materiálu 1,5 
mm. Umyvadlová miska 350x270 mm vevařená, bez viditelných svárů, bez 
přepadu, vevařená 1 1/2" plochá perforovaná krytka odpadu, beze svárů, 
zaoblené hrany, včetně samouzavírací baterie pro studenou nebo smíchanou 
vodu, výtok baterie z pochromované mosazi. WC mísa na zem, splachování 
certifikováno dle normy EN997, skrytý splachovací okraj, 6 l splachovací objem, 
horizontální odtok dozadu o průměru 100 mm s krytkou, samouzavírací WC 
splachovací tlačítko, integrovaná prohlubeň pro toaletní papír,  odtok umyvadla 
propojen s odtokem WC. Včetně montážního rámu a bezpečnostních šroubů.                                      
                                                                                                     
Nestandardní úpravy na objednávku.

660x764x955

HDTX860L  WC vlevo 7612210058950  56 500,– 

HDTX860R  WC vpravo 7612210058967  56 500,– 
   
HDTX860M  WC uprostřed 7612210058974  56 500,– 

 

WC kombinované s umyvadlem

WC kombinované s umyvadlem, skryté kotvení nerezovými trny skrz stěnu, 
opravy a údržba ze servisní místnosti, nerezová ocel, povrchová úprava jemný 
mat, tloušťka materiálu 1,5 mm. Umyvadlová miska 350x270 mm vevařená, bez 
viditelných svárů, bez přepadu, vevařená 1 1/2" plochá perforovaná krytka 
odpadu, beze svárů, zaoblené hrany, včetně samouzavírací baterie pro studenou 
nebo smíchanou vodu, výtok baterie z pochromované mosazi. WC mísa na zem, 
splachování certifikováno dle normy EN997, skrytý splachovací okraj, 6 l 
splachovací objem, horizontální odtok dozadu o průměru 100 mm s krytkou, 
samouzavírací WC splachovací tlačítko, integrovaná prohlubeň pro toaletní papír, 
odtok umyvadla propojen s odtokem WC. Včetně 8 ks 250 mm kovových trnů s 
maticemi.   
           
Nestandardní úpravy na objednávku.

660x764x955

HDTX850L   WC vlevo 7612210058929   49 900,– 

HDTX850R  WC vpravo 7612210058936   49 900,– 

HDTX850M  WC uprostřed 7612210058943    49 900,– 
 

NOVINKA

NOVINKA

HDTX850R

HDTX860R
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Franke zabezpečeno proti poškození a odcizení HEAVY-DUTY

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

NOVINKA

NOVINKA

WC kombinované s umyvadlem

WC kombinované s umyvadlem, skryté kotvení nerezovými trny skrz stěnu, 
opravy a údržba  ze servisní místnosti, nerezová ocel, povrchová úprava jemný 
mat, tloušťka materiálu 2 mm. Umyvadlová miska 350x270 mm vevařená, bez 
viditelných svárů, bez přepadu, vevařená 1 1/2" plochá perforovaná krytka 
odpadu, beze svárů, zaoblené hrany, včetně samouzavírací baterie pro studenou 
nebo smíchanou vodu, výtok baterie z pochromované mosazi. WC mísa na zem, 
splachování certifikováno dle normy EN997, skrytý splachovací okraj, 6 l 
splachovací objem, horizontální odtok dozadu o průměru 100 mm s krytkou, 
splachovací nádržka pro montáž a údržbu ze servisní místnosti, tlakové 
splachovací tlačítko, integrovaná prohlubeň pro toaletní papír,  odtok umyvadla 
propojen s odtokem WC. Včetně 8 ks 250 mm kovových trnů s maticemi.          
 
Nestandardní úpravy na objednávku.

630x700x1000 

HDTX802L - WC vlevo 7612979000467                                81 300,–                 

HDTX802R - WC vpravo 7612979000504                                81 300,–                       

HDTX802M - WC uprostřed 7612979000481                                 81 300,–            

 

WC kombinované s umyvadlem

WC kombinované s umyvadlem, viditelné kotvení bezpečnostními šrouby zepředu 
do stěny, nerezová ocel, povrchová úprava jemný mat, tloušťka materiálu 2 mm. 
Umyvadlová miska 350x270 mm vevařená, bez viditelných svárů, bez přepadu, 
vevařená 1 1/2" plochá perforovaná krytka odpadu, beze svárů, zaoblené hrany, 
včetně samouzavírací baterie pro studenou nebo smíchanou vodu, výtok baterie 
z pochromované mosazi. WC mísa na zem, splachování certifikováno dle 
normy EN997, skrytý splachovací okraj, 6 l splachovací objem, horizontální odtok 
dozadu o průměru 100 mm s krytkou, integrovaná splachovací nádržka, tlakové 
splachovací tlačítko, integrovaná prohlubeň pro toaletní papír,  odtok umyvadla 
propojen s odtokem WC. Včetně montážního rámu a bezpečnostních šroubů. 
                                                                                                                                             
Nestandardní úpravy na objednávku.

810x910x1000 

HDTX812L - WC vlevo 7612979000474                                87 400,–                 

HDTX812R - WC vpravo 7612979000511                                87 400,–                      

HDTX812M - WC uprostřed 7612979000498                                87 400,–             

 

HDTX802L

HDTX812L
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Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Franke zabezpečeno proti poškození a odcizení HEAVY-DUTY

Závěsný pisoár

Závěsný pisoár, z chromniklové oceli 18/10, materiál 1.4301, povrch jemný 
matový, tloušťka materiálu 1,2 mm. Se splachovací hlavicí 1/2", odtok 
horizontální.

382x355x617

CMPX532 7612210016721  28 000,– 

Závěsný pisoár bez splachování vodou 

Závěsný pisoár, z chromniklové oceli 18/10, povrch jemný matový. Odtok 
horizontální, bez splachovací hlavice, včetně membrány a ventilu pro suché 
pisoáry.

382x355x617

CMPX532WF 7612210020100  28 500,–

Provedení s připevněním pomocí závitových tyčí na přání

Závěsné WC

Závěsné WC s hlubokým splachováním, z chromniklové oceli, tloušťka materiálu 
1,6 mm, viditelné plochy jemné matové. Splachování certifikováno podle normy 
EN 997 a dimenzováno na min. 4 l. Odtok vzadu horizontální, se zápachovou 
uzávěrkou z ušlechtilé oceli DN 100. Všude zaoblená sedací plocha se svažuje 
směrem dovnitř. Odolnost proti vandalům. Včetně montážní desky pro montáž 
podle normy EN 38. Šroubové spoje odolné proti odcizení.

360x550x350

HDTX592 7612210059384    18 000,– 
standardní, bez prkénka

 

Závěsné WC pro invalidy

Závěsné WC pro invalidy, s hlubokým splachováním. Z chromniklové oceli, 
tloušťka materiálu 1,6 mm, viditelné plochy jemné matové. Splachování 
certifikováno podle normy EN 997 a dimenzováno na min. 4 l. Odtok vzadu 
horizontální, se zápachovou uzávěrkou z ušlechtilé oceli DN 100. Všude 
zaoblená sedací plocha se svažuje směrem dovnitř. Odolnost proti vandalům. 
Včetně montážní desky pro montáž podle normy EN 38. Šroubové spoje odolné 
proti odcizení.

360x700x350

HDTX594 7612210055812     24 000,– 
bez prkénka  

NOVINKA

NOVINKA
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Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Franke zabezpečeno proti poškození a odcizení HEAVY-DUTY

Zrcadlo – CNS 18/10, vysoký lesk

Pro montáž na omítku, z chromniklové oceli 18/10, povrch leštěný do vysokého 
lesku, tloušťka materiálu 1 mm, hranění po obvodu. Součástí dodávky je sada 
pro bezpečnou montáž jistící proti krádeži. S podkladovou polystyrenovou 
deskou se skrytým upevněním. Včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.

M400HD  400x8x300 7612210052316  1900,– 
 
M500HD  500x8x400 7612210052378  2300,– 

M600HD  600x8x500 7612210052385  2700,– 
 

Umyvadlo

Umyvadlo, z chromniklové oceli 18/10, tloušťka materiálu 0,9 mm, povrch 
broušený a kartáčovaný. S konzolami. S odkládací plochou pro mýdlo. Vnitřní 
díl kulatý, vyrobený hlubokým tažením. Sítkový ventil 1 1/4", bez přepadu.

330x350x310

ANMX205 7612210016837  24 200,– 
 

Umyvadlo

Umyvadlo bez přepadu, z chromniklové oceli 18/10, povrch matový broušený, 
tloušťka materiálu 1,2 mm. Možnost montáže podle potřeb tělesně postižených. 
Opláštění odtoku spojeno beze spár s umyvadlem. Kulatá vnitřní část o průměru 
350 mm. S místem pro baterii (nebo s otvorem o průměru 32 mm pro baterii). 
Beze spár přivařený sítkový ventil s odpadní trubkou (90°) o průměru 32 mm. 
Sifon pro montáž pod omítku není součástí dodávky. Přivařené konzoly pro 
montáž s roztečí 280 mm podle normy EN 38. Včetně vrutů z ušlechtilé oceli a 
hmoždinek.

500x425x160

HDTX455 7612210059490    19 900,– 
 
   
 

NOVINKA

Umyvadlo

Umyvadlo bez přepadu, z chromniklové oceli 18/10, povrch broušený, tloušťka 
materiálu 1,2 mm. Tažené z jednoho kusu. Opláštění odtoku spojeno beze spár 
s umyvadlem. S integrovanými odkládacími plochami na mýdlo. Odtok dozadu. 
Odtokové sítko 1 1/2" včetně sifonu, bez otvoru na baterii.

450x400x280

HDTX450 7612210016790   25 500,– 
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Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Franke zabezpečeno proti poškození a odcizení  HEAVY-DUTY

Zásobník na papírové ručníky 

Zásobník na papírové ručníky, z chromniklové oceli 18/10, tloušťka materiálu  
2,0 mm. Se speciálním vřetenovým zámkem. Plášť je zavěšen na montážní desce 
a přes vřetenový zámek přišroubován k závitové tyči z ušlechtilé oceli. Včetně 
vrutů a hmoždinek. 5 let záruka na plášť.

258x127x350

TD350 7612210003462  9500,– 
 

Dávkovač tekutého mýdla 

Dávkovač tekutého mýdla, z chromniklové oceli 18/10, tloušťka materiálu  
2,0 mm. S robustním vřetenovým zámkem. Plášť je zavěšen na montážní desce  
a přes vřetenový zámek přišroubován k závitové tyči z ušlechtilé oceli. Včetně 
vrutů a hmoždinek. 5 let záruka na plášť.

130x127x300

SD300 7612210003486  9700,– 
 

Zásobník toaletního papíru, na velkou roli

Zásobník toaletního papíru, na velkou roli, z chromniklové oceli 18/10, tloušťka 
materiálu 2,0 mm. S robustním vřetenovým zámkem. Plášť je zavěšen na 
montážní desce a přes vřetenový zámek přišroubován k závitové tyči z ušlechtilé 
oceli. 5 let záruka na plášť.

320x130x320

RH320 7612210525681  8700,– 
 

Držák toaletního papíru

Držák toaletního papíru, z chromniklové oceli 18/10, povrch broušený, tloušťka 
materiálu 2,0 mm. Zamykatelný, v provedení odolném proti vandalům. Na 3 role 
papíru. Plášť je zavěšen na montážní desce a přes vřetenový zámek přišroubován 
k závitové tyči z ušlechtilé oceli. Včetně připevňovacího materiálu. 
5 let záruka na plášť.

HDTX674 7612210014215  7700,– 
 

Držák toaletního papíru HD

Držák toaletního papíru HD, z chromniklové oceli 18/10, povrch jemný matový, 
tloušťka materiálu 2,0 mm. Na 1 roli, se standardním zámkem včetně vrutů  
a hmoždinek.

140x110x110

RH140HD 7612210522376  8900,– 
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Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Franke zabezpečeno proti poškození a odcizení HEAVY-DUTY

Připevňovací sada HD

Bezpečnostní systém BX HD, z chromniklové oceli 18/10, 2 speciální šrouby,  
2 hmoždinky = sada. Uveďte prosím počet sad. Cena za 1 sadu.

Polička AL 300 HD  = 1 sada
Polička TA 600 HD  = 2 sady
Madlo na stěnu CNTX 650  = 4 sady

BF22HD 7612210502118  900,– 

Speciální klíč s 6hranem, z chromniklové oceli 18/10, k bezpečnostnímu 
systému HD.

SBF22  7612210502125   80,– 

Odpadkový koš na dámské vložky

Odpadkový koš na dámské vložky, z chromniklové oceli 18/10, tloušťka 
materiálu 2,0 mm. S robustním vřetenovým zámkem. Plášť je zavěšen na 
montážní desce a přes vřetenový zámek přišroubován k závitové tyči z ušlechtilé 
oceli. Včetně vrutů a hmoždinek. 5 let záruka na plášť.

HR350 7612210003349  8300,– 
 

Bezpečnostní madlo na stěnu

Bezpečnostní madlo na stěnu, z chromniklové oceli 18/10, povrch jemný matový, 
trubka o průměru 32 mm.

CNTX650 7612210016219  1000,– 

Další délky najdete v rámci produktové řady CONTINA.

Polička

Polička, z chromniklové oceli 18/10, tloušťka materiálu 2,0 mm. Připevnění 
odolné proti vandalům – díky bezpečnostnímu systému BX HD (příslušenství).

300x80x30

AL300HD       7612210522352  1300,– 
 

600x80x30

TA600HD        7612210522369  3100,–
 

AL300HD

TA600HD

Odpadkový koš

Odpadkový koš, pro montáž na omítku, z chromniklové oceli 18/10, tloušťka 
materiálu 2,0 mm. S robustním vřetenovým zámkem. Plášť je zavěšen na 
montážní desce a přes vřetenový zámek přišroubován k závitové tyči z ušlechtilé 
oceli. Objem: 39 litrů. Včetně vrutů a hmoždinek. 5 let záruka na plášť.

410x225x445

GB445 7612210003400  11 800,– 
 



Sprchové vany, WC a pisoáry

CAMPUS

Franke CAMPUS. Pisoáry



Vlastnosti výrobků:

- hygienické tvary usnadňující údržbu

- robustní konstrukce/odolnost vůči vandalům

- velkorysá tloušťka materiálu

- tvarová rozmanitost

- snadná montáž

- možné použití standardního montážního materiálu

- modely WC pro invalidy

- bezpečný profil dna u sprchových van a nášlapných WC

CAMPUS. Čistota na prvním místě. Ve veřejných sanitárních 
zařízeních, jako např. v motorestu, klubu, nemocnici, má 
čistota obzvláštní význam. Povrch z chromniklové oceli – 
tvrdý na omak a jemný na pohled – podstatně usnadňuje 
údržbu.

CAMPUS
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Franke WC CAMPUS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Závěsné WC

Závěsné WC s hlubokým splachováním, z chromniklové oceli, tloušťka materiálu 
1,6 mm, viditelné plochy jemné matové. Splachování certifikováno podle normy 
EN 997 a dimenzováno na min. 4 l. Odtok vzadu horizontální, se zápachovou 
uzávěrkou z ušlechtilé oceli DN 100. Všude zaoblená sedací plocha se svažuje 
směrem dovnitř. Odolnost proti vandalům. Včetně montážní desky pro montáž 
podle normy EN 38. Šroubové spoje odolné proti odcizení.

360x550x350

CMPX592 7612210055409  19 000,– 
standardní, bez prkénka

CMPX592S 7612210056062  23 000,–  
s půleným prkénkem   

CMPX592W 7612210056079            21 000,–    
s bílým prkénkem

CMPX592B 7612210056086            21 000,–  
s černým prkénkem

CMPX592G 7612210056093            21 000,– 
s šedým prkénkem

CMPX592T 7612210060502           23 000,–           
s průhledným prkénkem

NOVINKA

CMPX592

Závěsné WC

Závěsné WC s hlubokým splachováním, z chromniklové oceli, tloušťka materiálu 
1,2 mm, viditelné plochy leštěné do vysokého lesku. Splachování certifikováno 
podle normy EN 997 a dimenzováno na min. 6 l. Odtok vzadu horizontální, se 
zápachovou uzávěrkou z ušlechtilé oceli DN 100. Všude zaoblená sedací plocha 
se svažuje směrem dovnitř. Odolnost proti vandalům. Včetně montážní desky pro 
montáž podle normy EN 38. Šroubové spoje odolné proti odcizení.

360x500x360

XINH572 7612979000078            67 000,– 
Adam  
bez prkénka

XINH572T 7612979000085            76 200,– 
Adam     
s průhledným prkénkem

NOVINKA
XINH572T
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Franke WC CAMPUS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

NOVINKA

Závěsné WC pro invalidy

Závěsné WC pro invalidy, s hlubokým splachováním. Z chromniklové oceli, 
tloušťka materiálu 1,6 mm, viditelné plochy jemné matové. Splachování 
certifikováno podle normy EN 997 a dimenzováno na min. 4 l. Odtok vzadu 
horizontální, se zápachovou uzávěrkou z ušlechtilé oceli DN 100. Všude 
zaoblená sedací plocha se svažuje směrem dovnitř. Odolnost proti vandalům. 
Včetně montážní desky pro montáž podle normy EN 38. Šroubové spoje odolné 
proti odcizení.

360x700x350

CMPX594 7612210044236  24 000,– 
bez prkénka  

CMPX594S 7612210044243  29 000,– 
s půleným prkénkem  

CMPX594W 7612210044250   27 000,– 
s bílým prkénkem  

CMPX594B 7612210044267  27 000,–  
s černým prkénkem  

CMPX594G 7612210055751   27 000,–  
s šedým prkénkem  

CMPX594T 7612210061714            29 000,–   
s průhledným prkénkem
 

CMPX594

CMPX597

WC mísa

WC mísa s hlubokým splachováním. Z chromniklové oceli, tloušťka materiálu 
1,6 mm, viditelné plochy jemné matové. Splachování certifikováno podle normy 
EN 997 a dimenzováno na min. 4 l. Odtok vzadu horizontální, se zápachovou 
uzávěrkou z ušlechtilé oceli DN 100. Všude zaoblená sedací plocha se svažuje 
směrem dovnitř. Odolnost proti vandalům. Včetně montážní desky pro montáž 
podle normy EN 38. Šroubové spoje odolné proti odcizení.

360x550x410

CMPX597 7612210044199  26 000,– 
standardní, bez prkénka  

CMPX597S 7612210044205  29 000,– 
s půleným prkénkem  

CMPX597W 7612210044212  28 200,– 
s bílým prkénkem  

CMPX597B 7612210044219  28 200,– 
s černým prkénkem  

CMPX597G 7612210055768  28 200,– 
s šedým prkénkem

CMPX597T 7612210061721            28 600,– 
s průhledným prkénkem  
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Franke WC, instalační prvek CAMPUS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Instalační prvek pro závěsná WC, se splachovací nádržkou

Instalační prvek AQUAFIX pro závěsná WC, se splachovací nádržkou pro montáž 
pod omítku. Samonosný ocelový rám s práškovým nástřikem, pro opláštění 
suchým procesem a samostatnou montáž. Testováno TÜV. Splachovací nádržka 
je izolovaná proti kondenzující vodě, dvojčinné splachování (9/4,5 l nebo 6/3 l) 
nebo splachování start/stop. Přenos spouštěcí funkce přes vysoce flexibilní  
tlakové spirály. Plnicí ventil - armaturová skupina I. Upevňovací spona s 4 
možnostmi nastavení - pro přípojné koleno DN 90 / DN 100. Kompletně s 
flexibilní přípojnou hadicí a přípojným kolenem pro WC. Závěsné svorníky pro 
WC, ochranná stavební zátka a připevňovací materiál.

Rozměry:                     525x1185 mm
Nastavení výšky:       0 - 200 mm
Nastavení hloubky:  155 - 205 mm při použití úhelníků pro  předstěnovou montáž

CMPX140 7612982097102  4200,– 

Nášlapné WC

Nášlapné WC, z chromniklové oceli 18/10, tloušťka materiálu 1,0 mm.  
Vhodné pro montáž do podlahy nebo na podlahu. Připojení DN 100.

700x700x267
se splachovací hlavicí
CMPX502 7612210010514  7300,– 

700x700x267
bez splachovací hlavice
CMPX503 7612210010521  5900,– 
 

Příslušenství:
Z-CMPX140 7612982097294                  130,–                              
Sada montážních úhelníků  
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Franke závěsné pisoáry CAMPUS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Závěsný pisoár

Závěsný pisoár z chromniklové oceli 18/10, povrch uvnitř a vně matový broušený, 
tloušťka materiálu 1,2 mm. Oválný tvar vnitřní části, splachovací hlavice 1/2" 
z ušlechtilé oceli, odtok horizontální dozadu. Montáž a upevnění podle EN 80. 
Upevnění je skryté. Včetně zápachové uzávěrky DN 40, montážní lišty a sítkového 
ventilu.

313x341x732

CMPX538 7612210051814  15 500,– 

Závěsný pisoár bez splachování vodou

Závěsný pisoár z chromniklové oceli 18/10, povrch uvnitř a vně matový broušený, 
tloušťka materiálu 1,2 mm. Oválný tvar vnitřní části, odtok horizontální dozadu. 
Montáž a upevnění podle EN 80. Upevnění je skryté. Včetně odtokového kolena 
DN 50, montážní lišty a ventilu z ušlechtilé oceli s pryžovou membránou jako 
zápachovou uzávěrkou.

313x341x732

CMPX538WF 7612210051821  15 700,– 

                         

Závěsný pisoár

Závěsný pisoár z chromniklové oceli 18/10, povrch uvnitř a vně matový broušený, 
tloušťka materiálu 1,2 mm. Oválný tvar vnitřní části i celého pisoáru, splachovací 
hlavice 1/2" z ušlechtilé oceli, odtok horizontální dozadu. Montáž a upevnění 
podle EN 80. Upevnění je skryté. Včetně zápachové uzávěrky DN 40, montážní 
lišty a sítkového ventilu.

380x350x617

CMPX532 7612210016721  28 000,– 

Závěsný pisoár bez splachování vodou

Závěsný pisoár z chromniklové oceli 18/10, povrch uvnitř a vně matový broušený, 
tloušťka materiálu 1,2 mm. Oválný tvar vnitřní části i celého pisoáru, odtok 
horizontální dozadu. Montáž a upevnění podle EN 80. Upevnění je skryté. Včetně 
odtokového kolena DN 50, montážní lišty a ventilu z ušlechtilé oceli s pryžovou 
membránou jako zápachovou uzávěrkou.

380x350x560

CMPX532WF 7612210020100  28 500,– 
 

Závěsný pisoár

Závěsný pisoár z chromniklové oceli, povrch uvnitř a vně matový broušený, 
tloušťka materiálu 1,2 mm. Oválný tvar vnitřní části, pro tlakové splachovače 
montované na omítku, splachovací hlavice 1/2" z ušlechtilé oceli, odtok dolů. 
Montáž a upevnění podle EN 80. Upevnění je skryté. Včetně zápachové uzávěrky 
DN 50, montážní lišty a sítkového ventilu.

313x341x732

CMPX538E  7612979000313    18 500,– 
 
 
                     

NOVINKA

CMPX538

CMPX532
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Ovladací tlačítko 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

AQUA557 7612982082542  2900,– 
CNS

Ovládací destička pro podomítkovou splachovací nádržku ve výše uvedeném 
instalačním prvku. Ovládání zepředu. Dvojčinné splachování nebo splachování 
start/stop. Destička sestává z ovládacího tlačítka, rámu tlačítka, závěsného 
rámu, upevňovacích svorníků a pojistných šroubů, materiál: ušlechtilá ocel.

AQUA555 7612982097157  2900,– 
CNS

AQUA554 7612982097140  1300,– 
bílá

AQUA557

AQUA555

Franke splachovací armatury AQUA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Jednotka elektronického řízení sifonu

Jednotka elektronického řízení sifonu pro navenek neviditelnou instalaci. Pro  
bezdotykové splachování pisoárů Franke, ať již z ušlechtilé oceli nebo kera-
mických. S flexibilní tlakovou hadicí, magnetickým ventilem, elektronickým 
modulem a sifonem s vně namontovaným senzorem bez kontaktu s vodou.

AQUA420 7612982084157   12 600,– 
   
    
Jednotka elektronického řízení sifonu pro navenek neviditelnou instalaci. Pro 
bezdotykové splachování keramických pisoárů. S flexibilní tlakovou hadicí, 
magnetickým ventilem, elektronickým modulem a sifonem s vně namontovaným 
senzorem bez kontaktu s vodou. Důležité upozornění: Přívod vody nesmí být 
umístěn na střed a dutý prostor v pisoáru musí mít v oblasti přívodu vody hloubku 
minimálně 70 mm.

AQUA421 7612982113116    7900,– 
    
 

Optoelektronická splachovací armatura pro pisoáry,
s provozem na baterii

Optoelektronicky řízená bezdotyková splachovací armatura pro pisoáry,
připojení 1/2", s provozem na baterii, pro montáž na omítku. S kartuší se
samouzavíracím magnetickým ventilem. Se senzorikou a uzavíratelným
regulátorem množství vody. Nastavitelný splachovací proud. Leštěná
pochromovaná mosaz. Napájení pomocí lithiové baterie 6 V.

AQRE430 7612982001185   13 100,–       

PROTRONIC - Optoelektronická splachovací armatura pro 
pisoáry, pro montáž pod omítku

Optoelektronicky řízená bezdotyková splachovací armatura pro pisoáry, připojení 
1/2", pro montáž pod omítku. S uzavíratelným regulátorem množství vody. S 
kartuší se samouzavíracím magnetickým ventilem. Snadná montáž. Včetně   
prvku pro usnadnění pokládky obkladu. Krycí destička z chromniklové oceli, se 
senzorem.

Sada pro hrubou stavbu
AQRE434 7612982001192  4800,– 
 
Sada pro hotové stavební dílce -s integrovaným transformátorem (230 V~)
AQRE432 7612982102257  9900,– 
 
sada pro hotové stavební dílce - pro samostatné napájení proudem (24 V~) 
AQRE433 7612982102264  13 300,– 
 
sada pro hotové stavební dílce - s provozem na baterii (6 V)
AQRE431 7612982001215  10 100,–
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Franke instalační prvky

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Instalační rám prvek pro suché pisoáry

Instalační rám prvek AQUAFIX pro pisoáry bez splachování vodou. Samonosný 
ocelový rám s práškovým nástřikem, pro opláštění suchým procesem a 
samostatnou montáž. Testováno TÜV. Výškově nastavitelné upevnění pisoáru 
a odtoku. Předmontováno pro pisoár Franke CMPX538WF. Univerzální 
odpadní koleno DN 50, svorníky pro upevnění pisoáru, ochranná stavební 
zátka a připevňovací materiál.

Rozměry:  525x1185 mm 
Nastavení výšky:   0 - 200 mm
Nastavení hloubky: 135 - 205 mm při použití úhelníků pro   
 předstěnovou montáž

CMPX137 7612982097287  1700,– 

Instalační rám prvek pro pisoáry, se splachovací armaturou

Instalační rám prvek AQUAFIX pro pisoáry z ušlechtilé oceli, s předmontovanou 
sadou pro hrubou stavbu - pro splachovací armatury AQUALINE / PROTRONIC 
montované pod omítku. Samonosný ocelový rám s práškovým nástřikem, pro 
opláštění suchým procesem a samostatnou montáž. Testováno TÜV. Výškově 
nastavitelné upevnění pisoáru, přípojek pro armaturu a odtoku. Předmontováno 
pro pisoár CMPX538. Zvukově izolovaná stěnová průchodka 1/2", univerzální 
odpadní koleno DN 50, svorníky pro upevnění pisoáru, ochranná stavební zátka 
a připevňovací materiál. Poznámka: Pro jiné pisoáry z ušlechtilé oceli a pro 
keramické pisoáry je nutné příčníky upravit!

Rozměry:  525x1440 mm  
Nastavení výšky:   0 - 200 mm
Nastavení hloubky: 135 - 205 mm při použití úhelníků pro   
 předstěnovou montáž

CMPX135 7612982097256  6200,– 
 

Instalační rám prvek pro pisoáry s řízením sifonu

Instalační rám prvek AQUAFIX pro pisoáry z ušlechtilé oceli, s řízením sifonu. 
Samonosný ocelový rám s práškovým nástřikem, pro opláštění suchým procesem 
a samostatnou montáž. Testováno TÜV. Výškově nastavitelné upevnění pisoáru, 
přípojek pro armaturu a odtoku. Předmontováno pro pisoár Franke CMPX538. 
Zvukově izolovaná stěnová průchodka 1/2", univerzální odpadní koleno DN 50, 
svorníky pro upevnění pisoáru, ochranná stavební zátka a připevňovací materiál.

Rozměry:  525x1185 mm 
Nastavení výšky:   0 - 200 mm
Nastavení hloubky: 135 - 205 mm při použití úhelníků pro   
 předstěnovou montáž

CMPX136 7612982097270  2100,– 

Příslušenství:
Z-CMPX140 7612982097294                  130,–                              
Sada montážních úhelníků  

Příslušenství:
Z-CMPX140 7612982097294                  130,–                              
Sada montážních úhelníků   

Příslušenství:
Z-CMPX140 7612982097294                  130,–   
                            
Sada montážních úhelníků  
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Franke pisoárové mezistěny CAMPUS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Pisoárové stání

Pisoárové stání, z chromniklové oceli 18/10, tloušťka materiálu 1,5 mm. Sítkový 
ventil 1 1/2". Se splachovací hlavicí 1/2" na každých 600 mm délky.

600x260x1076
BS550 7612210508301  17 900,– 

1200x260x1076
BS551 7612210508318  28 500,– 

1800x260x1076
BS552 7612210508325  39 000,– 

2400x260x1076
BS553 7612210508332  45 900,– 

Nestandardní délky na přání

BS550

Pisoárový žlab

Pisoárový žlab NIAGARA, z chromniklové oceli 18/10, povrch broušený,  
se závěsnou lištou pro montáž na zeď, skrytá splachovací trubka DN 15,  
sítkový odtok DN 40 uprostřed.

1200x235x515
CMPX551 7612210050978  26 500,– 

1400x235x515
CMPX552 7612210050985  27 500,– 

1800x235x515
CMPX553 7612210050992  29 900,– 

2100x235x515
CMPX554 7612210052088  32 500,– 

2400x235x515
CMPX555 7612210051012  34 500,– 

Nestandardní délky na přání

CMPX551
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Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Pisoárová mezistěna

Pisoárová mezistěna, z chromniklové oceli 18/10, tloušťka plechu 2,0 mm, rám 
z profilové trubky o Ø 30 mm. 2 příruby pro připevnění na stěnu. Včetně vrutů a 
hmoždinek.

Ø 31,7x400x760

CMPX560 7612210015731  6900,– 
 

Pisoárová mezistěna

Pisoárová mezistěna, z chromniklové oceli 18/10, strukturovaný povrch (WL5) – 
1,0 mm. S šablonou pro montáž na zeď. Včetně vrutů a hmoždinek.

62x441x742

CMPX700 7612210016394  9000,– 
 

Vanička pro kojence

Vanička pro kojence, vyjímatelná, z chromniklové oceli 18/10, povrch jemný mato-
vý broušený, tloušťka materiálu 1,2 mm. Vnitřní rozměry 686x382x155 mm. Otvor 
pro ventil – vně Ø 78 mm, vnitřní Ø 50 mm. Ventil není součástí dodávky. 
 S nakloněnou plochou (10 mm) po celé délce vaničky.

915x550x155

CMPX403 7612210016998  11 900,– 
 

Sprchová vana

Sprchová vana, z chromniklové oceli 18/10, tloušťka materiálu 1,0 mm, povrch 
broušený, hluboké tažení. Ze všech stran zaoblená vana s nakloněnou plochou 
směrem k odtoku a s profilovaným dnem. Otvor pro ventil: Ø 58 mm, svařované 
rohy, opěrná hrana: 10 mm. Na spodní straně je přivařen zemnicí šroub (6 mm).

800x800x88
BS400 7612210538506  5200,– 

900x900x88
BS401 7612210538513  6200,– 
 

Sprchová vana

Sprchová vana, z chromniklové oceli 18/10, tloušťka materiálu 1,0 mm, povrch 
broušený a kartáčovaný, hluboké tažení. Ze všech stran zaoblená vana s 
nakloněnou plochou směrem k odtoku a s profilovaným dnem. Otvor pro ventil: 
Ø 90 mm, svařované rohy. Se zemnicím bodem. Plochy v jedné rovině.

700x700x35
CMPX400 7612210016882  6900,– 
 
800x800x35
CMPX401 7612210016899  11 200,– 

900x900x35
CMPX404 7612210017544  11 500,– 
 

Franke vanička pro kojence, sprchové vany CAMPUS



Umyvadlo

RONDO

Franke RONDO. Umyvadlo



Vlastnosti výrobků:

- harmonické kulaté a oválné tvary umyvadel

- modely pro montáž na zeď nebo do roviny (samostatná nebo vestavná umyvadla)

- bohatý výběr různých velikostí umyvadel od 200 po 450 mm

- funkční sloupy pro zakrytí sifonu

- montážní materiál je součástí dodávky

- rozmanitý povrch:

 - ušlechtilá ocel v jemném matovém provedení

 - ušlechtilá ocel s vysokým leskem

- různé provedení:

 - plášť děrovaný nebo hladký

Člověk při osobní hygieně ocení estetické prostředí. 
Ať již ve své oblíbené restauraci nebo při návštěvě 
divadla. Jako host očekává vždy to nejlepší. 
Obzvláště tam, kde elegantní design a čistota 
přispívají k příjemnému pocitu.

RONDO

U
M

Y
V

A
D

LA

R
O

N
D

O
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Franke umyvadla pro montáž do roviny RONDO

* ventil není součástí dodávky

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Umyvadlo

Kulaté umyvadlo, vnější i vnitřní strana s vysokým leskem, z chromniklové oceli 
18/10, ventil 1 1/4", bez přepadu, včetně pochromované distanční vložky.
Upevnění možné zeshora i zdola. (*)

Ø 200x110 mm

RNDH200 7612210027062  1500, – 
s vysokým leskem

Kulaté umyvadlo, vnější i vnitřní strana – kartáčovaný matový povrch, 
z chromniklové oceli 18/10, ventil 1 1/4", bez přepadu, včetně pochromované 
distanční vložky. Upevnění možné zeshora i zdola. (*)

Ø 200x110 mm

RNDX200 7612210027079  1500, – 
povrch jemný matový

Umyvadlo

Kulaté umyvadlo, vnější i vnitřní strana s vysokým leskem, z chromniklové oceli 
18/10, ventil 1 1/4", s přepadem, včetně pochromované distanční vložky a 
přepadové spojky. Upevnění možné zeshora i zdola. (*)

Ø 260x125 mm

RNDH260 7612210027086  2100,– 
s vysokým leskem

Kulaté umyvadlo, vnější i vnitřní strana – kartáčovaný matový povrch, 
z chromniklové oceli 18/10, ventil 1 1/4", s přepadem, včetně pochromované 
distanční vložky a přepadové spojky. Upevnění možné zeshora i zdola. (*)

Ø 260x125 mm

RNDX260 7612210027093  2100,– 
povrch jemný matový
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Franke umyvadla pro montáž do roviny RONDO

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Umyvadlo

Kulaté umyvadlo, vnější i vnitřní strana s vysokým leskem, z chromniklové oceli 
18/10, ventil 1 1/4", s přepadem, včetně pochromované distanční vložky  
a přepadové spojky.Upevnění možné zeshora i zdola. (*)

Ø 300x150 mm

RNDH300 7612210027109  2400,– 
s vysokým leskem

RNDX300
Kulaté umyvadlo, vnější i vnitřní strana – kartáčovaný matový povrch, 
z chromniklové oceli 18/10, ventil 1 1/4", s přepadem, včetně pochromované 
distanční vložky a přepadové spojky. Upevnění možné zeshora i zdola. (*)

Ø 300x150 mm

RNDX300 7612210027116  2400,– 
povrch jemný matový

Umyvadlo

Kulaté umyvadlo, vnější i vnitřní strana s vysokým leskem, z chromniklové oceli 
18/10, ventil 1 1/4", s přepadem, včetně pochromované distanční vložky a 
přepadové spojky. Upevnění možné zeshora i zdola. (*)

Ø 357x150 mm

RNDH360 7612210027123  2900,– 
s vysokým leskem

Kulaté umyvadlo, vnější i vnitřní strana – kartáčovaný matový povrch, 
z chromniklové oceli 18/10, ventil 1 1/4", s přepadem, včetně pochromované 
distanční vložky a přepadové spojky. Upevnění možné zeshora i zdola. (*)

Ø 357x150 mm

RNDX360 7612210027130  2900,– 
povrch jemný matový

* ventil není součástí dodávky
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Franke umyvadla pro montáž do roviny RONDO

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

RNDX420
Kulaté umyvadlo, vnější i vnitřní strana – kartáčovaný matový povrch, 
z chromniklové oceli 18/10, ventil 1 1/4", s přepadem, včetně pochromované 
distanční vložky a přepadové spojky. Upevnění možné zeshora i zdola. (*)

Ø 418x160 mm

RNDX420 7612210027178  3200,– 
povrch jemný matový

Umyvadlo

Kulaté umyvadlo, vnější i vnitřní strana s vysokým leskem, z chromniklové oceli 
18/10, ventil 1 1/4", s přepadem, včetně pochromované distanční vložky a 
přepadové spojky. Upevnění možné zeshora i zdola. (*)

Ø 380x157 mm

RNDH381 7612210027147  3000,– 
s vysokým leskem

Kulaté umyvadlo, vnější i vnitřní strana – kartáčovaný matový povrch, 
z chromniklové oceli 18/10, ventil 1 1/4", s přepadem, včetně pochromované 
distanční vložky a přepadové spojky. Upevnění možné zeshora i zdola. (*)

Ø 380x157 mm

RNDX381 7612210027154  3000,– 
povrch jemný matový

Umyvadlo

Kulaté umyvadlo, vnější i vnitřní strana s vysokým leskem, z chromniklové oceli 
18/10, ventil 1 1/4", s přepadem, včetně pochromované distanční vložky a 
přepadové spojky. Upevnění možné zeshora i zdola. (*)

Ø 418x160 mm

RNDH420 7612210027161  3200,– 
 s vysokým leskem

* ventil není součástí dodávky
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Franke umyvadla pro montáž do roviny RONDO

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Umyvadlo

Umyvadlo, z chromniklové oceli 18/10, sítkový ventil 1 1/4", včetně montážního 
materiálu. Upevnění možné zeshora i zdola.

Ø 280x160 mm

BR280OU  7612210025594  2600,– 
povrch jemný matový
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Franke umyvadla pro montáž do roviny RONDO

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

 

Umyvadlo

Umyvadlo oválného tvaru, vnější i vnitřní strana s vysokým leskem, 
z chromniklové oceli 18/10, s místem a otvorem pro baterii (Ø 35 mm), ventil 
1 1/4", s přepadem, včetně pochromované distanční vložky a přepadové spojky. 
Upevnění možné zeshora i zdola. (*)

Ø 450x330x155 mm

RNDH451-O 7612210027222  4600,– 
s vysokým leskem 

 
Umyvadlo oválného tvaru, vnější i vnitřní strana – kartáčovaný matový povrch,
z chromniklové oceli 18/10, s místem a otvorem pro baterii (Ø 35 mm),
ventil 1 1/4", s přepadem, včetně pochromované distanční vložky a přepadové  
spojky. Upevnění možné zeshora i zdola. (*)

Ø 450x330x155 mm

RNDX451-O 7612210027239                                  4600,– 
povrch jemný matový

Umyvadlo

Umyvadlo oválného tvaru, vnější i vnitřní strana s vysokým leskem, 
z chromniklové oceli 18/10, ventil 1 1/4", s přepadem, včetně pochromované 
distanční vložky a přepadové spojky. Upevnění možné zeshora i zdola. (*)

Ø 450x330x155 mm

RNDH450-O 7612210027208  4300,– 
s vysokým leskem

 
Umyvadlo oválného tvaru, vnější i vnitřní strana – kartáčovaný matový povrch,
z chromniklové oceli 18/10, ventil 1 1/4", s přepadem, včetně pochromované 
distanční vložky a přepadové spojky. Upevnění možné zeshora i zdola. (*)

Ø 450x330x155 mm

RNDX450-O 7612210027215  4300,– 
 
povrch jemný matový

* ventil není součástí dodávky
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Franke umyvadla pro montáž do roviny RONDO

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Sada ventilu

Ventil s pochromovanou distanční vložkou, přepadovou hadicí a těsněním, je 
standardní součástí každého umyvadla pro montáž do roviny, které je vybaveno 
přepadem.

  7612210039478  290,– 
 

Ploché sítko, vysoký lesk

Ploché sítko s vysokým leskem a zátkový ventil o Ø 63 mm s jemným matovým 
povrchem, s těsněním a připevňovacími šrouby,
odtoková garnitura 5/4".

 7612210045783  350,– 
 

Ploché sítko, vysoký lesk

Ploché sítko s vysokým leskem – Ø 63 mm, 
5/4" s těsněním a připevňovacím šroubem.

  7612210026355  43,– 
 

 

Sítko se zátkou, povrch jemný matový

Sítko o Ø 63 mm, povrch jemný matový. S pochromovanou zátkou, 
těsněním a připevňovacím šroubem.
   
 7612210026331  46,– 
 

Distanční vložka

Distanční vložka a odtokový ventil 6/4" s redukcí na 5/4", 
šedý plast, se spojkou pro přepad, bez sítka, s těsněním.

  7612210059223  91,– 
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Franke umyvadla pro montáž do roviny RONDO

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

 

Odtoková garnitura

Odtoková garnitura 6/4" s redukcí na 5/4", se spojkou pro přepad, 
pochromovaná, s těsněním. 

  7612210035456  149,– 
 

Odtoková garnitura

Odtoková garnitura 6/4" s redukcí na 5/4", bez spojky pro přepad, 
pochromovaná, s těsněním.

  7612210035463  142,– 

Přepadová garnitura

Přepadová garnitura, pochromovaná, s těsněním.
 
 7612210035470  151,– 
 

Univerzální ventil

Univerzální ventil 5/4", s kulatou zaklapovací krytkou s vysokým leskem,
uzavíratelný.

  7612210018695  900,– 
 

 
Redukce, pochromovaná, z 6/4" vnitřní závit na 5/4" vnější závit.

  7612210039645  22,– 
 

Odtoková garnitura

Odtoková garnitura 6/4" s redukcí na 5/4", se spojkou pro přepad, 
pochromovaná, se sítkem, zátkou a těsněním.

 7612210026362  300,– 
 

Sifon

Sifon 5/4", komplet, pochromovaný, Ø 32 mm.

  7612210026386  400,– 
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Franke umyvadla pro montáž do roviny RONDO

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Umyvadlo

Umyvadlo, z chromniklové oceli 18/10, pro montáž do rohu, s místem (120 mm) 
a otvorem (Ø 35 mm) pro baterii. Tloušťka materiálu 1,0 /1,25 mm, s děrovaným 
pláštěm. Vnitřní díl tažený z jednoho kusu. Se sítkovým ventilem 1 1/4", bez 
přepadu. Včetně vrutů a hmoždinek.

450x330x170 mm
Vnitřní rozměry: Ø 280x160 mm

BS211 7612210026997  22 500,– 

Sada:
BS211 + AQUA201
BS211.002 7612210062230                       22 320,–

BS211 + AQUA200
BS211.003 7612210062247                       24 210,– 

BS211 + AQUA130
BS211.004 7612210062254                       27 990,–

BS211 + AQUA132
BS211.005 7612210062261                        28 980,–

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132
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Franke umyvadla pro montáž do roviny RONDO

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Umyvadlo

Umyvadlo, z chromniklové oceli 18/10, tloušťka materiálu 1,0/1,25 mm, s 
děrovaným pláštěm. Vnitřní díl tažený z jednoho kusu. S místem (120 mm) 
a otvorem (Ø 35 mm) pro baterii. Ventil 1 1/4", s přepadem. Včetně vrutů a 
hmoždinek. Kryt na sifon lze dodat jako příslušenství.

Ø 425x545x215 mm
Vnitřní rozměry: Ø 385x170 mm

BRP390 7612210023644  27 000,– 

Sada:
BRP390 + AQUA201
BRP390.002 7612210062278                                  26 370,– 

BRP390 + AQUA200
BRP390.003 7612210062285                        28 260,– 

BRP390 + AQUA130
BRP390.004 7612210062292                      32 040,–

BRP390 + AQUA132
BRP390.005 7612210062308                        33 030,–

Umyvadlo

Umyvadlo, z chromniklové oceli 18/10, s kompaktním pláštěm, povrch jemný 
matový. Tloušťka materiálu 1,0/1,25 mm. Vnitřní díl tažený z jednoho kusu.
S místem (120 mm) a otvorem (Ø 35 mm) pro baterii. Ventil 1 1/4", s přepadem. 
Včetně vrutů a hmoždinek. Kryt na sifon lze dodat jako příslušenství.

Ø 425x545x215 mm
Vnitřní rozměry: Ø 385x170 mm

BRC390SF 7612210023668  25 000,– 
 

Sada:
BRC390SF + AQUA201
BRC390SF.002 7612210062315                         24 570,– 

BRC390SF + AQUA200
BRC390SF.003 7612210062322                         26 460,– 

BRC390SF + AQUA130
BRC390SF.004 7612210062339                         30 240,–

BRC390SF + AQUA132
BRC390SF.005 7612210062346                         31 230,– 
   

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132
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Franke umyvadla pro montáž na zeď RONDO

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH  

Kryt na sifon, k umyvadlům Rondo s Ø 390 mm  

Kryt na sifon (polosloup), z chromniklové oceli 18/10, povrch s vysokým leskem 
nebo jemný matový, tloušťka materiálu 1,0 mm. Pro montáž na zeď, zespodu 
otevřený, určený pro umyvadlo Rondo s Ø 390 mm.

160x430x390

SC140HP 7612210016691  5100,– 
vysoký lesk

SC140SF 7612210016684  4900,– 
jemný matový
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Umyvadla

ANIMA

Franke MIRANIT. Umyvadlo



Vlastnosti výrobků:

- praktický design orientovaný na uživatele

- kartáčované povrchy

- hygienické bezešvé provedení vnitřního dílu

- robustní konstrukce

- montážní materiál je součástí dodávky

- široké spektrum modelů:

 - modely pro montáž do rohu

 - kulaté, oválné a obdélníkové tvary umyvadel

 - umyvadla o délce 400/500/600 mm

- funkční příslušenství:

 - zadní stěna

 - kryt na sifon

 - etc.

Kultivovaná místa pro osobní hygienu vytvářejí nejen 
dobrou image, ale nabádají návštěvníky i k udržování 
čistoty, ať již je to v jejich oblíbené restauraci, ve 
veletržním centru nebo v práci.

ANIMA

U
M

Y
V

A
D

LA

A
N

IM
A
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AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132

Franke umyvadla ANIMA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Umyvadlo s místem na stojánkovou baterii

Umyvadlo s místem na baterii, z chromniklové oceli 18/10, zátkový ventil 
1 1/4" s přepadem, bez otvoru na baterii.

400x452x150

WT400C 7612210005022  8900,–

Sada:
WT400C + AQUA201
WT400C.002 7612210062353                        10 080,– 

WT400C + AQUA200
WT400C.003 7612210062360                         11 970,– 

WT400C + AQUA130
WT400C.004 7612210062377                         15 750,–

WT400C + AQUA132
WT400C.005 7612210062384                         16 740,–
 

Zadní stěna

Vhodná k umyvadlům WT400C a WT400A, z chromniklové oceli 18/10,  nasouvací.

400x200 

SB400                                                   7612210053870                                         900,– 
         

Umyvadlo s místem na stojánkovou baterii

Umyvadlo s místem na baterii, z chromniklové oceli 18/10, zátkový ventil 1 1/4" 
s přepadem, bez otvoru na baterii.

500x446x150

WT500C 7612210005084  9500,–

Sada:
WT500C + AQUA201
WT500C.002 7612210062391                         10 620,–

WT500C + AQUA200
WT500C.003 7612210062407                        12 510,– 

WT500C + AQUA130
WT500C.004 7612210062414                         16 290,–

WT500C + AQUA132
WT500C.005 7612210062421                         17 280,–

Zadní stěna

Vhodná k umyvadlům WT500C a WT500A, z chromniklové oceli 18/10,  
nasouvací.

500x200

SB500 7612210053863  1000,– 
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Franke umyvadla ANIMA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Umyvadlo s místem na stojánkovou baterii

Umyvadlo s místem na baterii, z chromniklové oceli 18/10, zátkový ventil 1 1/4" 
s přepadem, bez otvoru na baterii.

600x480x150

WT600C 7612210005145  10 500,–

Sada:
WT600C + AQUA201
WT600C.002 7612210062438                         11 520,–

WT600C + AQUA200
WT600C.003 7612210062445                         13 410,– 

WT600C + AQUA130
WT600C.004 7612210062452                         17 190,–

WT600C + AQUA132
WT600C.005 7612210062469                         18 180,–

Zadní stěna

Vhodná k umyvadlům WT600C a WT600A, z chromniklové oceli 18/10,  
nasouvací.

600x250 
SB600 7612210053856  1000,– 
 

Kryt na sifon

Kryt na sifon (polosloup), z chromniklové oceli 18/10, povrch jemný matový, pro 
montáž na zeď, určený pro umyvadlo WT600 C.

160x325x390

ANMX210 7612210016578  4900,– 
 

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132
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AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132

Franke umyvadla ANIMA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Umyvadlo

Umyvadlo, z chromniklové oceli 18/10, tloušťka materiálu 1,0 mm, povrch   
broušený a kartáčovaný. S konzolami pro montáž na zeď, odtokový ventil 1 1/2" 
s přepadem. Včetně zátky, vrutů a hmoždinek. Vhodné na instalaci před stěnu.

400x410x140

WT400A 7612210001000  5700,–

Sada:
WT400A + AQUA201
WT400A.002 7612210062476                         7200,– 

WT400A + AQUA200
WT400A.003 7612210062483                         9090,– 

WT400A + AQUA130
WT400A.004 7612210062490                         12 870,–

WT400A + AQUA132
WT400A.005 7612210062506                        13 860,–

Zadní stěna

Vhodná k umyvadlům WT400C a WT400A, z chromniklové oceli 18/10,  nasouvací.

400x200 

SB400                                                   7612210053870                                         900,– 
          

Umyvadlo

Umyvadlo, z chromniklové oceli 18/10, tloušťka materiálu 1,0 mm, povrch 
broušený a kartáčovaný. S konzolami pro montáž na zeď, odtokový ventil 1 1/2" 
s přepadem. Včetně zátky, vrutů a hmoždinek. Vhodné na instalaci před stěnu.

500x405x140

WT500A 7612210001017                                     6300,–

Sada:
WT500A + AQUA201
WT500A.002 7612210062513                        7740,–

WT500A + AQUA200
WT500A.003 7612210062520                         9630,– 

WT500A + AQUA130
WT500A.004 7612210062537                         13 410,–

WT500A + AQUA132
WT500A.005 7612210062544                         14 400,–

Zadní stěna

Vhodná k umyvadlům WT500C a WT500A, z chromniklové oceli 18/10,  
nasouvací.

500x200

SB500 7612210053863  1000,– 
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AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132

Franke umyvadla ANIMA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Umyvadlo

Umyvadlo, z chromniklové oceli 18/10, tloušťka materiálu 1,0 mm, povrch 
broušený a kartáčovaný. S konzolami pro montáž na zeď, odtokový ventil 1 1/2" 
s přepadem. Včetně zátky, vrutů a hmoždinek. Vhodné na instalaci před stěnu.

600x440x145

WT600A 7612210001024  6800,– 

Sada:
WT600A + AQUA201
WT600A.002 7612210062551                         8190,–

WT600A + AQUA200
WT600A.003 7612210062568                         10 080,– 

WT600A + AQUA130
WT600A.004 7612210062575                         13 860,–

WT600A + AQUA132
WT600A.005 7612210062582                         14 850,–

Zadní stěna

Vhodná k umyvadlům WT600C a WT600A, z chromniklové oceli 18/10,  
nasouvací.

600x250 

SB600 7612210053856  1000,– 
 

Umyvadlo

Umyvadlo bez přepadu, z chromniklové oceli 18/10, povrch broušený, tloušťka 
materiálu 1,2 mm. Tažené z jednoho kusu. Opláštění odtoku spojeno beze spár 
s umyvadlem. S integrovanými odkládacími plochami na mýdlo. Odtok dozadu. 
Odtokové sítko 1 1/2" včetně sifonu, bez otvoru na baterii.

450x400x280

ANMX450 7612210019623  25 000,– 

Sada:
ANMX450 + AQUA201
ANMX450.002 7612210062599                   24 570,– 

ANMX450 + AQUA200
ANMX450.003 7612210062605                         26 460,– 

ANMX450 + AQUA130
ANMX450.004 7612210062612                         30 240,–

ANMX450 + AQUA132
ANMX450.005 7612210062629                         31 230,– 
 

Provedení s připevněním pomocí závitových tyčí na přání

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132
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Umyvadlo s místem pro baterii

Umyvadlo, z chromniklové oceli 18/10, sítkový ventil 1 1/4", šrouby do zdi,  
integrované odkládací plochy na mýdlo a konzoly vlevo a vpravo, bez otvoru na 
baterii, tloušťka materiálu 0,9 mm.

550x450x155
BS204 7612210537073  9900,– 
 

Sada:
BS204 + AQUA201
BS204.002 7612210062636                         10 980,–

BS204 + AQUA200
BS204.003 7612210062643                        12 870,– 

BS204 + AQUA130
BS204.004 7612210062650                         16 650,–

BS204 + AQUA132
BS204.005 7612210062667                         17 640,–

Umyvadlo, z chromniklové oceli 18/10, zátkový ventil 1 1/4", s přepadem, 
integrované odkládací plochy na mýdlo a konzoly vlevo a vpravo, šrouby do zdi, 
bez otvoru na baterii.

550x450x155
BS205 7612210537080  10 600,–

 
Sada:
BS205 + AQUA201
BS205.002 7612210062674                         11 610,–

BS205 + AQUA200
BS205.003 7612210062681                      13 500,– 

BS205 + AQUA130
BS205.004 7612210062698                        17 280,–

BS205 + AQUA132
BS205.005 7612210062704                        18 270,– 

Ochranný kryt k umyvadlu

Ochranný kryt k umyvadlu BS204/205, z chromniklové oceli 18/10.

498x244x410

BS206 7612210509100  7500,– 
 

BS204

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132

Franke umyvadla ANIMA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

BS206

Umyvadlo

Umyvadlo, z chromniklové oceli 18/10, sítkový ventil 1 1/4", pro montáž na zeď, 
včetně vrutů a hmoždinek.

310x310x100

WT310E 7612210524578  6500,– 
 



113

Franke umyvadla ANIMA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Umyvadlo

Umyvadlo, z chromniklové oceli 18/10, sítkový ventil 1 1/2", pro montáž na zeď, 
včetně vrutů a hmoždinek.

315x320x105

WB240WM 7612210006876  14 500,– 
 

Umyvadlo

Umyvadlo, z chromniklové oceli 18/10, tloušťka materiálu 0,9 mm, povrch 
broušený a kartáčovaný. S konzolami. S odkládací plochou pro mýdlo. Vnitřní 
díl kulatý, vyrobený hlubokým tažením. Sítkový ventil 1 1/4", bez přepadu.

330x350x310

ANMX205 7612210016837  24 200,– 
 

Umyvadlo s baterií a ovládáním kolenem

Umyvadlo, z chromniklové oceli 18/10, s ovládáním kolenem a samouzavírací 
baterií. Studená a teplá voda regulovatelná pomocí směšovacího ventilu. 
Množství vody regulovatelné. S opláštěním a zvýšenou zadní hranou. 
S odtokovým ventilem 1 1/2", bez přepadu, včetně vrutů a hmoždinek.

450x450x175
LP20 7612210023576  12 900,– 
 

Zadní stěna

Zadní stěna, z chromniklové oceli 18/10, nasouvací, vhodná k umyvadlům 
LP20.

450x12x223 
SB450 7612210501050  1700,– 

Umyvadlo s baterií a nožním ovládáním

Umyvadlo, z chromniklové oceli 18/10, s nožním ovládáním a samouzavírací 
baterií. Studená a teplá voda regulovatelná pomocí směšovacího ventilu. 
Množství vody regulovatelné. S opláštěním a zvýšenou zadní hranou. Výklopný 
čelní plech u podstavce. Ventil se po použití samočinně uzavře. S odtokovým  
ventilem 1 1/2", bez přepadu, včetně vrutů a hmoždinek.

450x450x850
LP21 7612210023590  19 000,– 
 

Zadní stěna

Zadní stěna, z chromniklové oceli 18/10, nasouvací, vhodná k umyvadlům 
LP21.

450x12x223 
SB450 7612210501050  1700,– 
 



114

Franke pítka ANIMA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Pítko

Pítko, z chromniklové oceli 18/10, sítkový ventil 1 1/2", bez přepadu, šrouby do 
zdi, se samouzavírací baterií.

315x320x105

DF240WM 7612210003172  17 200,– 
 

Pítko se sloupem

Pítko se sloupem Solo, z chromniklové oceli 18/10, povrch matový broušený,   
s chrličem – ovládání tlačítkem – připojení na vodu 1/2", sítkový odtokový ventil 
1 1/4", volně stojící.

325x900

ANMX302 7612982000331  52 500,– 
   

Pítko se sloupem

Pítko se sloupem, pro montáž ke zdi, z chromniklové oceli, se samouzavírací 
baterií, sítkový ventil 1 1/2", včetně vrutů a hmoždinek.

310x258x840
Pouze sloup 640  

ANMX301 7612210016936  16 500,– 
 

Pítko

Pítko, z chromniklové oceli, pro montáž na zeď, se samouzavírací baterií, sítkový 
ventil 1 1/2", včetně vrutů a hmoždinek.

310x258x200

ANMX300 7612210016929  8900,– 
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Franke pítka ANIMA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Pítko

Pítko TRBS-E, z chromniklové oceli 18/10, povrch broušený, s plechem vespod. 
S chrličem – ovládání tlačítkem – DN 15, rohový ventil, potrubní pachová 
uzávěrka, připevnění na zeď pomocí vrutů a hmoždinek.

305x330x345

ANMX304 7612982002717  25 000,– 
   

Pítko se sloupem

Pítko STRB-E, z chromniklové oceli 18/10, povrch broušený, se sloupem. 
S chrličem – ovládání tlačítkem – DN 15, potrubní pachová uzávěrka, 
včetně příruby pro skryté připevnění na stěnu.

305x1000x345

ANMX303 7612982002700  36 000,– 
   

Pítko

Pítko TRB-R, z minerálního materiálu vázaného pojivem z umělé pryskyřice, 
barevný odstín: alpská běloba, s chrličem – ovládání tlačítkem – DN 15, rohový 
ventil, sítkový odtokový ventil DN 32, potrubní zápachová uzávěrka, připevnění 
na zeď pomocí vrutů a hmoždinek. 

400x110x400

SIRW240 7612982002922  27 900,– 
 
 

Chrlič 

DN 15, typ FRESH, s ovládacím tlačítkem a pojistkou proti protáčení, leštěná 
pochromovaná mosaz, připojení – závit G 3/8 B.

AQRM300 7612982002939  8200,– 
  

Pítko s chlazením, pro montáž do podlahy

Pítko pro montáž do podlahy. Vlastní pítko je z chromniklové oceli, lisované beze 
spár, se speciálním tvarem pro optimalizaci z hlediska stříkání. Plášť je vyroben 
z oceli s práškovým nástřikem pro snížení viditelnosti otisků prstů, tloušťka 
materiálu 0,8 mm. Včetně pítkové baterie z pochromované mosazi. Bez přepadu. 
Elektrická přípojka 230 V / 50 Hz, chladicí objem: při 30 l/h na 100C při vstupní 
teplotě vody 270C a teplotě okolí 320C, postranní nasávání chladicího vzduchu. 
Víko lze sejmout směrem dopředu. Přívod vody 3/8". Včetně mosazného sifonu s 
odtokem (vnitřní závit 5/4").

432x356x1016

ANMX320 7612210056130  49 000,– 
   

 
NOVINKA

SIRW240

AQRM304 
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Franke umyvadla ANIMA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Umyvadlo pro invalidy

Pro montáž na omítku, z chromniklové oceli 18/10, povrch matový broušený, 
tloušťka materiálu 1,2 mm. Možnost montáže podle potřeb tělesně postižených 
(norma DIN 18024-2). Opláštění odtoku spojeno beze spár s umyvadlem. Kulatá 
vnitřní část o průměru 350 mm. S místem pro baterii (nebo s otvorem o průměru 
32 mm pro baterii). Beze spár přivařený sítkový ventil s odpadní trubkou (90°) o 
průměru 32 mm. Sifon pro montáž pod omítku není součástí dodávky. Přivařené 
konzoly pro montáž s roztečí 280 mm podle normy EN 38. Včetně vrutů z 
ušlechtilé oceli a hmoždinek.

500x500x160
ANMX500 7612210050589   19 500,– 
bez otvoru na baterii  

500x500x160
ANMX501 7612210055966   19 700,– 
s otvorem na baterii  

600x500x160
ANMX600 7612210057694  20 800,– 
bez otvoru na baterii  

600x500x160
ANMX601 7612210057700  21 100,– 
s otvorem na baterii

ANMX500

Umyvadlo Rondo

Umyvadlo, z chromniklové oceli 18/10, zátkový ventil 1 1/4", s přepadem.
Opláštění a integrované konzoly. Šrouby do zdi. 

450x450x175
 
WT450  7612210023569  6800,– 
otvor na baterii vpravo

Sada:
WT450 + AQUA201
WT450.002 7612210062872                         8 190,–

WT450 + AQUA200
WT450.003 7612210062889                         10 080,– 

WT450 + AQUA130
WT450.004 7612210062896                         13 860,–

WT450 + AQUA132
WT450.005 7612210062902                        14 850,–

 

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132

Zadní stěna

Zadní stěna, z chromniklové oceli 18/10, nasouvací, vhodná k umyvadlům 
WT450 

450x12x223
 
SB450 7612210501050  1700,– 
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Franke umyvadla ANIMA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Umyvadlo CONFORT

Umyvadlo, z chromniklové oceli 18/10, sítkový ventil 1 1/2", integrované 
konzoly, s místem pro baterii, bez otvoru na baterii.

700x515x170

CM700 7612210015793  21 200,– 
1 místo k mytí 600x340x130

Sada:
CM700 + AQUA201
CM700.002 7612210062711                         21 150,–

CM700 + AQUA200
CM700.003 7612210062728                         23 040,– 

CM700 + AQUA130
CM700.004 7612210062735                         26 820,–

CM700 + AQUA132
CM700.005 7612210062742                        27 810,–

1400x515x170

CM1400 7612210015809  30 300,– 
2 místa k mytí 600x340x130

Sada:
CM1400 + 2x AQUA201
CM1400.002 7612210062759                        31 410,–

CM1400 + 2x AQUA200
CM1400.003 7612210062766                         35 190,– 

CM1400 + 2x AQUA130
CM1400.004 7612210062773                         42 750,–

CM1400 + 2x AQUA132
CM1400.005 7612210062780                         44 730,–

2100x515x170

CM2100 7612210015816  41 600,– 
3 místa k mytí 600x340x130

Sada:
CM2100 + 3x AQUA201
CM2100.002 7612210062797                         43 650,–

CM2100 + 3x AQUA200
CM2100.003 7612210062803                         49 320,– 

CM2100 + 3x AQUA130
CM2100.004 7612210062810                         60 660,–

CM2100 + 3x AQUA132
CM2100.005 7612210062827                        63 630,–

2800x515x170

CM2800 7612210015823  59 400,– 
4 místa k mytí 600x340x130

Sada:
CM2800 + 4x AQUA201
CM2800.002 7612210062834                         61 740,–

CM2800 + 4x AQUA200
CM2800.003 7612210062841                         69 300,– 

CM2800 + 4x AQUA130
CM2800.004 7612210062858                         84 420,–

CM2800 + 4x AQUA132
CM2800.005 7612210062865                         88 380,–

CM700

CM1400

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132
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Franke dětská umyvadla GAMBA a LUNA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

NOVINKA

Dětské umyvadlo GAMBA

Vyrobené ze syntetických minerálních surovin MIRANIT, s hladkým povrchem bez 
pórů, (tepelná odolnost do 80° C). Barevný tón alpská běloba. Oválné umyvadlo 
bez spojů s asymetrickou odkládací ploškou, včetně otvoru na baterii a zadní 
hranou. Bez přepadu. Nalisovaná zadní stěna s integrovanými konzolemi a otvory 
pro připevnění pro nastavení výšky do 100 mm. Včetně montážního materiálu 
(vrutů a hmoždinek)

Rozměry umyvadla (š.x v.x hl.) 450x110x390
Výška zadní stěny: 190 mm

ANMW198 7612982116605  8900,–

Příslušenství:

Sítkový odtokový ventil DN 32   
Z-ANMW900                                          7612982100161                                       400,–                 

  

Dětské umyvadlo LUNA

Vyrobené ze syntetických minerálních surovin MIRANIT, s hladkým povrchem 
bez pórů, (tepelná odolnost do 80° C). Barevný tón alpská běloba. Umyvadlo, 
oválného tvaru, tangenciální řez s lehce prohnutou odkládací ploškou, včetně 
otvoru pro baterii a zadní hranou. Bez přepadu. Nalisovaná zadní stěna s 
integrovanými konzolemi a otvory pro připevnění pro nastavení výšky do 
100 mm. Včetně montážního materiálu (vrutů a hmoždinek).

Rozměry umyvadla (š.x v.x hl.) 450x110x390
Výška zadní stěny: 190 mm

ANMW199 7612982116612  8900,– 

Příslušenství:
Sítkový odtokový ventil DN 32   
Z-ANMW900                                          7612982100161                                       400,–             

  



119CNS 18/10 = chromniklová ocel 18/10, označení materiálu 1.4301

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm   bez DPH   s DPH

Franke umyvadla LOTOS

Umyvadlo LOTOS-H

Vyrobeno z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, 
barva: alpská běloba. Pro instalaci na stěnu pomocí vrutů a hmoždinek. Bezešvé 
provedení hexagonálního tvaru, bez přepadu a místa na baterii. Odtokový ventil s 
krytkou DN 32. Včetně montážního materiálu.

Rozměry (dxšxv): 600x100x525

RNDW220       7612982098994                                 12 700,–            

  

 

Umyvadlo LOTOS-R

Vyrobeno z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, 
barva: alpská běloba. Pro instalaci na stěnu pomocí vrutů a hmoždinek. Bezešvé 
provedení kruhového tvaru, bez přepadu a místa na baterii. Odtokový ventil s 
krytkou DN 32. Včetně montážního materiálu.

Rozměry (dxšxv): 600x100x547 

RNDW221                                               7612982098987                                  12 600,–      

 

Umyvadlo LOTOS-R

Vyrobeno z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, 
barva: alpská běloba. Pro instalaci na stěnu pomocí vrutů a hmoždinek. Bezešvé 
provedení kruhového tvaru, bez přepadu. S místem a otvorem na baterii   
(Ø 35 mm). Odtokový ventil s krytkou DN 32. Včetně montážního materiálu.

Rozměry (dxšxv): 600x120x547 

RNDW226                                               7612982109287                                  12 300,–       

NOVINKA
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Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Franke umyvadla QUADRO s více místy k mytí
NOVINKA

Umyvadlo QUADRO s jedním místem k mytí

Vyrobeno z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí,  
barva: alpská běloba. S bezešvým vnitřním dílem obdélníkového tvaru, bez 
přepadu. Zadní panel s integrovanými konzolami a otvory pro připevnění.  
Zvýšený zadní okraj. Včetně montážního materiálu (vrutů a hmoždinek).

Délka umyvadla: 600
Vnitřní rozměry místa k mytí (dxšxh): 520x375x40/90
Lem vpředu a po stranách:  60

ANMW411                                       7612982099830                                     9500,–                                  
s otvorem na baterii

Sada:
ANMW411 + AQUA201
ANMW411.002 7612210062926                        10 620,– 

ANMW411 + AQUA200
ANMW411.003 7612210062933                         12 510,– 

ANMW411 + AQUA130
ANMW411.004 7612210062940                         16 290,–

ANMW411 + AQUA132
ANMW411.005 7612210062957                         17 280,– 

 
ANMW410                                        7612982099878                                     9100,–              
bez otvoru na baterii                     

Příslušenství:

Sítkový odtokový ventil DN 32  
Z-ANMW900                                          7612982100161                                       400,– 
Odtokový ventil s krytkou DN 32     
Z-ANMW901                                          7612982100178                                      100,– 
Excentrická odtoková a  přepadová garnitura DN 32  
Z-ANMW902                                           7612982097812                                    2500,–

Umyvadlo QUADRO s dvěma místy k mytí

Vyrobeno z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, 
barva: alpská běloba. S dvěma bezešvými vnitřními díly obdélníkového tvaru, 
bez přepadu. Zadní panel s integrovanými konzolami a otvory pro připevnění. 
Zvýšený zadní okraj. Včetně montážního materiálu (vrutů a hmoždinek).

Délka umyvadla s dvěma místy k mytí: 1400
Vnitřní rozměry místa k mytí (dxšxh):  580x360x40/90
Mittenabstand der Mulden 700
Lem vpředu a po stranách: 60

ANMW421    
s otvorem na baterii                            7612982099823                                 16 100,–      

Sada:
ANMW421 + 2x AQUA201
ANMW421.002 7612210062964                                 18 630,– 

ANMW421 + 2x AQUA200
ANMW421.003 7612210062971                                 22 410,– 

ANMW421 + 2x AQUA130
ANMW421.004 7612210062988                                 29 970,–

ANMW421 + 2x AQUA132
ANMW421.005                                    7612210062995                                   31 950,–    

ANMW420    
bez otvoru na baterii                           7612982099861                                 15 700,–          

Příslušenství:

Sítkový odtokový ventil DN 32  
Z-ANMW900                                          7612982100161                                       400,– 
Odtokový ventil s krytkou DN 32     
Z-ANMW901                                          7612982100178                                      100,– 
Excentrická odtoková a  přepadová garnitura DN 32  
Z-ANMW902                                           7612982097812                                    2500,–

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132
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Franke umyvadla QUADRO s více místy k mytí

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

NOVINKA

Umyvadlo QUADRO s jedním místem k mytí

Vyrobeno z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí,  
barva: alpská běloba. S bezešvým vnitřním dílem obdélníkového tvaru, bez 
přepadu. Zadní panel s integrovanými konzolami a otvory pro připevnění. 
Zvýšený zadní okraj. Včetně montážního materiálu (vrutů a hmoždinek).

Délka umyvadla: 600
Vnitřní rozměry místa k mytí (dxšxh): 520x375x40/90
Lem vpředu a po stranách:  60

ANMW431                                        7612982099847                                 22 700,– 
s otvorem na baterii         

Sada:
ANMW431 + 3x AQUA201
ANMW431.002 7612210063008                                 26 640,–

ANMW431 + 3x AQUA200
ANMW431.003 7612210063015                                 32 310,– 

ANMW431 + 3x AQUA130
ANMW431.004 7612210063022                                 43 650,–

ANMW431 + 3x AQUA132
ANMW431.005                                    7612210063039                                 46 620,–       

ANMW430                                        7612982099854                                 22 300,–      
bez otvoru na baterii                                    

Příslušenství:

Sítkový odtokový ventil DN 32  
Z-ANMW900                                          7612982100161                                       400,– 
Odtokový ventil s krytkou DN 32     
Z-ANMW901                                          7612982100178                                      100,– 
Excentrická odtoková a  přepadová garnitura DN 32  
Z-ANMW902                                           7612982097812                                    2500,– 

     

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132
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Franke umyvadla RONDA s více místy k mytí

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

NOVINKA

Umyvadlo RONDA s jedním místem k mytí

Vyrobeno z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, 
barva: alpská běloba. S bezešvým kruhovým vnitřním dílem, který přechází v 
rovnou plochu u stěny, bez přepadu. Zadní panel s integrovanými konzolami  
a otvory pro připevnění. Zvýšený zadní okraj. Včetně montážního materiálu  
(vrutů a hmoždinek).

Délka umyvadla: 600
Vnitřní rozměry místa k mytí (dxšxh): 520x380x90
Lem vpředu a po stranách: 60

ANMW211    
s otvorem na baterii                            7612982099885                                    9500,–        

Sada:
ANMW211 + AQUA201
ANMW211.002 7612210063046                                 10 620,–

ANMW211 + AQUA200
ANMW211.003 7612210063053                                 12 510,– 

ANMW211 + AQUA130
ANMW211.004 7612210063060                                 16 290,–

ANMW211 + AQUA132
ANMW211.005                                    7612210063077                                 17 280,–        

ANMW210    
bez otvoru na baterii                           7612982099892                                    9100,–         

Příslušenství:

Sítkový odtokový ventil DN 32  
Z-ANMW900                                          7612982100161                                       400,– 
Odtokový ventil s krytkou DN 32     
Z-ANMW901                                          7612982100178                                      100,– 
Excentrická odtoková a  přepadová garnitura DN 32  
Z-ANMW902                                           7612982097812                                    2500,–

Umyvadlo RONDA s dvěma místy k mytí

Vyrobeno z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, bar-
va: alpská běloba. S dvěma bezešvými kruhovými vnitřními díly, které přecházejí 
v rovnou plochu u stěny, bez přepadu. Zadní panel s integrovanými konzolami a 
otvory pro připevnění. Zvýšený zadní okraj. Včetně montážního materiálu (vrutů a 
hmoždinek).

Délka umyvadla s dvěma místy k mytí: 1400
Vnitřní rozměry místa k mytí (Øxšxh):  540x380x90
Vzdálenost mezi středy jednotlivých míst k mytí:  700
Lem vpředu a po stranách: 60

ANMW221    
s otvorem na baterii                            7612982099908                                 16 100,–           

Sada:
ANMW221 + 2x AQUA201
ANMW221.002 7612210063084                                 18 630,–

ANMW221 + 2x AQUA200
ANMW221.003 7612210063091                                 22 410,– 

ANMW221 + 2x AQUA130
ANMW221.004 7612210063107                                 29 970,–

ANMW221 + 2x AQUA132
ANMW221.005                                    7612210063114                                 31 950,–   

ANMW220    
bez otvoru na baterii                           7612982099915                                15 700,–         

   
Příslušenství:

Sítkový odtokový ventil DN 32  
Z-ANMW900                                          7612982100161                                       400,– 
Odtokový ventil s krytkou DN 32     
Z-ANMW901                                          7612982100178                                      100,– 
Excentrická odtoková a  přepadová garnitura DN 32  
Z-ANMW902                                           7612982097812                                    2500,–

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132



123

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132

Franke umyvadla RONDA s více místy k mytí

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Umyvadlo RONDA s třemi místy k mytí

Vyrobeno z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí,  
barva: alpská běloba. S třemi bezešvými kruhovými vnitřními díly, které 
přecházejí v rovnou plochu u stěny, bez přepadu. Zadní panel s integrovanými 
konzolami a otvory pro připevnění. Zvýšený zadní okraj. Včetně montážního 
materiálu (vrutů a hmoždinek).

Délka umyvadla s třemi místy k mytí: 2100
Vnitřní rozměry místa k mytí (Øxšxh):  540x380x90
Vzdálenost mezi středy jednotlivých míst k mytí: 700
Lem vpředu a po stranách: 60

ANMW231    
s otvorem na baterii                            7612982099922                                 22 700,–         

Sada:
ANMW231 + 3x AQUA201
ANMW231.002 7612210063121                                 26 640,–

ANMW231 + 3x AQUA200
ANMW231.003 7612210063138                                 32 310,– 

ANMW231 + 3x AQUA130
ANMW231.004 7612210063145                                 43 650,–

ANMW231 + 3x AQUA132
ANMW231.005                                    7612210063152                                  46 620,– 

ANMW230    
bez otvoru na baterii                           7612982099939                                 22 300,–         

Příslušenství:

Sítkový odtokový ventil DN 32  
Z-ANMW900                                          7612982100161                                       400,– 
Odtokový ventil s krytkou DN 32     
Z-ANMW901                                          7612982100178                                      100,– 
Excentrická odtoková a  přepadová garnitura DN 32  
Z-ANMW902                                           7612982097812                                    2500,–

NOVINKA
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Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Umyvadlo QUADRO pro instalaci do výklenku

Umyvadlo QUADRO pro instalaci do výklenku

Vyrobeno z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, 
barva: alpská běloba. S jedním centrálně umístěným bezešvým vnitřním dílem 
obdélníkového tvaru, bez přepadu. Zadní panel v oblasti místa k mytí má   
integrované konzoly a otvory pro připevnění. Zvýšený zadní okraj. Včetně 
montážního materiálu (vrutů, hmoždinek a konzol). Při instalaci je možné  
použít úhlovou brusku pro úpravu délky.

Délka umyvadla: 700 až 1600
Vnitřní rozměry místa k mytí (dxšxh): 580x360x40/90
Přední lem: 60

Délka 1300

ANMW511    
s otvorem na baterii                            7612982106538                                 20 100,–       

ANMW510    
bez otvoru na baterii                          7612982106545                                 20 100,–        

Délka 1600

ANMW515    
s otvorem na baterii                            7612982106552                                 22 200,–       

ANMW516    
bez otvoru na baterii                           7612982106569                                22 000,–   

Místo k mytí umístěné po straně, individuální rozměry a seříznutí bočních okrajů 
na přání. Délka umyvadla: 700 až 1600 mm.

Příslušenství:

Sítkový odtokový ventil DN 32  
Z-ANMW900                                          7612982100161                                       400,– 
Odtokový ventil s krytkou DN 32     
Z-ANMW901                                          7612982100178                                      100,– 
Excentrická odtoková a  přepadová garnitura DN 32  
Z-ANMW902                                           7612982097812                                    2500,–

Příklad umyvadla s místem k mytí umístěným po straně

Umyvadlo QUADRO pro instalaci do výklenku

Vyrobeno z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, 
barva: alpská běloba. S dvěma bezešvými vnitřními díly obdélníkového tvaru, bez 
přepadu. Zadní panel v oblasti míst k mytí má integrované konzoly a otvory pro 
připevnění. Zvýšený zadní okraj. Včetně montážního materiálu (vrutů, hmoždinek 
a konzol). Při instalaci je možné použít úhlovou brusku pro úpravu délky.

Délka umyvadla: 1400 až 2100
Vnitřní rozměry místa k mytí (dxšxh): 580x360x40/90
Vzdálenost mezi středy jednotlivých míst k mytí:  700
Přední lem: 60

Délka 2100

ANMW521    
s otvorem na baterii                            7612982110108                                  28 000,–      

ANMW520    
bez otvoru na baterii                           7612982106576                                 28 000,–      

Individuální rozměry a seříznutí bočních okrajů na přání.

Příslušenství:

Sítkový odtokový ventil DN 32  
Z-ANMW900                                          7612982100161                                       400,– 
Odtokový ventil s krytkou DN 32     
Z-ANMW901                                          7612982100178                                      100,– 
Excentrická odtoková a  přepadová garnitura DN 32  
Z-ANMW902                                           7612982097812                                    2500,–

NOVINKA
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Franke umyvadla RONDA pro instalaci do výklenku

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Umyvadlo RONDA pro instalaci do výklenku

Vyrobeno z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, 
barva: alpská běloba. S jedním centrálně umístěným bezešvým vnitřním dílem 
kruhového tvaru, bez přepadu. Zadní panel v oblasti místa k mytí má integrované 
konzoly a otvory pro připevnění. Zvýšený zadní okraj. Včetně montážního  
materiálu (vrutů, hmoždinek a konzol). Při instalaci je možné použít úhlovou 
brusku pro úpravu délky.

Délka umyvadla: 700 až 1600
Vnitřní rozměry místa k mytí (Øxšxh):  540x380x90
Přední lem: 60

Délka 1300

ANMW551    
s otvorem na baterii                             7612982106583                                20 100,–        

ANMW550    
bez otvoru na baterii                            7612982106590                                20 100,–        

Délka 1600

ANMW555    
s otvorem na baterii                            7612982106606                                 22 200,–       

ANMW556    
bez otvoru na baterii                           7612982106613                                 22 200,–        

Místo k mytí umístěné po straně, individuální rozměry a seříznutí bočních okrajů 
na přání. Délka umyvadla: 700 až 1600 mm.

NOVINKA

Umyvadlo RONDA pro instalaci do výklenku

Vyrobeno z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, 
barva: alpská běloba. S dvěma bezešvými vnitřními díly kruhového tvaru, bez 
přepadu. Zadní panel v oblasti míst k mytí má integrované konzoly a otvory pro 
připevnění. Zvýšený zadní okraj. Včetně montážního materiálu (vrutů, hmoždinek 
a konzol). Při instalaci je možné použít úhlovou brusku pro úpravu délky.

Délka umyvadla: 1400 až 2100
Vnitřní rozměry místa k mytí (Øxšxh):  540x380x90
Vzdálenost mezi středy jednotlivých míst k mytí:  700
Přední lem: 60

Délka 2100

ANMW561    
s otvorem na baterii                             7612982106620                                28 000,–     

ANMW560    
bez otvoru na baterii                           7612982106637                                 28 000,–     

Individuální rozměry a seříznutí bočních okrajů na přání.

Příslušenství:

Sítkový odtokový ventil DN 32  
Z-ANMW900                                          7612982100161                                       400,– 
Odtokový ventil s krytkou DN 32     
Z-ANMW901                                          7612982100178                                      100,– 
Excentrická odtoková a  přepadová garnitura DN 32  
Z-ANMW902                                           7612982097812                                    2500,–

Příslušenství:

Sítkový odtokový ventil DN 32  
Z-ANMW900                                          7612982100161                                       400,– 
Odtokový ventil s krytkou DN 32     
Z-ANMW901                                          7612982100178                                      100,– 
Excentrická odtoková a  přepadová garnitura DN 32  
Z-ANMW902                                           7612982097812                                    2500,–
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Instalační prvky Franke AQUAFIX

Strana 203 – 211

Instalační prvek pro
- závěsné WC
- závěsné umyvadlo
- závěsnou výlevku
- sklopná madla

 Splachovací armatury Franke AQUA

Strana 198 – 202

Sprchové armatury Franke AQUA

Strana 188 – 197

Umyvadlové armatury Franke AQUA

 

Strana 176 – 187
  

Živnostenské dřezy a armatury pro 

profesionální použití Franke MAXIMA

Strana 168 – 175

Franke Samostatné mycí stojany. SATURN

Strana 158 – 167

Mycí koryta, žlaby a stojany Franke SATURN

Strana 142 – 157

 Zařízení do prádelen, výlevky Franke SIRIUS

Strana 126 – 141

Univerzální prací koryta, mycí vaničky,
víceúčelové dřezy, vaničky na mytí nohou, 
výlevky na zeď, volně stojící výlevky,
průmyslové dřezy, ruční kartáčové 
myčky obuvi a holínek 

Splachovací armatury pro pisoáry
Optoelektronické armatury
Jednotka elektronického řízení sifonu
Tlakové splachovače
Síťový zdroj

Samouzavírací ventily
Samouzavírací směšovací ventily
Časově řízené termostatické armatury
Sprchové panely

Elektronické samouzavírací armatury
Optoelektronické armatury
Samouzavírací směšovací ventily
Pítkové armatury

Franke živnostenské dřezy MAXIMA, 
hloubka 600 mm
Franke živnostenské dřezy MAXIMA, 
hloubka 700 mm

Samostatné mycí stojany  
Mycí koryta a stojany
     

Univerzální prací koryta, mycí vaničky,
víceúčelové dřezy, vaničky na mytí nohou, 
výlevky na zeď, volně stojící výlevky,
průmyslové dřezy, ruční kartáčové 
myčky obuvi a holínek
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Zařízení do prádelen a výlevky

SIRIUS

Franke SIRIUS. Prací koryto



Vlastnosti výrobků:

- dostatečně prostorné pracovní dřezy

- bohatý výběr různých velikostí

- modely pro montáž na zeď nebo do roviny

- hygienický zadní lem u modelů na zeď

- užitečné příslušenství:

 - věšák na ručníky

 - přepadová trubka z ušlechtilé oceli

 - rohový ochranný plech

 - podstavec

 - zadní stěna

 - sklopný rošt

 - etc.

Produktová řada Franke SIRIUS zahrnuje prací koryta 
a výlevky pro vybavení pracovišť v průmyslových podnicích 
a živnostenských provozovnách, laboratořích, obchodech 
a restauracích.
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Franke univerzální prací koryta SIRIUS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Univerzální prací koryto

Univerzální prací koryto, z pochromované oceli 17, s místem na stojánkovou  
baterii (70 mm), přepadová trubka s ventilem 1 1/2", rohový ochranný plech, 
šrouby do zdi, bez otvoru na baterii.

750x500x320

CA210/2 7612210000317  6600,– 
odtok vpravo

CA210/7 7612210000300  6600,– 
odtok vlevo 

Univerzální prací koryto  

Univerzální prací koryto, z chromniklové oceli 18/10, s místem na stojánkovou 
baterii (70 mm), přepadová trubka s ventilem 1 1/2", rohový ochranný plech, 
šrouby do zdi, bez otvoru na baterii.

750x500x320

BS313 7612210506932  7600,– 
odtok vlevo  
  
BS314 7612210506949  7600,– 
odtok vpravo 

Univerzální prací koryto

Univerzální prací koryto, z chromniklové oceli 18/10, s místem na stojánkovou 
baterii (75 mm), vestavný model, přepadová trubka s ventilem 1 1/2".

670x520x285

BS323 7612210507038  11 600,– 
odtok vpravo  
s otvorem na baterii

BS324 7612210507045  11 600,– 
odtok vpravo
bez otvoru na baterii

Univerzální prací koryto  

Univerzální prací koryto, z chromniklové oceli 18/10, s místem na stojánkovou 
baterii (70 mm), 2 přepadové trubky s ventily 1 1/2", 2 rohové ochranné plechy, 
šrouby do zdi, bez otvoru na baterii.

1420x500x320

BS315 7612210506956  15 500,– 
 

CA210/7

BS313

BS323
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Franke univerzální prací koryta a mycí vaničky SIRIUS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Univerzální mycí vanička Lavinox Junior

Univerzální mycí vanička, z chromniklové oceli 18/10, bez místa na baterii, 
zátkový ventil 1 1/2" s přepadem, integrované konzoly, šrouby do zdi.

470x430x240

LTJ450 7612210018961  7600,– 
 

Univerzální mycí vanička Lavinox Junior

Univerzální mycí vanička, z chromniklové oceli 18/10, bez místa na baterii, 
zátkový ventil 1 1/2" s přepadem, integrované konzoly, šrouby do zdi.

520x490x240

LTJ500 7612210018893  7400,– 
 

Univerzální prací koryto  

Univerzální prací koryto, z chromniklové oceli 18/10, bez místa na baterii, s 
šedým umělohmotným rámem, přepadová trubka s ventilem 1 1/2", šrouby do 
zdi.

700x460x280

BS311 7612210506857  5900,– 
odtok vlevo  

BS312 7612210506864  5900,– 
odtok vpravo BS312



Podstavec k víceúčelovému dřezu

Podstavec z chromniklové oceli, pracovní výška včetně dřezu je 900 mm. Výška 
bočnic je 300 mm. Výškově nastavitelné nohy. Konstrukce je dodávána v   
demontovaném stavu.

1040x518x870
U701V  7612210000614                9900,–     
Vhodný k BS351, BS353 

2140x518x870
U702V  7612210000621             10 900,–       
Vhodný k BS353  

Franke univerzální mycí vaničky, víceúčelové dřezy SIRIUS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Konzola

Konzola, z chromniklové oceli 18/10, vhodná k víceúčelovým dřezům.

Cena za kus

40x525x320

SU550 7612210507441  1200,– 
 

Víceúčelový dřez

Dvojitý víceúčelový dřez, z chromniklové oceli 18/10, 2 přepadové trubky s 
ventily 1 1/2", 2 rohové ochranné plechy, tloušťka materiálu 1,2 mm, odkapová 
plocha rýhovaná.

2200x550x315

BS353 7612210507434  49 000,– 
 
 

Víceúčelový dřez

Víceúčelový dřez, z chromniklové oceli, přepadová trubka s ventilem 1 1/2",   
rohový ochranný plech, tloušťka materiálu 1,2 mm, odkapová plocha rýhovaná.

1100x550x315

BS351 7612210507410   21 900,– 
odkapová plocha vlevo    

BS352 7612210507427   21 900,– 
odkapová plocha vpravo  

NOVINKA

BS352
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NOVINKA



Franke univerzální mycí vaničky, víceúčelové dřezy SIRIUS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Víceúčelový dřez

Víceúčelový dřez, z chromniklové oceli 18/10, přepadová trubka s ventilem 
1 1/2", integrované konzoly pro montáž na zeď, včetně šroubů do zdi.

600x500x230
Vnitřní rozměry 500x380x230

BS330 7612210507304  20 900,– 
 

Víceúčelový dřez
pro instalaci na zeď

Víceúčelový dřez, z chromniklové oceli 18/10, přepadová trubka s ventilem 
1 1/2", integrované konzoly pro montáž na zeď, včetně šroubů do zdi.

1000x500x230
Vnitřní rozměry 500x380x230

BS332 7612210507328  29 900,– 
odkapová plocha vlevo

BS333 7612210507335  29 900,– 
odkapová plocha vpravo

BS333

Univerzální mycí vanička
vestavný model

Univerzální mycí vanička pro montáž do roviny, z chromniklové oceli 18/10, 
tloušťka materiálu 1 mm, povrch kartáčovaný. Odtokové sítko 1 1/2", odtok 
uprostřed.

500x450x240

SIRX342 7612210050442  5500,– 
 

Univerzální mycí vanička
pro instalaci na zeď

Univerzální mycí vanička, z chromniklové oceli 18/10, přední stěna s podélným 
rýhováním, integrované konzoly pro montáž na zeď, včetně vrutů a hmoždinek, 
odtok uprostřed.

500x450x240

SIRX340 7612210050435  5900,– 
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Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Franke výlevky SIRIUS

Výlevka na zeď ECONOM

Výlevka na zeď, z chromniklové oceli 18/10, s šedým umělohmotným rámem, 
přepadová trubka s ventilem 1 1/2".

448x400x195

BS300 7612210509056  7100,– 
se sklopným roštem

Sada:
BS300 + AQUA205
BS300.006 7612210063176                        8460,–

BS301 7612210509063  6100,– 
bez sklopného roštu

Sada:
BS301 + AQUA205
BS301.006 7612210063183                       7560,–

BS300

Výlevka na zeď

Výlevka na zeď, z chromniklové oceli 18/10, přepadová trubka s ventilem 
1 1/2", šrouby do zdi, konzoly, se sklopným roštem.

500x500x160

WB500GV  7612210524417  6500,– 

Sada:
WB500GV + AQUA205
WB500GV.006 7612210063169                        7920,–

Zadní stěna

500x250

F831, zadní stěna 7612210000478  960,– 

nasouvací
vhodná k výlevce WB500GV
tloušťka materiálu 0,9 mm

Víceúčelový dřez
vestavný model

Víceúčelový dřez pro montáž do roviny, z chromniklové oceli 18/10, přepadová 
trubka s ventilem 1 1/2", příchytky.

560x470x230
Vnitřní rozměry 500x380x230

BS340 7612210507106  15 900,– 
 

 

AQUA205

AQUA205
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Franke výlevky SIRIUS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Výlevka na zeď

Výlevka na zeď, z chromniklové oceli 18/10, sítkový ventil 1 1/2",
se zadní stěnou a sklopným roštem.

Vnitřní rozměry 400x310x195
zadní stěna 440x300

WB440C 7612210053757  3800,– 

Zadní stěna

Zadní stěna, z chromniklové oceli 18/10, nasouvací.

500x12x210

BS304 7612210509094  1700,– 

Výlevka na zeď

Výlevka na zeď, z chromniklové oceli 18/10, sítkový ventil 1 1/2".

500x400x170

BS302 7612979000344  6800,– 
se sklopným roštem

Sada:
BS302 + AQUA205
BS302.006 7612210063190                       8190,–

BS303 7612979000351  6300,– 
bez sklopného roštu

Sada:
BS303 + AQUA205
BS303.006 7612210063206                       7740,–

BS302
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Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Franke výlevky SIRIUS

Instalační rám prvek pro výlevky z ušlechtilé oceli

Instalační rám prvek AQUAFIX pro výlevky z ušlechtilé oceli, pro nástěnné baterie. 
Samonosný ocelový rám s práškovým nástřikem, pro opláštění suchým procesem 
a samostatnou montáž. Testováno TÜV. S několikrát klíženou deskou z vrstveného 
dřeva, odolnou proti vodě. Výškově nastavitelné upevnění výlevky, přípojek pro 
baterii a odtoku. Zvukově izolované stěnové průchodky 1/2", univerzální odpadní 
koleno DN 50, ochranná stavební zátka, připevňovací materiál a montážní návod.

Rozměry: 700x1185 mm  
Nastavení výšky: 0 - 200 mm
Nastavení hloubky: 135 - 205 mm při použití úhelníků pro   
 předstěnovou montáž 

CMPX155 7612982097249   4500,–

 

Výlevka na zeď

Výlevka na zeď, z chromniklové oceli, označení materiálu 1.4571, povrch 
roušený. Okraj s integrovaným splachováním po celém obvodu – s připojením 
na splachovací trubku, odtok vertikální DN 100. Připevnění pomocí konzol. Se 
sklopným roštem.

470x330x470

SIRX370 7612982007927   69 000,–  
 

Dodací lhůta 2 týdny
  

Příslušenství:
Z-CMPX140 7612982097294                  130,–                              
Sada montážních úhelníků  
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Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Franke výlevky SIRIUS

Volně stojící výlevka

Volně stojící výlevka, z chromniklové oceli 18/10. Vnitřní díl hlubokotažený, 
všude zaoblený (bez rohů, ve kterých by se usazovaly nečistoty). Předmontovaný 
sklopný rošt, přepadová trubka z chromniklové oceli 18/10 s ventilem 1 1/2". 
Spodní konstrukce z chromniklové oceli 18/10, sestava: 4 stěny, vysoké 240 mm, 
4 nohy s nastavitelnou výškou od podlahy. Pracovní výška 650 mm.

600x600x650
Vnitřní rozměry 450x450x250

F832V-F 7612210043994  25 900,– 
volně stojící výlevka, 
s přivařenou 
spodní konstrukcí

Výlevka

Výlevka s integrovaným umyvadlem, z chromniklové oceli 18/10. Pro montáž na 
zeď a s nožkami. Vnitřní díl hlubokotažený, všude zaoblený (bez rohů, ve kterých 
by se usazovaly nečistoty), s obvodovou hranou a otvorem na baterii. Viditelné 
plochy broušené. Předmontovaný sklopný rošt. Přepadová trubka z chromniklové 
oceli 18/10 s ventilem 2". Bez vědra.

500x600x900

SIRX832 7612979000016  41 000,– 
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Franke průmyslové dřezy SIRIUS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Průmyslový dřez

Průmyslový dřez, z chromniklové oceli 18/10, povrch broušený. Přepadová trubka 
s ventilem 1 1/2" a ochranným sítkem. Spodní konstrukce z čtyřhranné trubkové 
chromniklové oceli 18/10, výškově nastavitelné nohy – pro vyrovnání nerovností 
podlahy.

1000x600x800
Vnitřní rozměry 920x300x520
SIRX751 7612210050787   38 000,– 
  

1500x800x600
Vnitřní rozměry 1420x300x520
SIRX752 7612210050794   41 500,– 
  

2000x800x600
Vnitřní rozměry 1920x300x520
SIRX753 7612210050800   47 500,– 
 
                    

Průmyslový dřez

Průmyslový dřez, z chromniklové oceli 18/10, tloušťka materiálu 1,25 mm, 
povrch matový broušený. K odtokovému otvoru na dně dřezu je přivařena 
odtoková garnitura s kalovou jímkou z chromniklové oceli 18/10", přepadem 
1 1/2", odtokovým hrdlem 1/2" a kulovým uzávěrem DN 40. Spodní konstrukce z 
čtyřhranné trubkové chromniklové oceli 18/10, výškově nastavitelné nohy – pro 
vyrovnání nerovností podlahy.

1000x800x600
Vnitřní rozměry 920x300x520
SIRX754 7612210050817   62 000,– 
  

1500x800x600
Vnitřní rozměry 1420x300x520
SIRX755 7612210050824   67 000,– 
  

2000x800x600
Vnitřní rozměry 1920x300x520
SIRX756 7612210050831   71 000,– 
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Franke ruční kartáčové myčky obuvi a holínek SIRIUS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Ruční kartáčová myčka obuvi a holínek

Ruční kartáčová myčka obuvi a holínek, z chromniklové oceli 18/10, povrch 
broušený. Pro jednořadou montáž na zeď. S odtokovým hrdlem DN 100, kalovou 
jímkou, připojovacími ventily 1/2" a ručními kartáči s pákovými ventily včetně 
zápachové uzávěrky. Odtok doprava. Nožky z čtyřhranných trubek.

1 místo k mytí
700x600x500 
SIRX711C 7612210050695  90 000,– 

  
2 místa k mytí
1400x600x500  
SIRX721C 7612210050701  112 000,– 
 

3 místa k mytí
2100x600x500  
SIRX731C 7612210050718  135 000,– 
 
  

Odtok doprava, jiné varianty jsou na přání možné.

SIRX731C
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Franke ruční kartáčové myčky obuvi a holínek SIRIUS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Ruční kartáčová myčka holínek

Ruční kartáčová myčka obuvi holínek, pro montáž do podlahy (do roviny). Základ-
ní díl z minerálního materiálu vázaného pojivem z umělé pryskyřice, s 
hladkým povrchem bez pórů (teplotní odolnost do 65 ºC), je beze švů spojen s 
výškově nastavitelnými nožkami. Barva: antracit.Rozměry: 600x425-450x900
Sklopný mřížový rošt. Opěrný třmen, vysoký cCA900 mm, s hákem pro zavěšení 
ručního kartáče, z chromniklové oceli 18/10. Ruční kartáč s pákovým ventilem a 
fl exibilní kovovou hadicí, která se nepřetáčí. Připojení 1/2", omezovač zpětného 
toku a zavzdušňovač potrubí. Kyvný rám s 12 kartáči na čištění podrážek, 
postřikovací lišty z chromniklové oceli 18/10, ovládané nožním ventilem, 
připojení 1/2". Přípojka na vodu 1/2", připojovací tlak 2–6 barů, spotřeba vody 
7 l/min (0,12 l/s). Předuzávěr a lapač nečistot. Odtokový otvor v podlaze.

Poznámka:
Nestandardní provedení z ušlechtilé oceli s lepeným obvodovým lemem na přání

s odtokovým hrdlem DN 100, horizontální
SIRB711 7612982000799  79 000,– 

s odtokovým tělesem DN 100, kalovou jímkou
a zápachovou uzávěrkou
SIRB714 7612982000805  99 000,– 
 

SIRB714

Kalová jímka

Kalová jímka, z chromniklové oceli 18/10, povrch broušený, na kolečkách s 
možností zabrždění.

600x550x360

provedení SFE 1
s přepadovým ventilem 2"
SIRX757 7612210050671  20 100,– 
 
provedení SFE 2
s přepadovou trubkou s ventilem 2"
SIRX758 7612210050688  18 900,– 

Dodací lhůta 2 týdny 

SIRX757
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Franke odlučovač nečistot SIRIUS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Odlučovač nečistot

Odlučovač nečistot z chromniklové oceli, pro oddělování nečistot a vody v silně 
znečištěné vodě, s vyjímatelným košem pro snadnou údržbu.

1000x600x420

SIRX835 7612210016974  56 000,– 
odkládací plocha vlevo

SIRX836 7612210017568  56 000,– 
odkládací plocha vpravo

Konzola

Konzola z chromniklové oceli, vhodná k odlučovači nečistot SIRX835/836.
Cena za pár.

40x557x180

SIRX837 7612210017575  5500,– 
 

Nožky

Nožky z chromniklové oceli, vhodné k odlučovači nečistot SIRX835/836.
Cena za pár.

30x580x820

SIRX838 7612210017582  8500,– 
 

NOVINKA

SIRX835
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Mycí koryta a žlaby Franke

SATURN

Franke SATURN. Mycí koryto



Vlastnosti výrobků:

- variabilní řešení s délkou od 600 po 3000 mm

- nestandardní délky na přání

- odtok vlevo nebo vpravo

- hygienické provedení se zvýšenou zadní hranou

- modely s místem pro baterii a bez něj

- montážní materiál je součástí dodávky

- bohatý výběr příslušenství:

 - zadní stěna pro ochranu omítky

 - zadní stěna s místem pro baterie

 - držák na ručníky

 - polička

V průmyslových závodech jsou požadována 
flexibilní řešení sanitárních prostor: umývárny, 
které vycházejí z prostorových možností 
a zároveň poskytují dostatek místa. 
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Franke mycí koryta PRESTIGE

 

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Mycí koryto PRESTIGE

Mycí koryto PRESTIGE pro jednořadou montáž na zeď, z chromniklové oceli 
18/10, povrch broušený. S konzolami, vruty a hmoždinkami, nebo s nožkami 
(buď s příčníkem, nebo bez).

Možné kombinace:

s 2 místy k mytí: 1200, 1400 mm
s 3 místy k mytí: 1800, 2100 mm

1200x570x150 mm
PRES212 7612210051029  29 000,– 

1400x570x150 mm
PRES318 7612210051036  33 000,– 

1800x570x150 mm
PREL214 7612210051043  31 000,– 

2100x570x150 mm
PREL321 7612210051050  36 000,– 
 

Provedení pro dvouřadou instalaci volně v prostoru – na nožkách s příčníkem.

Možné kombinace:

s 2 místy k mytí: 1200, 1400 mm
s 3 místy k mytí: 1800, 2100 mm

Na podrobnou specifikaci, objednací číslo a cenu se informujte u našich 
prodejců.

Nestandardní délky na přání
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Franke mycí koryta SATURN ECO400CS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Mycí koryto ECO400CS

Mycí koryto z pochromované oceli 17, se zadní lištou vysokou 40 mm. 
Integrované konzoly pro instalaci na zeď. S místem na stojánkové baterie 
(70 mm), bez předvrtaných otvorů. Sítkový ventil 1 1/2" včetně vrutů a   
hmoždinek. Od délky 1800 mm je v ceně přídavná konzola.  Odtok vlevo.

600x400
ECO6L 7612210522017   4900,–  

Sada:
ECO6L + AQUA201
ECO6L.002 7612210063213                       6480,–
ECO6L + AQUA200
ECO6L.003 7612210063220                        8370,– 
ECO6L + AQUA130
ECO6L.004 7612210063237                        12 150,–
ECO6L + AQUA132
ECO6L.005 7612210063244                      13 140,–

1200x400
ECO12L 7612210522031   5700,–  

Sada:
ECO12L + 2x AQUA201
ECO12L.002 7612210063251                    9270,– 
ECO12L + 2x AQUA200
ECO12L.003 7612210063268                        13 050,– 
ECO12L + 2x AQUA130
ECO12L.004 7612210063275                        20 610,–
ECO12L + 2x AQUA132
ECO12L.005 7612210063282                       22 590,–

1500x400
ECO15L  7612210522178               6900,– 
          
Sada:
ECO15L + 2x AQUA201
ECO15L.002 7612210063299                        10 350,– 
ECO15L + 2x AQUA200
ECO15L.003 7612210063305                       14 130,– 
ECO15L + 2x AQUA130
ECO15L.004 7612210063312                        21 690,–
ECO15L + 2x AQUA132
ECO15L.005 7612210063329                       23 670,–
  
1800x400
ECO18L  7612210522055               7900,–  
        
Sada:
ECO18L + 3x AQUA201
ECO18L.002 7612210063336                        13 320,– 
ECO18L + 3x AQUA200
ECO18L.003 7612210063343                        18 990,– 
ECO18L + 3x AQUA130
ECO18L.004 7612210063350                        30 330,–
ECO18L + 3x AQUA132
ECO18L.005 7612210063367                        33 300,–

2400x400
ECO24L  7612210522079              9500,–  
     
Sada:
ECO24L + 4x AQUA201
ECO24L.002 7612210063374                        16 830,– 
ECO24L + 4x AQUA200
ECO24L.003 7612210063381                        24 390,– 
ECO24L + 4x AQUA130
ECO24L.004 7612210063398                        39 510,–
ECO24L + 4x AQUA132
ECO24L.005 7612210063404                        43 470,–

3000x400
ECO30L  7612210522093            10 700,–      
 
Sada:
ECO30L + 5x AQUA201
ECO30L.002 7612210063411                         19 980,– 
ECO30L + 5x AQUA200
ECO30L.003 7612210063428                        29 430,– 
ECO30L + 5x AQUA130
ECO30L.004 7612210063435                        48 330,–
ECO30L + 5x AQUA132
ECO30L.005 7612210063442                         53 280,– 

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132
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AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132

Franke mycí koryta SATURN ECO400CS

Mycí koryto ECO400CS

Mycí koryto z pochromované oceli 17, se zadní lištou vysokou 40 mm. 
Integrované konzoly pro instalaci na zeď. S místem na stojánkové baterie 
(70 mm), bez předvrtaných otvorů. Sítkový ventil 1 1/2" včetně vrutů a 
hmoždinek. Od délky 1800 mm je v ceně přídavná konzola. Odtok vpravo.

600x400
ECO6R 7612210522024  4900,– 
  
Sada:
ECO6R + AQUA201
ECO6R.002 7612210063459                         6480,–
ECO6R + AQUA200
ECO6R.003 7612210063466                         8370,– 
ECO6R + AQUA130
ECO6R.004 7612210063473                       12 150,–
ECO6R + AQUA132
ECO6R.005 7612210063480                         13 140,–

1200x400
ECO12R  7612210522048     5700,– 
  
Sada:
ECO12R + 2x AQUA201
ECO12R.002 7612210063497                         9270,–
ECO12R + 2x AQUA200
ECO12R.003 7612210063503                         13 050,– 
ECO12R + 2x AQUA130
ECO12R.004 7612210063510                         20 610,–
ECO12R + 2x AQUA132
ECO12R.005 7612210063527                         22 590,–

1500x400
ECO15R  7612210522185  6900,– 
          
Sada:
ECO15R + 2x AQUA201
ECO15R.002 7612210063534                         10 350,–
ECO15R + 2x AQUA200
ECO15R.003 7612210063541                         14 130,– 
ECO15R + 2x AQUA130
ECO15R.004 7612210063558                       21 690,–
ECO15R + 2x AQUA132
ECO15R.005 7612210063565                         23 670,–

1800x400
ECO18R  7612210522062  7900,–          
 
Sada:
ECO18R + 3x AQUA201
ECO18R.002 7612210063572                         13 320,–
ECO18R + 3x AQUA200
ECO18R.003 7612210063589                         18 990,– 
ECO18R + 3x AQUA130
ECO18R.004 7612210063596                         30 330,–
ECO18R + 3x AQUA132
ECO18R.005 7612210063602                         33 300,–

2400x400
ECO24R  7612210522086  9500,–      

Sada:
ECO24R + 4x AQUA201
ECO24R.002 7612210063619                        16 830,–
ECO24R + 4x AQUA200
ECO24R.003 7612210063626                         24 390,– 
ECO24R + 4x AQUA130
ECO24R.004 7612210063633                       39 510,–
ECO24R + 4x AQUA132
ECO24R.005 7612210063640                        43 470,–

3000x400
ECO30R  7612210522109  10 700,–       
 
Sada:
ECO30R + 5x AQUA201
ECO30R.002 7612210063657                         19 980,–
ECO30R + 5x AQUA200
ECO30R.003 7612210063664                        29 430,– 
ECO30R + 5x AQUA130
ECO30R.004 7612210063671                       48 330,–
ECO30R + 5x AQUA132
ECO30R.005 7612210063688                        53 280,– 

146

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 



Franke mycí koryta SATURN ECO400CS

Zadní stěna

Zadní stěna, nasouvací, z pochromované oceli 17, tloušťka materiálu 0,8 mm, 
jako stěna pro ochranu omítky před stříkající vodou. Vhodná k mycímu korytu 
ECO400CS.

Nestandardní délky na přání

600x266
ECC6  7612210522116  1200,– 

1200x266
ECC12  7612210522123  1400,– 

1500x266
ECC15  7612210522161  1900,– 

1800x266
ECC18  7612210522130  1900,– 

2400x266
ECC24  7612210522147  2400,– 

3000x266
ECC30  7612210522154  3500,– 
 

Konzola

Konzola, z chromniklové oceli 18/10, s opěrnými plochami z pěnové hmoty. 
Vhodná k mycím korytům ECO400CS a ECN400CNS.

30x242x160
SU24  7612210705014  690,– 
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AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132

Franke mycí koryta SATURN ECN400CNS

 
 

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Mycí koryto ECN400CNS

Mycí koryto, z chromniklové oceli 18/10, se zadní lištou vysokou 40 mm. 
Integrované konzoly pro instalaci na zeď. S místem na stojánkové baterie 
(70 mm), bez předvrtaných otvorů. Sítkový ventil 1 1/2", včetně vrutů a 
hmoždinek. Od délky 1800 mm je v ceně přídavná konzola. Odtok vlevo.

600x400
ECN6L  7612210525711  5200,– 

Sada:
ECN6L + AQUA201
ECN6L.002 7612210063695                         6750,–
ECN6L + AQUA200
ECN6L.003 7612210063701                         8640,– 
ECN6L + AQUA130
ECN6L.004 7612210063718                         12 420,–
ECN6L + AQUA132
ECN6L.005 7612210063725                         13 410,–

1200x400
ECN12L  7612210525735  6700,– 
  
Sada:
ECN12L + 2x AQUA201
ECN12L.002 7612210063732                         10 170,–
ECN12L + 2x AQUA200
ECN12L.003 7612210063749                        13 950,– 
ECN12L + 2x AQUA130
ECN12L.004 7612210063756                         21 510,–
ECN12L + 2x AQUA132
ECN12L.005 7612210063763                         23 490,–

1400x400
ECN14L  7612210006371  7200,–
  
Sada:
ECN14L + 2x AQUA201
ECN14L.002 7612210063770                         10 620,–
ECN14L + 2x AQUA200
ECN14L.003 7612210063787                         14 400,– 
ECN14L + 2x AQUA130
ECN14L.004 7612210063794                         21 960,–
ECN14L + 2x AQUA132
ECN14L.005 7612210063800                         23 940,–

 
1500x400
ECN15L  7612210525872  7900,– 
 
Sada:
ECN15L + 2x AQUA201
ECN15L.002 7612210063817                         11 250,–
ECN15L + 2x AQUA200
ECN15L.003 7612210063824                         15 030,– 
ECN15L + 2x AQUA130
ECN15L.004 7612210063831                         22 590,–
ECN15L + 2x AQUA132
ECN15L.005 7612210063848                        24 570,–

1800x400
ECN18L  7612210525759  9300,– 
  
Sada:
ECN18L + 3x AQUA201
ECN18L.002 7612210063855                        14 580,–
ECN18L + 3x AQUA200 
ECN18L.003 7612210063862                         20 250,– 
ECN18L + 3x AQUA130
ECN18L.004 7612210063879                         31 590,–
ECN18L + 3x AQUA132
ECN18L.005 7612210063886                        34 560,–
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AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132

Franke mycí koryta SATURN ECN400CNS

 

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Mycí koryto ECN400CNS

Mycí koryto, z chromniklové oceli 18/10, se zadní lištou vysokou 40 mm. 
Integrované konzoly pro instalaci na zeď. S místem na stojánkové baterie 
(70 mm), bez předvrtaných otvorů. Sítkový ventil 1 1/2", včetně vrutů a 
hmoždinek. Od délky 1800 mm je v ceně přídavná konzola. Odtok vlevo.

2400x400
ECN24L  7612210525773  11 100,– 
 
Sada:
ECN24L + 4x AQUA201
ECN24L.002 7612210063893                        18 270,–
ECN24L + 4x AQUA200
ECN24L.003 7612210063909                       25 830,– 
ECN24L + 4x AQUA130
ECN24L.004 7612210063916                         40 950,–
ECN24L + 4x AQUA132
ECN24L.005 7612210063923                        44 910,–

3000x400
ECN30L  7612210525797  12 800,– 
   
Sada:
ECN30L + 5x AQUA201
ECN30L.002 7612210063930                         21 870,–
ECN30L + 5x AQUA200
ECN30L.003 7612210063947                         31 320,– 
ECN30L + 5x AQUA130
ECN30L.004 7612210063954                         50 220,–
ECN30L + 5x AQUA132
ECN30L.005 7612210063961                         55 170,– 

 
 

 



Franke mycí koryta SATURN ECN400CNS

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132

Mycí koryto ECN400CNS

Mycí koryto, z chromniklové oceli 18/10, se zadní lištou vysokou 40 mm. 
Integrované konzoly pro instalaci na zeď. S místem na stojánkové baterie 
(70 mm), bez předvrtaných otvorů. Sítkový ventil 1 1/2", včetně vrutů a hmoždinek. 
Od délky 1800 mm je v ceně přídavná konzola. Odtok vpravo.

600x400
ECN6R 7612210525728  5200,– 
  
Sada:
ECN6R + AQUA201
ECN6R.002 7612210063978                         6750,–
ECN6R + AQUA200
ECN6R.003 7612210063985                         8640,– 
ECN6R + AQUA130
ECN6R.004 7612210063992                         12 420,–
ECN6R + AQUA132
ECN6R.005 7612210064005                       13 410,–

1200x400
ECN12R 7612210525742  6700,– 
 
Sada:
ECN12R + 2x AQUA201
ECN12R.002 7612210064012                         10 170,–
ECN12R + 2x AQUA200
ECN12R.003 7612210064029                         13 950,– 
ECN12R + 2x AQUA130
ECN12R.004 7612210064036                        21 510,–
ECN12R + 2x AQUA132
ECN12R.005 7612210064043                         23 490,–
 
 
1400x400
ECN14R 7612210006388   7200,– 
 
Sada:
ECN14R + 2x AQUA201
ECN14R .002 7612210064050                         10 620,–
ECN14R + 2x AQUA200
ECN14R .003 7612210064067                         14 400,– 
ECN14R + 2x AQUA130
ECN14R .004 7612210064074                                  21 960,–
ECN14R + 2x AQUA132
ECN14R .005 7612210064081                         23 940,–

1500x400
ECN15R 7612210525889   7900,– 

Sada:
ECN15R + 2x AQUA201
ECN15R.002 7612210064098                        11 250,–
ECN15R + 2x AQUA200
ECN15R.003 7612210064104                        15 030,– 
ECN15R + 2x AQUA130
ECN15R.004 7612210064111                         22 590,–
ECN15R + 2x AQUA132
ECN15R.005 7612210064128                         24 570,–

1800x400
ECN18R 7612210525766   9300,– 
 
Sada:
ECN18R + 3x AQUA201
ECN18R.002 7612210064135                         14 580,–
ECN18R + 3x AQUA200
ECN18R.003 7612210064142                         20 250,– 
ECN18R + 3x AQUA130
ECN18R.004 7612210064159                         31 590,–
ECN18R + 3x AQUA132
ECN18R.005 7612210064166                         34 560,–
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Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 



Franke mycí koryta SATURN ECN400CNS  

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132

Mycí koryto ECN400 CNS

Mycí koryto, z chromniklové oceli 18/10, se zadní lištou vysokou 40 mm. 
Integrované konzoly pro instalaci na zeď. S místem na stojánkové baterie 
(70 mm), bez předvrtaných otvorů. Sítkový ventil 1 1/2", včetně vrutů a 
hmoždinek. Od délky 1800 mm je v ceně přídavná konzola. Odtok vpravo.

2400x400
ECN24R 7612210525780  11 100,– 

Sada:
ECN24R + 4x AQUA201
ECN24R.002 7612210064173                         18 270,–
ECN24R + 4x AQUA200
ECN24R.003 7612210064180                         25 830,– 
ECN24R + 4x AQUA130
ECN24R.004 7612210064197                         40 950,–
ECN24R + 4x AQUA132
ECN24R.005 7612210064203                         44 910,–

3000x400
ECN30R 7612210525803  12 800,– 
 
Sada:
ECN30R + 5x AQUA201
ECN30R.002 7612210064210                                 21 870,–
ECN30R + 5x AQUA200
ECN30R.003 7612210064227                         31 320,– 
ECN30R + 5x AQUA130
ECN30R.004 7612210064234                         50 220,–
ECN30R + 5x AQUA132
ECN30R.005 7612210064241                         55 170,– 
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Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 
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Franke zadní stěny, mycí koryta SATURN ECN400 CNS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Zadní stěna

Zadní stěna, nasouvací, z chromniklové oceli 18/10, tloušťka materiálu 0,8 mm, 
jako stěna pro ochranu omítky před stříkající vodou. Vhodná k mycímu korytu 
ECN400CNS.

Nestandardní délky na přání

600x266
ECNC6  7612210525810  1500,– 
 
1200x266
ECNC12  7612210525827  1900,– 
 
1500x266
ECNC15  7612210525865  2600,– 
 
1800x266
ECNC18  7612210525834  2700,– 
 
2100x266
ECNC21  7612210006821  3100,– 
 
2400x266
ECNC24  7612210525841  3700,– 
 
3000x266
ECNC30  7612210525858  4600,– 
 

Věšák na ručníky – sada, k mycím korytům

Věšák na ručníky – sada, k mycím korytům, výkyvný. Dodáván nesmontovaný. 
1 sada je určena pro 1 místo k mytí. Vhodný k mycím korytům ECO400CS, 
BX400CNS, ECN400CNS.

528x103
TB60  7612210511509  2100,– 
 
628x103
TB70  7612210511516  2200,– 
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AQUA205

Franke mycí koryta SATURN BX400 CNS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Mycí koryto BX400CNS

Mycí koryto, z chromniklové oceli 18/10, se zadní lištou vysokou 32 mm, 
s ukončovacím žlábkem. S obvodovým lemem (32 mm). Po stranách integrované  
konzoly pro instalaci na zeď. Bez místa na baterie. Sítkový ventil 1 1/2" včetně  
vrutů a hmoždinek. Od délky 2400 mm je v ceně přídavná konzola.
 
600x400
BX60L 7612210511011  6300,–  

Sada:
BX60L + AQUA205
BX60L.006 7612210064258                         7740,–

1000x400
BX100L 7612210511059  7100,–  

Sada: 
BX100L + 2x AQUA205
BX100L.006 7612210064265                         10 530,–

1200x400
BX120L 7612210511073  7300,–  
Sada:
BX120L + 2x AQUA205
BX120L.006 7612210064272                                  10 710,–

1400x400
BX140L 7612210511097  8100,–  

Sada:
BX140L + 2x AQUA205
BX140L.006 7612210064289                        11 430,–

1500x400
BX150L 7612210511110  8300,–  

Sada:
BX150L + 2x AQUA205
BX150L.006 7612210064296                       11 610,–

1800x400
BX180L 7612210511134  9400,–  

Sada:
BX180L + 3x AQUA205
BX180L.006 7612210064302                        14 670,–

2000x400
BX200L 7612210000027  10 100,–  

Sada:
BX200L + 3x AQUA205
BX200L.006 7612210064319                       15 300,–
 
2100x400
BX210L 7612210511172  10 300,–  

Sada:
BX210L + 3x AQUA205
BX210L.006 7612210064326                        15 780,–

2400x400
BX240L 7612210511196  12 900,–
  
Sada:
BX240L + 4x AQUA205
BX240L.006 7612210064333                         19 890,–

2800x400
BX280L 7612210511219  14 100,–
  
Sada:
BX280L + 4x AQUA205
BX280L.006 7612210064340                       20 970,–  

3000x400
BX300L 7612210511233  14 900,–  

Sada:
BX300L + 5x AQUA205
BX300L.006 7612210064357                         23 760,– 
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AQUA205

Franke zadní stěny SATURN

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Mycí koryto BX400CNS

Mycí koryto, z chromniklové oceli 18/10, se zadní lištou vysokou 32 mm, 
s ukončovacím žlábkem. S obvodovým lemem (32 mm). Po stranách integrované 
konzoly pro instalaci na zeď. Bez místa na baterie. Sítkový ventil 1 1/2" včetně 
vrutů a hmoždinek. Od délky 2400 mm je v ceně přídavná konzola.

600x400
BX60R 7612210511028  6300,– 
 
Sada:
BX60R + AQUA205
BX60R.006 7612210064364                                     7740,–

1000x400
BX100R 7612210511066  7100,– 
 
Sada: 
BX100R + 2x AQUA205
BX100R.006 7612210064371                         10 530,–

1200x400
BX120R 7612210511080  7300,– 
 
Sada:
BX120R + 2x AQUA205
BX120R.006 7612210064388                         10 710,– 

1400x400
BX140R 7612210511103  8100,– 
 
Sada:
BX140R + 2x AQUA205
BX140R.006 7612210064395                                  11 430,– 

1500x400
BX150R 7612210511127  8300,– 
 
Sada:
BX150R + 2x AQUA205
BX150R.006 7612210064401                        11 610,– 

1800x400
BX180R 7612210511141  9400,– 
 
Sada:
BX180R + 3x AQUA205
BX180R.006 7612210064418                        14 670,– 

2000x400
BX200R 7612210000034  10 100,– 
 
Sada:  
BX200R + 3x AQUA205
BX200R.006 7612210064425                         15 300,– 

2100x400
BX210R 7612210511189  10 300,– 
 
Sada:
BX210R + 3x AQUA205
BX210R.006 7612210064432                         15 480,–

2400x400
BX240R 7612210511202  12 900,– 
 
Sada:
BX240R + 4x AQUA205
BX240R.006 7612210064449                         19 890,– 

2800x400
BX280R 7612210511226  14 100,– 
 
Sada:
BX280R + 4x AQUA205
BX280R.006 7612210064456                         20 970,– 

3000x400
BX300R 7612210511240  14 900,– 
 
Sada:
BX300R + 5x AQUA205
BX300R.006 7612210064463                         23 760,–
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Zadní stěna 

Zadní stěna, z chromniklové oceli 18/10, tloušťka materiálu 0,8 mm, jako stěna 
pro ochranu omítky před stříkající vodou. Vhodná k mycímu korytu BX400 CNS.

600x13x360
BXC60 7612210507809  3900,– 

1000x13x360
BXC100 7612210507830  5100,– 

1200x13x360
BXC120 7612210507847  6100,– 

1400x13x360
BXC140 7612210507793  6700,– 

1500x13x360
BXC150 7612210507854  7000,– 

1800x13x360
BXC180 7612210507861  7800,– 

2000x13x360
BXC200 7612210007835  8500,– 

2100x13x360
BXC210 7612210507885  8900,– 

2400x13x360
BXC240 7612210007538  9700,– 
 
2800x13x360
BXC280 7612210527036  9900,– 
 

Franke poličky SATURN

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Polička

Polička, z chromniklové oceli 18/10, viditelné plochy matové broušené, 
s přivařenými konzolami. Přišroubované ukončovací díly po stranách jsou 
z šedého plastu. Od délky 1800 mm se dodává přídavná středová konzola, 
nepřivařená. Polička je vhodná k mycím korytům BX400 CNS, ECN400 CNS.

600x142x138
BXSV6 7612210508615  2900,– 
 
1000x142x138
BXSV10 7612210508639  3300,– 

1200x142x138
BXSV12 7612210508646  3600,– 
 
1400x142x138
BXSV14 7612210508653  3900,– 

1500x142x138
BXSV15 7612210508660  4100,– 
 
1800x142x138
BXSV18 7612210508677  4800,– 

2100x142x138
BXSV21 7612210508707  5200,– 
 
Nestandardní délky na přání
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Franke konzoly SATURN

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Konzola

Konzola, z žárově pozinkované oceli, s nastavitelnou dosedací plochou, pro 
mycí koryto BX400 CNS.

40x387x279

SU39 7612210511608                                     1600,– 
 

Konzola

Konzola, z žárově pozinkované oceli, s nastavitelnou dosedací plochou, pro mycí 
koryta se zadní stěnou pro baterie BXTS.

40x387x159

SU39TAB 7612210511615  1700,– 
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Lékařský mycí žlab

Lékařský mycí žlab, z chromniklové oceli 18/10. Se zvýšenou zadní hranou   
(40 mm). Lem ze tří stran (40 mm). Okapnice. Opláštění ze tří stran, pro montáž  
na zeď, sítkový ventil 2".

1200x550x335
MT12 7612210004209  99 000,–
  
1400x550x335
MT14 7612210004216  103 000,–
  
1800x550x335
MT18 7612210004223  109 000,–
  
2400x550x335
MT24 7612210004230  129 000,–  
Nestandardní délky na přání

Dodací lhůta cCA5 týdnů

Franke lékařské mycí žlaby SATURN

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 



Samostatné mycí stojany Franke

SATURN

Franke SATURN. Samostatný mycí stojan



Vlastnosti výrobků:

- stabilní konstrukce

- kartáčované povrchy

- zakryté šroubové spoje

- rozvody vody z ušlechtilé oceli na přání

- nástavce se zrcadly a věšáky na ručníky na přání

- montážní materiál je součástí dodávky

- stojany s umyvadly nebo s mycími koryty

- široký výběr sortimentu a bohatá nabídka různých délek

- odtok vlevo nebo vpravo

- poličky na přání

- atd.

Tam, kde lidé „zaberou“, ušpiní si ruce. Především 
v průmyslových závodech či živnostenských 
provozovnách a dílnách jsou umývárny vystaveny 
zvýšenému namáhání. Dostatečný počet míst k 
mytí, jejich bezpečné provedení a snadná údržba 
jsou tu nezbytností. 
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Franke samostatné mycí stojany SATURN

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

Délka 1400 2100 2800 1400 2100 2800

Nástavec pro zrcadla ne ne ne ano ano ano

Počet míst k mytí 4 6 8 4 6 8

Vyobrazení

Typy bez trubek SANB140 SANB210 SANB280 SANB141 SANB211 SANB281

Číslo EAN 7612210011993 7612210012013 7612210012020 7612210012037 7612210012044 7612210012051

Cena bez DPH 108 000,– 137 700,– 179 700,– 145 000,– 179 000,– 232 000,–

Typy s trubkami pro 

studenou nebo 

smíšenou vodu

SANB140M SANB210M SANB280M SANB141M SANB211M SANB281M

Číslo EAN 7612210012068 7612210012075 7612210012082 7612210012099 7612210012105 7612210012112

Cena bez DPH 127 000,– 159 900,– 209 000,– 162 000,– 212 000,– 259 000,–

Typy s trubkami pro 

studenou a teplou vodu

SANB140CW SANB210CW SANB280CW SANB141CW SANB211CW SANB281CW

Číslo EAN 7612210012129 7612210012136 7612210012143 7612210012150 7612210012167 7612210012174

Cena bez DPH 135 000,– 169 900,– 225 000,– 169 000,– 215 000,– 277 000,–

Nákres

  Dodací lhůta 4 týdny

Umyvadla CONFORT, volně stojící

Stavebnicový systém umyvadel z chromniklové oceli 18/10, je tvořen těmito prvky: 2 nosné sloupy pro montáž na podlahu, s odmontovatelnými 
servisními kryty pro přívod a odvod vody, 1 kanál pro baterie, 1 středová odkládací plocha, 2 řady umyvadel (podle délky řady). Odtoky se sítkovým 
ventilem 1 1/2". Výška bez nástavce pro zrcadla = 1200 mm, výška s nástavcem pro zrcadla = 1852 mm.
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xxx
xxxx
Höhe ne Nástavec pro zrcadla = 1200 mm

Délka 1200 1400 1800 2100 2400 2800

Nástavec pro zrcadla ne ne ne ne ne ne

Počet míst k mytí 4 4 6 6 8 8

Vyobrazení

Typy bez trubek SANT120 SANT140 SANT180 SANT210 SANT240 SANT280

Číslo EAN 7612210012181 7612210012198 7612210012204 7612210012211 7612210012228 7612210012235

Cena bez DPH 65 000,– 69 000,– 75 000,– 82 500,– 87 500,– 95 000,–

Typy s trubkami pro 

studenou nebo 

smíšenou vodu

SANT120M SANT140M SANT180M SANT210M SANT240M SANT280M

Číslo EAN 7612210012303 7612210012310 7612210012334 7612210012341 7612210012358 7612210012365

Cena bez DPH 82 000,– 87 000,– 99 000,– 105 000,– 115 000,– 123 000,–

Typy s trubkami pro 

studenou a teplou vodu

SANT120CW SANT140CW SANT180CW  SANT210CW SANT240CW SANT280CW

Číslo EAN 7612210012426 7612210012433 7612210013041 7612210012440 7612210012457 7612210012464

Cena bez DPH 92 000,– 95 000,– 112 000,– 118 000,– 132 000,– 139 000,–

Nákres

  
Franke samostatné mycí stojany SATURN

Mycí koryta BX 400 CNS, volně stojící

Stavebnicový systém mycích koryt z chromniklové oceli 18/10, je tvořen těmito prvky: 2 nosné sloupy pro montáž na podlahu, s odmontovatelnými 
servisními kryty pro přívod a odvod vody, 1 kanál pro baterie, 1 středová odkládací plocha, 2 řady mycích koryt (podle délky řady). Odtoky se sítkovým 
ventilem 1 1/2". Výška bez nástavce pro zrcadla = 1200 mm.

  Dodací lhůta 4 týdny
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xxx
xxxx
Höhe ne Nástavec pro zrcadla = 1200 mm, Höhe ano Nástavec pro zrcadla = 1852 mm

Délka 1200 1400 1800 2100 2400 2800

Nástavec pro zrcadla ano ano ano ano ano ano

Počet míst k mytí 4 4 6 6 8 8

Vyobrazení

Typy bez trubek SANT121 SANT141 SANT181 SANT211 SANT241 SANT281

Číslo EAN 7612210012242 7612210012259 7612210012266 7612210012273 7612210012280 7612210012297

Cena bez DPH 99 000,– 105 000,– 119 000,– 125 000,– 136 000,– 145 000,–

Typy s trubkami pro  

studenou nebo 

smíšenou vodu

SANT121M SANT141M SANT181M SANT211M SANT241M SANT281M

Číslo EAN 7612210012372 7612210012389 7612210012396 7612210012402 7612210013072 7612210012419

Cena bez DPH          118 000,– 123 000,– 139 000,– 149 000,– 165 000,– 175 000,–

Typy s trubkami pro     

studenou a teplou vodu

SANT121CW SANT141CW SANT181CW SANT211CW SANT241CW SANT281CW

Číslo EAN 7612210012471 7612210012488 7612210012495 7612210012501 7612210012518 7612210012525

Cena bez DPH 125 000,– 132 000,– 155 000,– 159 000,– 183 000,– 190 000,–

Nákres

Dodací lhůta 4 týdny

  
Franke samostatné mycí stojany SATURN

Mycí koryta BX400CNS, volně stojící, s nástavcem pro zrcadla

Stavebnicový systém mycích koryt z chromniklové oceli 18/10, je tvořen těmito prvky: 2 nosné sloupy pro montáž na podlahu, s odmontovatelnými 
servisními kryty pro přívod a odvod vody, 1 kanál pro baterie, nástavec pro zrcadla, 1 středová odkládací plocha, 2 řady mycích koryt (podle délky 
řady). Odtoky se sítkovým ventilem 1 1/2". Výška bez nástavce pro zrcadla = 1200 mm, výška s nástavcem pro zrcadla = 1852 mm.
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Franke věšáky na ručníky SATURN

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Věšák na ručníky – sada, k umyvadlům

Věšák na ručníky – sada, z chromniklové oceli 18/10. Vhodný k mycím stojanům 
SANB.

628x103

CMTB70                                                   7612210523113                                        2200,–              

Věšák na ručníky – sada, k mycím korytům

Věšák na ručníky – sada, z chromniklové oceli 18/10. Vhodný k mycím stojanům 
SANT.

528x103
TB60                                                         7612210511509                                        2100,– 
             
628x103
TB70                                                         7612210511516                                        2200,–              



Franke mycí koryta a stojany SATURN

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

Délka 1200 1800 2400 1200 1800 2400

Nožky ne ne ne ano ano ano

Počet míst k mytí 2 3 4 2 3 4

Vyobrazení

Typ               SANW120 SANW180 SANW240             SANW120F            SANW180F             SANW240F

Číslo zboží 7612982001116 7612982001130 7612982006135   7612982001123  7612982001147   7612982006142

Cena v Kč bez DPH   25 900,–  38 000,– 49 000,– 38 000,– 49 000,– 63 000,–

Dvojí potrubí pro 
rozvody vody

Typ 

Připojení zezadu
              SANW902

Připojení zezadu
              SANW903

Připojení zezadu     
SANW915

Připojení zeshora
              SANW912

Připojení zeshora 
SANW914

Připojení zeshora
SANW916

Číslo zboží   7612982001611   7612982001628   7612982019890   7612982019739   7612982019753   7612982019760

Cena v Kč bez DPH  5600,– 8400,– 10 700,– 4900,– 7500,– 10 300,–

Příslušenství pro 

připojení

Typ 

Připojení zezadu
              SANW900

Připojení zezadu
              SANW901

Připojení zezadu     
SANW925

Připojení zeshora
              SANW923

Připojení zeshora 
SANW924

Připojení zeshora
SANW926

Číslo zboží   7612982001598   7612982001604   7612982019838   7612982019746   7612982019821   7612982019807

Cena v Kč bez DPH  17 200,– 19 900,– 22 500,– 12 900,–  13 900,– 16 900,–

Nákres

  Dodací lhůta 3 týdny

Mycí koryto / stojan FUTURA exklusiv

S více místy k mytí. Z minerálního materiálu vázaného pojivem ze 
syntetické pryskyřice, barevný odstín: alpská běloba. Pro jednořadou 
montáž na zeď, šířka 1 místa k mytí: 600 mm. S nožkami z materiálu 
antracitové barvy, horní hrana stojanu: 700 mm. Připevnění 
pomocí kombinovaných šroubů M 10 x 140 a hmoždinek B14. Bez 
rozvodných trubek, bez příslušenství pro připojení na rozvody vody. 
Cena bez baterií

Potrubí pro rozvody vody

Dvojí potrubí pro rozvody vody DN 25, z chromniklové oceli, povrch 
broušený, s otvory pro jednotlivé svorkové baterie. Pro mycí koryta a 
stojany FUTURA exklusiv, šířka 1 místa k mytí: 600 mm, pro jednořadou 
montáž.

Příslušenství pro připojení na rozvody vody

Příslušenství pro připojení na rozvody vody, s pochromovanými 
plášťovými trubkami pro dvojí rozvody. Pro mycí koryta a stojany FUTURA 
exklusiv, šířka 1 místa k mytí: 600 mm, pro jednořadou montáž.
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Franke mycí koryta a stojany SATURN

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

Délka 1400 2100 2800 1400 2100 2800

Nožky ne ne ne ano ano ano

Počet míst k mytí 2 3 4 2 3 4

Vyobrazení

Typ               SANW121 SANW181 SANW241             SANW212F            SANW181F             SANW241F

Číslo zboží 7612982006210 7612982006234 7612982006258   7612982006227  7612982006231   7612982006265

Cena v Kč bez DPH   26 000,– 37 900,– 57 000,– 38 000,– 49 000,– 69 000,–

Dvojí potrubí pro 
rozvody vody

Typ 

Připojení zezadu
              SANW931

Připojení zezadu
              SANW933

Připojení zezadu     
SANW935

Připojení zeshora
              SANW932

Připojení zeshora
SANW934

Připojení zeshora
SANW936

Číslo zboží   7612982067648   7612982067617   7612982067686   7612982067150   7612982067143   7612982067181

Cena v Kč bez DPH  6100,– 9900,– 12 500,– 6000,– 8900,– 9500,–

Příslušenství pro 

připojení

Typ 

Připojení zezadu
              SANW943

Připojení zezadu
              SANW945

Připojení zezadu     
SANW947

Připojení zeshora
              SANW944

Připojení zeshora 
SANW946

Připojení zeshora
SANW948

Číslo zboží   7612982067310   7612982067334   7612982067372   7612982067273   7612982067266   7612982077005

Cena v Kč bez DPH  17 500,– 18 900,– 22 900,– 11 900,– 13 300,– 16 900,–

Nákres

  Dodací lhůta 3 týdny

Mycí koryto / stojan FUTURA exklusiv

S více místy k mytí. Z minerálního materiálu vázaného pojivem ze 
syntetické pryskyřice, barevný odstín: alpská běloba. Pro jednořadou 
montáž na zeď, šířka 1 místa k mytí: 700 mm. S nožkami z materiálu 
antracitové barvy, horní hrana stojanu: 700 mm. Připevnění 
pomocí kombinovaných šroubů M 10 x 140 a hmoždinek B14. Bez 
rozvodných trubek, bez příslušenství pro připojení na rozvody vody.

Potrubí pro rozvody vody

Dvojí potrubí pro rozvody vody DN 25, z chromniklové oceli, povrch 
broušený, s otvory pro jednotlivé svorkové baterie. Pro mycí koryta a 
stojany FUTURA exklusiv, šířka 1 místa k mytí: 700 mm, pro jednořadou 
montáž.

Příslušenství pro připojení na rozvody vody

Příslušenství pro připojení na rozvody vody, s pochromovanými 
plášťovými trubkami pro dvojí rozvody. Pro mycí koryta a stojany FUTURA 
exklusiv, šířka 1 místa k mytí: 700 mm, pro jednořadou montáž.
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Franke samostatné mycí stojany SATURN

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

Délka 1400 1800 2400 1400 1800 2400

Nožky -  -  ano ano ano

Počet míst k mytí 4 6 8 4 6 8

Vyobrazení

Typ                              SANW120D            SANW180D             SANW240D

Číslo zboží       7612982001154  7612982001161   7612982006333

Cena v Kč bez DPH      69 000,– 89 900,– 129 000,–

Dvojí potrubí pro 
rozvody vody

Typ 

Připojení zezdola
              SANW904

Připojení zezdola
              SANW906

Připojení zezdola     
SANW955

Připojení zeshora
              SANW908

Připojení zeshora 
SANW910

Připojení zeshora
SANW956

Číslo zboží   7612982001635   7612982001659   7612982070501   7612982001680   7612982001703   7612982071065

Cena v Kč bez DPH 9100,– 10 500,– 16 800,– 10 200,– 16 600,– 22 600,–

Příslušenství pro 

připojení

Typ 

Připojení zezdola
              SANW905

Připojení zezdola
              SANW907

Připojení zezdola
SANW964

Připojení zeshora
              SANW909

Připojení zeshora 
SANW911

Připojení zeshora
SANW965

Číslo zboží   7612982001642   7612982001666   7612982070518   7612982001673   7612982001697   7612982071058

Cena v Kč bez DPH 21 500,– 24 300,– 29 900,– 16 900,– 17 900,– 26 500,–

Nákres

  Dodací lhůta 3 týdny

Mycí stojan FUTURA exklusiv

S více místy k mytí. Z minerálního materiálu vázaného pojivem ze 
syntetické pryskyřice, barevný odstín: alpská běloba. Pro dvouřadou 
instalaci volně do místnosti - na nožkách s příčníkem, šířka 1 místa k 
mytí: 600 mm, horní hrana stojanu: 700 mm. Bez rozvodných trubek, 
bez příslušenství pro připojení na rozvody vody. Cena bez baterií.

Potrubí pro rozvody vody

Dvojí potrubí pro rozvody vody DN 25, z chromniklové oceli, povrch 
broušený, s nosiči rozvodných a/nebo slepých trubek, s otvory pro 
dvojité svorkové baterie. Pro samostatné mycí stojany FUTURA exklusiv, 
šířka 1 místa k mytí: 600 mm, pro dvouřadou instalaci.

Příslušenství pro připojení na rozvody vody

Příslušenství pro připojení na rozvody vody, s pochromovanými 
plášťovými trubkami pro dvojí rozvody. Pro samostatné mycí stojany 
FUTURA exklusiv, šířka 1 místa k mytí: 600 mm, pro dvouřadou instalaci.
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Franke samostatné mycí stojany SATURN

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

Délka 1400 2100 2800 1400 2100 2800

Nožky  -  -  - ano ano ano

Počet míst k mytí 4 6 8 4 6 8

Vyobrazení

Typ                               SANW120E            SANW210E             SANW280E

Číslo zboží       7612982006364  7612982006371   7612982006388

Cena v Kč bez DPH      80 800,– 106 000,– 149 000,–

Dvojí potrubí pro 
rozvody vody

Typ 

Připojení zezdola
              SANW972

Připojení zezdola
              SANW974

Připojení zezdola     
SANW976

Připojení zeshora
              SANW973

Připojení zeshora 
SANW975

Připojení zeshora
SANW977

Číslo zboží   7612982071133   7612982071157   7612982071171   7612982077111   7612982077135   7612982077159

Cena v Kč bez DPH 9900,– 13 000,– 18 700,– 11 900,– 15 500,–  21 000,–

Příslušenství pro 

připojení

Typ 

Připojení zezdola
              SANW984

Připojení zezdola
              SANW986

Připojení zezdola
SANW988

Připojení zeshora
              SANW985

Připojení zeshora 
SANW987

 

Číslo zboží   7612982071140   7612982071164   7612982071188   7612982077128   7612982077142

Cena v Kč bez DPH 24 500,– 25 500,– 31 000,–  19 900,– 21 500,–

Nákres

  Dodací lhůta 3 týdny

Mycí stojan FUTURA exklusiv

S více místy k mytí. Z minerálního materiálu vázaného pojivem ze 
syntetické pryskyřice, barevný odstín: alpská běloba. Pro dvouřadou 
instalaci volně do místnosti - na nožkách s příčníkem, šířka 1 místa k 
mytí: 700 mm, horní hrana stojanu: 700 mm. Bez rozvodných trubek, 
bez příslušenství pro připojení na rozvody vody. Cena bez baterií.

Potrubí pro rozvody vody

Dvojí potrubí pro rozvody vody DN 25, z chromniklové oceli, povrch 
broušený, s nosiči rozvodných a/nebo slepých trubek, s otvory pro 
dvojité svorkové baterie. Pro samostatné mycí stojany FUTURA exklusiv, 
šířka 1 místa k mytí: 700 mm, pro dvouřadou instalaci

Příslušenství pro připojení na rozvody vody

Příslušenství pro připojení na rozvody vody, s pochromovanými 
plášťovými trubkami pro dvojí rozvody. Pro samostatné mycí stojany 
FUTURA exklusiv, šířka 1 místa k mytí: 700 mm, pro dvouřadou instalaci.
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Živnostenské dřezy a armatury pro   

profesionální použití.

MAXIMA

2dílná přepadová trubka 1 1/2"

Nově utvářené rýhování

Zadní lem o výšce 100 mm

Místo na stojánkovou baterii 80 mm

Zvýšený okraj na ochranu proti 
přetečení, 15 - 30 mm

Vyztužená odkapávací plocha

Hluboký a prostorný dřez

Bezpečnostní přehyb

Stabilní opláštění ze tří stran

Příčná vzpěra

Hygienický podhled

Regál

 

Výškově nastavitelné nožky 

Odstup od zdi



Nový sortiment živnostenských dřezů MAXIMA zahrnuje  
produkty Franke pro profesionální použití v živnostenských 
provozovnách a dílnách, pro zpracování potravin, jakož i pro 
poloprofesionální účely. Sortiment MAXIMA se vyznačuje  
výrobou na nejvyšší technické úrovni a vynikající kvalitou s 
nově promyšlenými přednostmi, zaměřenými na praxi.

M A X I M A

Vlastnosti výrobků:

- prostorný dřez hluboký 250 nebo 300 mm

- tloušťka materiálu 1 mm

- hygienický zadní lem o výšce 100 mm

- místo na stojánkovou baterii 80 mm

- zvýšený okraj na ochranu proti přetečení (15 - 30 mm)    

  s optimalizovaným spádem

- 2 dílná přepadová trubka 1 1/2" s děrovaným krytem   

  z ušlechtilé oceli

- nově utvářené, zesílené rýhování

- matový kartáčovaný povrch

- vyztužená odkapávací plocha

- odkapávací plochy vlevo a vpravo

- snadné čištění

- nestandardní délky a jednotlivé kusy s krátkou    

  dodací lhůtou

- optimální poměr ceny a kvality

- regál s vyztuženým dnem pro dodatečnou montáž    

  lze obdržet jako rozšiřující výbavu

- stabilní podstavec:

 - podstavec z tvarovaných trubek                       

     z chromniklové oceli o     

   průměru 40 mm

 - s opláštěním ze tří stran

 - čtyři výškově nastavitelné nožky    

   pro vyrovnání nerovností podlahy

 - pracovní výška 900 mm

 - atd

Nestandardní délky a provedení na přání
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Franke živnostenské dřezy MAXIMA, hloubka 600 mm

Živnostenské dřezy

Živnostenský dřez z chromniklové oceli, s ventilem 1 1/2" a 2dílnou přepadovou trubkou.
Alternativně: podstavec, regál, konzola.
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Gewerbespülen

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

Délka 600x600 700x600 1200x600 1200x600 1400x600 1400x600

Počet dřezů 1 1 1 1 1 1

Poloha odkapávací 

plochy

- - vlevo vpravo vlevo vpravo

Poloha odkládací plochy - - - - - -

Vyobrazení

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

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

Číslo EAN 7612210025617 7612210025624 7612210025655 7612210025662 7612210025679 7612210025686

Cena bez DPH 10 900,– 12 200,– 14 000,– 14 100,– 15 600,– 15 600,–

Podstavec k 

přišroubování

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

Číslo EAN 7612210025754 7612210025761 7612210025778 7612210025778 7612210025785 7612210025785

Cena bez DPH 7000,– 7700,– 8100,– 8100,– 8400,– 8400,–

Podstavec svařený s 

dřezem do jednoho 

celku

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

Číslo EAN 7612210025839 7612210025846 7612210025877 7612210025884 7612210025891 7612210025907

Cena bez DPH 20 900,– 21 900,– 24 600,– 24 600,– 26 800,– 26 800,–

Regál k podstavci MAXT60-60 MAXT70-60 MAXT120-60 MAXT120-60 MAXT140-60 MAXT140-60

Číslo EAN 7612210027413 7612210027420 7612210027437 7612210027437 7612210027444 7612210027444

Cena bez DPH 3800,– 4100,– 5200,– 5200,– 5600,– 5600,–

Nákres
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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

21 100,– 21 900,– 21 900,– 24 900,– 24 900,–  36 000,– 36 000,–

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

7612210025778 7612210025792 7612210025792 7612210025808 7612210025808 7612210025815 7612210025815

8100,– 9100,– 9100,– 9700,– 9700,– 16 700,– 16 700,–

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

7612210025853 7612210025914 7612210025921 7612210025938 7612210025945 7612210025952 7612210025969

30 900,– 34 900,– 34 900,–  39 000,– 39 000,– 58 500,– 58 500,–

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

7612210027437 7612210027451 7612210027451 7612210027468 7612210027468 7612210027475 7612210027475

5200,– 5900,– 5900,– 9800,– 9800,– 10 200,– 10 200,–



Gewerbespülen

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

Délka 700x700 1200x700 1400x700 1400x700

Počet dřezů 1 2 1 1

Poloha odkapávací 

plochy

- - vlevo vpravo

Poloha odkládací plochy - - - -

Vyobrazení

Dřez 500x500x300 500x500x300 600x500x300 600x500x300

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

Číslo EAN 7612210025983 7612210025990 7612210026003 7612210026010

Cena bez DPH 12 600,– 21 900,– 16 600,– 16 600,–

Podstavec k 

přišroubování

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

Číslo EAN 7612210026065 7612210026072 7612210026089 7612210026089

Cena bez DPH 8200,– 8900,– 9500,– 9500,–

Podstavec svařený s 

dřezem do jednoho 

celku

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

Číslo EAN 7612210026133 7612210026140 7612210026157 7612210026164

Cena bez DPH 13 500,– 33 500,– 28 600,– 28 600,–

Regál k podstavci MAXT70-70 MAXT120-70 MAXT140-70 MAXT140-70

Číslo EAN 7612210027482 7612210027499 7612210027505 7612210027505

Cena bez DPH 4200,– 5300,– 5900,– 5900,–

Nákres
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Franke živnostenské dřezy MAXIMA, hloubka 700 mm
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Živnostenské dřezy

Živnostenský dřez z chromniklové oceli, s ventilem 1 1/2" a 2dílnou přepadovou trubkou.
Alternativně: podstavec, regál, konzola.



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

25 900,– 25 900,– 38 300,– 38 300,– 000,– 000,–

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

7612210026096 7612210026096 7612210026102 7612210026102

10 500,– 10 500,– 17 500,– 17 500,– 000,– 000,–

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

7612210026171 7612210026188 7612210026195 7612210026201

40 000,–  40 000,–  59 000,–  59 000,– 000,– 000,–

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

7612210027512 7612210027512 7612210027529 7612210027529

9900,– 9900,– 11 200,– 11 200,– 000,– 000,–
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Franke živnostenské dřezy MAXIMA, hloubka 700 mm

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm   bez DPH   s DPH

Živnostenský dřez, jednoduchý, odkapávací plocha vpravo,  
délka 1400 mm, s místem pro myčku nádobí

Živnostenský dřez bez podstavce, jednoduchý, odkapávací plocha vpravo, 
z chromniklové oceli, s místem pro myčku nádobí
 
1400x700
dřez 600x500x300
MAXL112-140DW 7612210028274    16 300,– 

vhodný podstavec
k přišroubování
1400x700
MAXF140-70DW 7612210026119    9900,– 

dřez a podstavec
svařené do jednoho celku
1400x700
dřez 600x500x300
MAXL140-70FDW 7612210026218  27 300,– 
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Konzola

Jednotlivá konzola z chromniklové oceli, vhodná k všem živnostenským dřezům 
o hloubce 600 mm.

MAXB600 7612210025822  1600,– 
 

Konzola

Jednotlivá konzola z chromniklové oceli, vhodná k všem živnostenským dřezům  
o hloubce 700 mm.

MAXB700 7612210026126  1700,– 
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Profesionální armatury pro živnostníky a průmysl KITCHENPRO

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm   bez DPH   s DPH

Živnostenská armatura

Živnostenská armatura, stolní model, s jednopákovou směšovací baterií, pro  
studenou a teplou vodu. Sprcha s flexibilní hadicí dlouhou 950 mm a vhodnou 
pro použití v potravinářském průmyslu. Připojení 1/2" s integrovaným zpětným 
ventilem. Vyztužená hadice sprchy je připevněna k ocelové pružině. Kroužek 
pro regulaci výšky ocelové pružiny. Převlečná matice zajištěná proti přetočení. 
Nástěnný držák, nastavitelný paprsek sprchy. Nastavitelná výška a natočení   
vývodu.

KPRO105 7612210026874           25 000,– 
 

Živnostenská armatura

Živnostenská armatura, nástěnný model, s dvoukohoutovou baterií, pro  
studenou a teplou vodu, s vysunovatelným vývodem. Sprcha s flexibilní hadicí 
dlouhou 950 mm a vhodnou pro použití v potravinářském průmyslu. Připojení 
1/2" s integrovaným zpětným ventilem. Vyztužená hadice sprchy je připevněna 
k ocelové pružině. Kroužek pro regulaci výšky ocelové pružiny. Převlečná matice 
zajištěná proti přetočení. Nástěnný držák, nastavitelný paprsek sprchy.  
Nastavitelná výška a natočení vývodu.

KPRO210 7612210026904  24 000,– 
 

Živnostenská armatura

Jednopáková směšovací baterie, pro studenou a teplou vodu, stolní model, 
připojení 3/8".

KPRO110 7612210026881  7300,– 
 

Živnostenská armatura

Dvoukohoutová baterie, pro studenou a teplou vodu, nástěnný model, připojení 
3/4". Nastavitelná výška a natočení vývodu. Vývod lze namontovat zeshora i 
zezdola.

KPRO220 7612210026911  5900,– 
 

Živnostenská armatura

Dvoukohoutová baterie, pro studenou a teplou vodu, stolní model, připojení 
3/8".

KPRO111 7612210026898  4900,– 
 



Elektronické a hydraulické samouzavírací armatury

Profesionální baterie AQUA

Franke ARMATURY. Sprchová armatura Cobra
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Vlastnosti výrobků:

- nízká spotřeba vody a energie

- dlouhá životnost díky robustním materiálům

- hygieničnost a snadná údržba

- elektronické a ruční samouzavírací varianty

- snadný servis a montáž

- milionkrát osvědčená technika ventilů

- ergonomické tvary

Armatury se stávají stále úspornějšími, pohodlnějšími 
a inteligentnějšími a přispívají k ochraně Vašeho zdraví, ať 
již jsou hydraulicky samouzavírací nebo řízené elektronicky s 
bezdotykovým ovládáním. Speciální technika ventilů zaručuje 
několik milionů použití. Díky robustním materiálům a povrchům 
jsou armatury vhodné i na místa ohrožená vandalstvím. 
Správnou baterii vybírejte podle účelu, k němuž je určena - zda 
jde o veřejnou sféru, průmysl či Váš domov.

AQUA
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Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Franke umyvadlové armatury AQUA

PROTRONIC-S – Optoelektronická umyvadlová armatura s  

provozem na baterii

PROTRONIC-S bezdotyková, optoelektronicky řízená umyvadlová armatura DN 15, 
s provozem na baterii, vhodná do vlhkého prostředí. Pro připojení na předem 
smíchanou teplou nebo studenou vodu, napájení pomocí 6V lithiové baterii,  
celokovový plášť se senzorikovou, leštěná pochromovaná mosaz.

Minim. tlak průtoku: 1,0 bar    
Množství průtoku: při tlaku 3 bary: 0,10 l/s   
Typ ochrany: IP 65    
Napájení: lithiová baterie CRP2, 6V   
Množství proteklé za jednotku: 0,1 l/s

AQUA131 7612982098925               8600,–          

PROTRONIC-S – Optoelektronická směšovací umyvadlová  

armatura s provozem na baterii

PROTRONIC-S bezdotyková, optoelektronicky řízená umyvadlová armatura DN 15, 
s provozem na baterii, vhodná do vlhkého prostředí. Pro připojení na teplou a 
studenou vodu, napájení pomocí 6V lithiové baterii, celokovový plášť se  
senzorikovou, leštěná pochromovaná mosaz. Minim. tlak průtoku: 1,0 bar

Množství průtoku: při tlaku 3 bary: 0,10 l/s   
Typ ochrany: IP 65    
Napájení: lithiová baterie CRP2, 6V   
Množství proteklé za jednotku: DW 0,07 l/s, DWW 0,07 l/s

AQUA130 7612982098918               8600,–       

PROTRONIC-S – optoelektronická umyvadlová armatura se  

samostatným síťovým zdrojem

PROTRONIC-S bezdotyková, optoelektronicky řízená umyvadlová armatura DN 15, 
se samostatným síťovým zdrojem, vhodná do vlhkého prostředí. Pro připojení  na 
předem smíchanou teplou nebo studenou vodu, celokovový plášť se  
senzorikovou, leštěná pochromovaná mosaz, 230 V AC

Minim. tlak průtoku: 1,0 bar    
Množství průtoku: při tlaku 3 bary: 0,10 l/s   
Typ ochrany: IP 65    
Napájení: 230 V AC, 50/60 Hz    
Operating voltage: 6 V DC    
Množství proteklé za jednotku: 0,1 l/s

AQUA133 7612982109782               9700,–          

PROTRONIC-S – Optoelektronická směšovací umyvadlová  

armatura se samostatným síťovým zdrojem

PROTRONIC-S Bezdotyková, optoelektronicky řízená umyvadlová armatura DN 15, 
se samostatným síťovým zdrojem, vhodná do vlhkého prostředí. Pro připojení na 
teplou a studenou vodu, napájení pomocí 6V lithiové baterii, celokovový plášť 
se senzorikovou, leštěná pochromovaná mosaz. Dodatečné vybavení pro skryté 
směšovací zařízení je součástí balení. 230 V AC.

Minim. tlak průtoku: 1,0 bar    
Množství průtoku: při tlaku 3 bary: 0,10 l/s   
Typ ochrany: IP 65    
Napájení: 230 V AC, 50/60 Hz    
Operating voltage: 6 V DC    
Množství proteklé za jednotku: DW 0,07 l/s, DWW 0,07 l/s

AQUA132 7612982109775               9700,–     

NOVINKA
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Franke umyvadlové armatury AQUA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

PROTRONIC-C - Optoelektronická směšovací umyvadlová   
armatura s provozem na baterii

Bezdotyková, optoelektronicky řízená směšovací umyvadlová armatura, 
připojení 1/2", s provozem na baterii, vhodná pro mokré prostory. Pro připojení 
na teplou a studenou vodu, napájení pomocí lithiové baterie 6 V. Celokovový 
plášť se senzorikou a perlátorem zabezpečeným proti odcizení, leštěná 
pochromovaná mosaz.

s pákovým voličem teploty
AQRE130 7612982085475  10 700,– 
  

se zakrytým směšovacím zařízením
AQRE132 7612982085499  10 700,– 
 
 

PROTRONIC-C - Optoelektronická umyvadlová armatura s   
provozem na baterii

Bezdotyková, optoelektronicky řízená umyvadlová armatura, připojení 1/2", 
s provozem na baterii, vhodná pro mokré prostory. Pro připojení na předem 
smíchanou teplou nebo studenou vodu, napájení pomocí lithiové baterie 6 V. 
Celokovový plášť se senzorikou a perlátorem zabezpečeným proti odcizení, 
leštěná pochromovaná mosaz.

AQRE131 7612982085482  11 500,– 
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Franke umyvadlové armatury AQUA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

PROTRONIC-C - Optoelektronická směšovací umyvadlová   
armatura se samostatným síťovým zdrojem

Bezdotyková, optoelektronicky řízená směšovací umyvadlová armatura, 
připojení 1/2", se samostatným síťovým zdrojem. Pro připojení na teplou 
a studenou vodu. Celokovový plášť se senzorikou a perlátorem zabezpečeným 
proti odcizení, leštěná pochromovaná mosaz. 230 VAC.

s pákovým voličem teploty
AQRE133 7612982085734  14 300,– 
  

se zakrytým směšovacím zařízením
AQRE135 7612982085758  13 900,– 
 
  

Optoelektronická umyvadlová armatura se samostatným 
síťovým zdrojem

Bezdotyková, optoelektronicky řízená umyvadlová armatura DN 15, se 
samostatným síťovým zdrojem. Pro připojení na předem smíchanou teplou 
nebo studenou vodu. Celokovový plášť se senzorikou a perlátorem 
zabezpečeným proti odcizení, leštěná pochromovaná mosaz. 230 VAC.

 AQRE134 7612982085741  11 500,– 
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Franke umyvadlové armatury AQUA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

PROTRONIC-C - Optoelektronická směšovací umyvadlová   
armatura pro otevřené podumyvadlové zásobníky vody

Bezdotyková, optoelektronicky řízená směšovací umyvadlová armatura, 
připojení 1/2", pro otevřené podumyvadlové zásobníky vody. Pro připojení 
na studenou vodu. Celokovový plášť se senzorikou a perlátorem zabezpečeným 
proti odcizení, leštěná pochromovaná mosaz. 230 VAC.

AQRE136 7612982085512  18 500,– 
 
 

Dálkové ovládání

Dálkové ovládání pro nastavení parametrů funkcí u elektronických umyvadlových 
armatur.

AQRE900 7612982001079  4900,– 
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Franke umyvadlové armatury AQUA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

AQUALINE-S - Samouzavírací stojánkový ventil

Samouzavírací směšovací ventil AQUAMIX-C DN 15 jako umyvadlová 
Samouzavírací ventil AQUALINE-S DN 15 jako umyvadlová stojánková baterie, 
armaturová skupina I, s perlátorem s regulátorem průtoku. Samouzavírací 
kartuše, bezpístová konstrukce. Uzavírání bez zpětného nárazu. Nastavitelná 
doba průtoku. Celokovové provedení, leštěná pochromovaná mosaz.

Na přání: S antiblokovacím systémem (ABS) pro bezpečnostní vypnutí při 
dlouhodobém chodu.

Pro připojení na studenou vodu

AQUA201 7612982080395  2300,– 
AQUA211 s funkcí ABS 7612982080401  2800,– 
 

Pro připojení na předem smíchanou teplou vodu

AQUA201W 7612982080418  2300,– 
AQUA211W s funkcí ABS 7612982080425  2800,– 
 
 

AQUAMIX-S - Samouzavírací směšovací ventil

Samouzavírací směšovací ventil AQUAMIX-S DN 15 jako umyvadlová stojánková 
baterie, s perlátorem s integrovaným regulátorem množství. Pro připojení 
na teplou a studenou vodu. Samouzavírací směšovací kartuše, bezpístová 
konstrukce. Uzavírání bez zpětného nárazu. Nastavitelná doba průtoku. S jemně 
nastavitelným omezovačem teploty zajištěným proti přetočení. Celokovové 
provedení, leštěná pochromovaná mosaz. Volitelně s připojovacími hadicemi, 
nebo trubkami. Připojovací díly jsou vybaveny integrovanými omezovači 
zpětného toku a sítky na nečistoty.

Na přání: S antiblokovacím systémem (ABS) pro bezpečnostní vypnutí při 
dlouhodobém chodu.

S připojovacími hadicemi

AQUA200 7612982080555  4400,– 
AQUA210 s funkcí ABS 7612982080562  5000,– 
 

S připojovacími trubkami

AQUA200P 7612982080579  4900,– 
AQUA210P s funkcí ABS 7612982080586  5400,– 
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Franke umyvadlové armatury AQUA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

AQUAMIX - Samouzavírací směšovací ventil

Samouzavírací směšovací ventil AQUAMIX-C DN 15 jako umyvadlová stojánková 
baterie, s perlátorem s integrovaným regulátorem množství. Pro připojení 
na teplou a studenou vodu. Samouzavírací směšovací kartuše, bezpístová 
konstrukce. Uzavírání bez zpětného nárazu. Nastavitelná doba průtoku. S jemně 
nastavitelným omezovačem teploty zajištěným proti přetočení. Celokovové 
provedení, leštěná pochromovaná mosaz. Volitelně s připojovacími hadicemi, 
nebo trubkami. Připojovací díly jsou vybaveny integrovanými omezovači 
zpětného toku a sítky na nečistoty.

Na přání: S antiblokovacím systémem (ABS) pro bezpečnostní vypnutí při 
dlouhodobém chodu.

S připojovacími hadicemi

AQUA202 7612982080470  4700,– 
AQUA212 s funkcí ABS 7612982080487  5200,– 
 

S připojovacími trubkami

AQUA202P 7612982080531  5100,– 
AQUA212P s funkcí ABS 7612982080548  5700,– 
 
 

AQUALINE-C - Samouzavírací stojánkový ventil

Samouzavírací ventil AQUALINE-C DN 15 jako umyvadlová stojánková baterie, 
armaturová skupina I, s perlátorem s integrovaným regulátorem množství. 
Samouzavírací kartuše, bezpístová konstrukce. Uzavírání bez zpětného nárazu. 
Nastavitelná doba průtoku. Celokovové provedení s ovládáním zajištěným proti 
přetočení, leštěná pochromovaná mosaz.

Na přání: S antiblokovacím systémem (ABS) pro bezpečnostní vypnutí při 
dlouhodobém chodu.

Pro připojení na studenou vodu

AQUA203 7612982080357  2800,– 
AQUA213 s funkcí ABS 7612982080364  3000,– 
 

Pro připojení na předem smíchanou teplou vodu

AQUA203W 7612982080371  2800,– 
AQUA213W s funkcí ABS 7612982080388  3300,– 
 
 

AQUALINE-C - Samouzavírací nástěnný ventil

Samouzavírací ventil AQUALINE-C DN 15 jako umyvadlová stojánková baterie, 
Samouzavírací nástěnný ventil AQUALINE-S DN 15, armaturová skupina I, s 
šikmým vývodem a s perlátorem s regulátorem průtoku. Samouzavírací kartuše, 
bezpístová konstrukce. Uzavírání bez zpětného nárazu. Nastavitelná doba 
průtoku. Celokovové provedení, leštěná pochromovaná mosaz.

Na přání: S antiblokovacím systémem (ABS) pro bezpečnostní vypnutí při 
dlouhodobém chodu.

Pro připojení na studenou vodu

AQUA205 7612982080432  2300,– 
AQUA215 s funkcí ABS 7612982080449  2800,– 
  

Pro připojení na předem smíchanou teplou vodu

AQUA205W 7612982080456  2800,– 
AQUA215W s funkcí ABS 7612982080463  2800,– 
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Franke umyvadlové a pítkové armatury AQUA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

AQUAMIX ZEROCOMB - Stojánková baterie 

Samouzavírací směšovací ventil AQUAMIX ZEROCOMB DN 15. K připojení na   
studenou vodu. Nastavitelná doba průtoku. Leštěná pochromovaná mosaz.   
Kovová krytka ventilu nebo páčky. Provedení k připojení na beztlakové   
ohřívače vody montované pod umyvadlo.

AQRM176   7612982002984  8800,– 
s krytkou ventilu  
 

Pítková armatura

Pítková armatura s chrličem DN 15, typ FRESH, s ovládacím tlačítkem a pojistkou 
proti protáčení, leštěná pochromovaná mosaz, připojení - závit 3/8". 
Pochromovaná krytka pro chrlič FRESH.

AQRM304  7612982002939  8200,– 
  
pochromovaná krytka 
pro chrlič FRESH.
AQRM940 7612982064203  300,– 
 
  

Pítková armatura

Pítková armatura, z pochromované mosazi, pro studenou vodu, připojení 3/8" 
vnější závit, se šroubem pro nastavení dosahu vodního paprsku.

AQBM300 7612210006500  2200,– 
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Franke umyvadlové armatury AQUA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

AQUAMIX - Samouzavírací směšovací ventil jako nástěnná  
baterie s aretovatelným otočným vývodem

Samouzavírací směšovací ventil, připojení 1/2", jako nástěnná baterie s 
aretovatelným otočným vývodem, s přestavitelnými přípojkami a uzavíratelnými 
regulátory množství vody, v celokovovém provedení, pro připojení na teplou a 
studenou vodu, nastavitelná doba průtoku, leštěná pochromovaná mosaz.

vzdálenost vývodu od zdi: 173 mm
AQRM271 7612982000492  11 200,– 
  

vzdálenost vývodu od zdi: 233 mm
AQRM272 7612982000508  11 700,– 
    

AQUAMIX - Samouzavírací směšovací ventil jako nástěnná  
baterie s šikmým vývodem

Samouzavírací směšovací ventil, připojení 1/2", jako nástěnná baterie s šikmým 
vývodem, s přestavitelnými přípojkami a uzavíratelnými regulátory množství 
vody, v celokovovém provedení, pro připojení na teplou a studenou vodu, 
nastavitelná doba průtoku, leštěná pochromovaná mosaz.

AQRM273 7612982000485  8500,– 
    

AQUALINE - Samouzavírací termostatická nástěnná armatura 
s aretovatelným otočným vývodem

Samouzavírací termostatická nástěnná umyvadlová armatura DN 15, s 
aretovatelným otočným vývodem. Laminární perlátor s integrovaným regulátorem 
množství vody, termostat s kovovým držadlem s integrovanou ochranou proti 
přetočení. Pro připojení na teplou a studenou vodu, nastavitelná doba průtoku.

Vzdálenost vývodu od zdi: 176 mm
AQRM284 7612982073984  17 900,– 
 
Vzdálenost vývodu od zdi: 244 mm
AQRM285 7612982073861  17 900,–         
 
Vzdálenost vývodu od zdi: 276 mm
AQRM286 7612982073878  17 800,– 
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Franke umyvadlové armatury AQUA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Samouzavírací směšovací ventil jako dvojitá svorková baterie 
pro mycí koryta a stojany 

Samouzavírací směšovací ventil, připojení 1/2", jako dvojitá svorková baterie s 
šikmými vývody, pro mycí koryta a stojany. Pro připojení na rozvody teplé a 
studené vody umístěné vedle sebe, nastavitelná doba průtoku, leštěná 
pochromovaná mosaz.

AQRM312 7612982000522  17 100,– 
 
  

Samouzavírací směšovací ventil jako svorková baterie pro mycí 
koryta a stojany

Samouzavírací směšovací ventil, připojení 1/2", jako svorková baterie s šikmým 
vývodem, pro mycí koryta a stojany. Pro připojení na rozvody teplé a studené 
vody umístěné nad sebou, nastavitelná doba průtoku, leštěná pochromovaná 
mosaz.

AQRM311 7612982000515  9800,– 
 
  

Páková svorková baterie

Páková svorková baterie DN 15, 3 - 4 l/min, leštěná pochromovaná mosaz, 
směšovací kartuše s keramickými destičkami, s omezovačem teploty.

AQRM283 7612982019555  9600,– 
 
  

Dvojitá páková svorková baterie

Dvojitá páková svorková baterie DN 15, 3 - 4 l/min, leštěná pochromovaná 
mosaz, směšovací kartuše s keramickými destičkami, s omezovačem teploty.  

AQRM287 7612982019562  16 900,– 
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Franke umyvadlové armatury AQUA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Nástěnný vývod

Nástěnný vývod, připojení 1/2", s perlátorem zabezpečeným proti odcizení, úhel 
sklonu 10°, leštěná pochromovaná mosaz.

Vzdálenost vývodu od zdi: 234 mm
AQRM905 7612982000263  4900,– 
 

Vzdálenost vývodu od zdi: 165 mm
AQRM906 7612982000287  3400,– 
 

Vzdálenost vývodu od zdi: 78 mm
AQRM907 7612982000294  2800,– 
 
 

Nástěnný vývod

Nástěnný vývod s perlátorem a krycí růžicí, úhel sklonu 45°, dosah od zdi 75 mm, 
leštěná pochromovaná mosaz.

AQRM908 7612982002373  1800,– 
 
 

Samostatný termostat pod umyvadlo, jako termická ochrana 
proti opaření, s připojovací sadou

Samostatný termostat pod umyvadlo, s připojovací sadou, jako termická ochrana 
proti opaření při výpadku studené vody u umyvadlových armatur. Vývody se   
závitem G 3/8 B, převlečná matice se závitem G 3/8, pro připojení na rohový  
ventil pod umyvadlem.

AQRM310 7612982000034  3800,– 
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Franke sprchové armatury AQUA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

AQUALINE - Samouzavírací průtokový ventil 

Samouzavírací průtokový ventil, připojení 1/2", pro montáž na omítku, s tlačnou 
kovovou krytkou, pro připojení na předem smíchanou teplou nebo studenou 
vodu v místnosti nevystavené mrazu, nastavitelná doba průtoku, leštěná 
pochromovaná mosaz.

s vnitřním závitem
AQRM666 7612982000553  3100,– 
 

se šroubovým spojem
AQRM667 7612982000560  3500,– 
 
 

AQUALINE - Samouzavírací průtokový ventil 

Samouzavírací průtokový ventil, připojení 1/2", pro montáž pod omítku, pláštění 
ze Styroporu se zvukově izolačními vlastnostmi, s tlačnou kovovou krytkou, pro 
připojení na předem smíchanou teplou nebo studenou vodu, mosaz bez 
povrchové úpravy, viditelné díly - leštěná pochromovaná mosaz.

AQRM668 7612982000584  3400,– 
 

prodlužovací sada, 33 mm
AQRM900 7612982001482  1100,– 
 
 

AQUALINE - Samouzavírací průtokový ventil, pro montáž pod 
omítku

Samouzavírací průtokový ventil, připojení 1/2", pro montáž pod omítku, s 
krycí destičkou z chromniklové oceli 18/10 a s tlačnou kovovou krytkou, s 
uzavíratelným regulátorem množství vody, pro připojení na předem smíchanou 
teplou nebo studenou vodu, nastavitelná doba průtoku.

  
AQRM704 7612982002038  3700,– 

Sada pro hrubou stavbu - bez lepené příruby
AQRM676 7612982001901  2400,– 
  
sada pro hotové stavební dílce 
AQRM677 7612982001918  5100,– 

prodlužovací sada, 33 mm
AQRM900 7612982001482  1100,– 
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Franke sprchové armatury AQUA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

AQUALINE - Sprchový panel z chromniklové oceli, se 
samouzavíracím průtokovým ventilem 

Sprchový panel z chromniklové oceli 18/10, se samouzavíracím průtokovým 
ventilem, připojení 1/2", s technologií dálkového ovládání. Kovové ovládací 
tlačítko lícuje s krytem. Díky montáži průchozího ventilu přímo na sprchovou 
hlavici nedochází ke stagnaci vody (podle DVGW W551; DVGW = Německé 
sdružení pro instalaci rozvodů vody a plynu). Se sprchovou hlavicí (12 l/min), 
regulátorem průtoku (9 l/min) a uzavíratelným regulátorem množství vody. Pro 
připojení na předem smíchanou teplou nebo studenou vodu, připojení zeshora 
(závit G 1/2 B), nastavitelná doba průtoku.  

AQRM665 7612982000591  19 200,– 
 
 

AQUALINE - Sprchový panel z chromniklové oceli
 
Sprchový panel AQUALINE z chromniklové oceli, pro montáž na omítku, se  
samouzavíracím průtokovým ventilem DN 15. Se sprchovou hlavicí AQUAJET-
Slimline s plastovou růžicí a regulátorem průtoku (9 l/min). Flexibilní  vysokotlaké 
hadičky, uzavíratelný regulátor množství vody. Pro připojení na předem   
smíchanou teplou nebo studenou vodu, nastavitelná doba průtoku. Kryt z  
profi lované ušlechtilé oceli, s ukončovacími krytkami z umělé hmoty, viditelné 
části armatury - leštěné pochromované.

AQUA701 7612982098567  20 900,– 
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Franke sprchové armatury AQUA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

AQUAMIX - Samouzavírací směšovací ventil jako nástěnná  
baterie

Samouzavírací směšovací ventil, připojení 1/2", jako nástěnná baterie 
s odtokovým kolenem, s přestavitelnými přípojkami s uzavíratelnými   
regulátory množství vody, v celokovovém provedení, pro připojení na   
teplou a studenou vodu, nastavitelná doba průtoku, leštěná    
pochromovaná mosaz.

AQRM650 7612982000812  8400,– 
 
  

AQUAMIX - Samouzavírací směšovací ventil, pro montáž pod 
omítku

Samouzavírací směšovací ventil, připojení 1/2", pro montáž pod omítku, 
s krycí destičkou z chromniklové oceli a s tlačnou kovovou krytkou, 
s uzavíratelnými regulátory množství vody, pro připojení na teplou a   
studenou vodu, nastavitelná doba průtoku.

Sada pro hrubou stavbu - s lepenou přírubou
AQRM675 7612982001925   7500,– 

Sada pro hrubou stavbu - bez lepené příruby
AQRM657 7612982000614  3100,– 
  
sada pro hotové stavební dílce
AQRM656 7612982000577  8200,– 
 
  

AQUALINE-Therm - Nástěnná baterie s přípojkou pro ruční sprchu

AQUALINE-Therm - Samouzavírací termostatická baterie DN 15, s přípojkou  
G 1/2 B pro ruční sprchu, pro montáž na omítku. S přestavitelnými přípojkami 
s uzavíratelnými regulátory množství vody, termostat s kovovým držadlem s 
integrovanou ochranou proti přetočení. Pro připojení na teplou a studenou  
vodu, nastavitelná doba průtoku, leštěná pochromovaná mosaz.

AQRM692 7612982073936  13 900,– 
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Franke sprchové armatury AQUA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

AQUAMIX - Sprchový panel z chromniklové oceli, se 
samouzavíracím směšovacím ventilem

Sprchový panel z chromniklové oceli 18/10, pro montáž na omítku, se 
samouzavíracím směšovacím ventilem, připojení 1/2". Se sprchovou hlavicí   
(12 l/min) s úhlově nastavitelnou plastovou růžicí a regulátorem průtoku                        
(9 l/min). Flexibilní vysokotlaké hadičky, uzavíratelné regulátory množství vody.  
Pro připojení na teplou a studenou vodu, nastavitelná doba průtoku. Kryt z 
profilované chromniklové oceli 18/10, s ukončovacími krytkami z umělé hmoty, 
viditelné části armatury - leštěné pochromované.

AQRM653 7612982098666  24 900,–  
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Franke sprchové armatury AQUA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

AQUALINE-Therm - Termostatická baterie, pro montáž pod   
omítku, s možností termické dezinfekce

AQUALINE-Therm - Samouzavírací termostatická baterie DN 15, pro montáž pod 
omítku. Krabice pro montáž pod omítku, s lepenou přírubou, vzdálenost přední 
hrany krabice od přední hrany příruby: 6 mm. S uzavíratelnými regulátory množství 
vody, termostat s kovovým držadlem s integrovanou ochranou proti přetočení a 
s krycí destičkou z chromniklové oceli. Pro připojení na teplou a studenou vodu, 
nastavitelná doba průtoku, leštěná pochromovaná mosaz. S možností termické 
dezinfekce za pomoci externího ovládání, např. přes klíčové spínače.

sada pro hrubou stavbu bez lepené příruby
samouzavírací termostatická baterie Aqualine-Therm
AQRM688 7612982075582  3100,– 
   
  
sada pro hrubou stavbu - s lepenou přírubou
samouzavírací termostatická baterie Aqualine-Therm
AQRM698 7612982075599  5500,– 
   
  
sada pro hotové stavební dílce
samouzavírací termostatická baterie Aqualine-Therm 
AQRM699  7612982075575  12 700,– 
   
  
Příslušenství:
Prodlužovací sada, 25 mm
Z-AQUA037 7612982076466  1100,– 
   

Montážní klíč potřebný pro montáž prodlužovací sady
AQRM967 7612982001475  1300,– 
  
Kartuše s magnetickým ventilem bypass
Z-AQUA015 7612982073236  1100,– 
   

Připojovací vedení pro kartuši s 
magnetickým ventilem bypass 
Z-AQUA016 7612982079184  1100,– 
 
   

AQUALINE-Therm - Samouzavírací termostatická baterie, pro montáž 
pod omítku

Samouzavírací termostatická baterie, připojení 1/2", pro montáž pod omítku. 
S uzavíratelnými regulátory množství vody a krycí destičkou z chromniklové oceli, 
termostat s kovovým držadlem s integrovanou ochranou proti přetočení. Pro připojení 
na teplou a studenou vodu, nastavitelná doba průtoku, leštěná pochromovaná mosaz.

Sada pro hrubou stavbu 
samouzavírací termostatická baterie 
Aqualine-Therm - TDES    
AQRM688 7612982075582  3100,– 

Sada pro hrubou stavbu - s lepenou přírubou
samouzavírací termostatická baterie 
Aqualine-Therm - TDES    
AQRM698 7612982075599  5500,–  

sada pro hotové stavební dílce 
samouzavírací termostatická 
baterie Aqualine-Therm   
AQRM689 7612982075568  12 000,– 
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Franke sprchové armatury AQUA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

AQUALINE-Therm - Sprchový panel z chromniklové oceli, 
se samouzavíracím ventilem a termostatickou baterií

Sprchový panel z chromniklové oceli 18/10, pro montáž na omítku, se 
samouzavíracím ventilem a termostatickou baterií, připojení 1/2". Se sprchovou 
hlavicí (12 l/min) s úhlově nastavitelnou plastovou růžicí a regulátorem průtoku 
(9 l/min). Flexibilní vysokotlaké hadičky, uzavíratelné regulátory množství vody. 
Pro připojení na teplou a studenou vodu, nastavitelná doba průtoku. Kryt z 
profilované chromniklové oceli 18/10, s ukončovacími krytkami z umělé hmoty, 
viditelné části armatury - leštěná pochromovaná mosaz.

AQRM687 7612982098697   29 900,– 

S možností termické dezinfekce přes externí ovládání, např. pomocí 
spínače s klíčem.

AQUALINE-Therm - Sprchový panel s čelním sklem, 
samouzavíracím ventilem a termostatickou baterií

Sprchový panel s čelním sklem, pro montáž na omítku, se samouzavíracím 
ventilem a termostatickou baterií, připojení 1/2". Se sprchovou hlavicí AQUAJET-
Comfort (12 l/min) s úhlově nastavitelnou plastovou růžicí a regulátorem průtoku 
(9 l/min). Flexibilní vysokotlaké hadičky, uzavíratelné regulátory množství vody. 
Pro připojení na teplou a studenou vodu, nastavitelná doba průtoku. Kryt z 
chromniklové oceli 18/10, s celoplošným čelním sklem, viditelné části 
armatury - leštěné pochromované.

AQRM695 7612982098703  47 000,– 
  

S možností termické dezinfekce přes externí ovládání, např. pomocí spínače 
s klíčem.

  



195

Franke sprchové armatury AQUA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Volně stojící samostatná sprcha Cobra se samouzavíracím 
ventilem

Volně stojící samostatná sprcha z ušlechtilé oceli, označení materiálu 1.4571, 
povrch otryskaný skleněnými perličkami a elektrolyticky leštěný. Sprcha je 
kompletně předmontovaná a určená pro instalaci volně ve vnějších nebo vnitřních 
prostorách. S přírubou pro montáž na hotovou podlahu, včetně připevňovací 
sady, celková výška od horní hrany hotové podlahy: 2349 mm, průměr trubky: 
114, 3 mm. Připojení zezdola na předem smíchanou teplou nebo studenou vodu, 
se samouzavíracím průtokovým ventilem, připojení 1/2", nastavitelná doba 
průtoku. 

AQRM670 7612982001260   100 000,– 

 
Dodací lhůta 1 týden

Miska na mýdlo, pro sprchový panel

Miska na mýdlo, z ušlechtilé oceli, pro montáž na sprchové panely z ušlechtilé 
oceli.

AQRM968 7612982001741  1200,– 
 
 

Prodloužení krytu, pro sprchový panel

Prodloužení krytu, pro sprchové panely z ušlechtilé oceli. Z profi lované chrom-
niklové oceli, s možností nastavení výšky pro obložení trubek při instalacích na 
omítku.

Z-AQUA062         160 - 260 mm 7612210054396  2300,– 
   
Z-AQUA063         250 - 360 mm 7612210054570  2400,– 
   
Z-AQUA064         350 - 460 mm  7612210054587  2800,– 
    
Z-AQUA065         450 - 560 mm  7612210054594  2900,–
   
Z-AQUA066         550 - 660 mm  7612210054600  3900,– 
     
Z-AQUA067         650 - 760 mm 7612210054617  4100,– 
   
Z-AQUA068         750 - 860 mm  7612210054624  4200,– 
    
Z-AQUA069         850 - 960 mm  7612210054631  4300,– 
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Franke sprchová hlavice AQUA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

AQUAJET - Sprchová hlavice

Sprchová hlavice AQUAJET-Slimline DN 15 s plastovou růžicí se systémem proti 
usazování vodního kamene a nízkou tvorbou aerosolů. S nástrčným připojovacím 
hrdlem pro montáž na stěnu. Včetně regulátoru průtoku s konstantním bjemovým 
proudem od průtočného tlaku 1 bar. Plášť sprchové hlavice je vybaven přípravou 
pro volitelnou pojistku proti přetočení. Leštěná pochromovaná mosaz.

6l/min.
AQUA750    7612982078484   1700,–

9l/min.
AQUA751    7612982098727  1800,– 

12l/min.
AQUA752   7612982098734  1900,– 

Příslušenství:

Plastová růžice
Z-AQUA004                                          7612982081354         90,–         

Sprchová hlavice

Sprchová hlavice DN 15 leštěná, pochromovaná s automatickým regulátorem 
průtoku vody, nastavitelný úhel od 9 do 21 stupňů.

9 l/min
AQRM962 7612982000010  2300,– 
 
12 l/min
AQRM963   7612982000027  2300,–

Příslušenství:

Prodloužení, 100 mm
AQRM970 7612982001727  2700,– 
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Franke sprchové armatury AQUA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

NOVINKA

PROTRONIC – A3000 open – optoelektronicky řízená sprchová 
armatura DN 15, stavebnicový systém    
  
Pro instalaci pod omítku. Pro připojení na předem smíchanou nebo studenou 
vodu. Kombinovatelný systém s kulatým zezadu přišroubovaným opto-elektro-
nickým senzorem, z lesklého chromu s integrovanou řídící elektronikou, pojistkou 
proti přetočení, magnetickým ventilem s oboustranně plochým těsněním 
šroubení s vnějším závitem, ovladacím prodlužovacím 2m kabelem a přípojkou 
pro vnější zdroj napětí. S možností externího ovládání, jako nastavení armatur a 
komunikace přes ECC – řídící jednotku.

Řídící funkce:    
- možnost připojení senzoru teploty, měření teploty a uložení protokolu každých                                   
  60 sekund, pře tepelné dezinfekci každých 10 sekund.

- časově nastavitelné hygienické oplachování, pevně zvolené intervaly nebo  
  nastavení času po posledním použití.

Přídavné funkce ECC – řídící jednotky (Ethernet):   
- automatická tepelná dezinfekce odpovídající DVGW, protokol W 551, tak jako                         
  bezpečnostní vypnutí     
- vypínání při čištění     
- na vteřinu přesné nastavení po „době doběhu“

AQUA615 7612982101250     7100,–
  

Nerezová, kulatá, krycí deska  pro instalaci senzoru

Z-AQUA084 7612982113512    1400,– 
 

Kompaktní systémový síťový zdroj

Kompaktní systémový síťový zdroj – pro napájení od max. 6 armatur AQUA 3000 
open do 100 m délky kabelu.

230V AC/24 V DC.

Z-AQUA007        7612982074653  4200,–
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Franke splachovací armatury AQUA  

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

AQUALINE - Tlakový splachovač pro pisoáry

Tlakový splachovač pro pisoáry, připojení 1/2", podle DIN 3265 - armaturová 
skupina II, pro montáž na omítku. Nastavitelný průtok a splachovací proud, 
s uzavíratelným regulátorem množství vody, vtokovou trubkou a spojkou pro 
připojení k pisoáru. Leštěná pochromovaná mosaz, tlačná krytka a šroubení 
z pochromovaného plastu.

AQRM460 7612982000638  3300,– 
 
  

PROTRONIC - Optoelektronická splachovací armatura pro 
pisoáry, s provozem na baterii

Optoelektronicky řízená bezdotyková splachovací armatura pro pisoáry, připojení 
1/2", s provozem na baterii, pro montáž na omítku. S kartuší se samouzavíracím 
magnetickým ventilem. Se senzorikou a uzavíratelným regulátorem množství 
vody. Nastavitelný splachovací proud. Leštěná pochromovaná mosaz. Napájení 
pomocí lithiové baterie 6 V.

AQRE430 7612982001185  13 100,– 
 
  

AQUALINE - Tlakový splachovač pro pisoáry, pro montáž pod 
omítku

Tlakový splachovač pro pisoáry, připojení 1/2", podle DIN 3265 - armaturová 
skupina II, pro montáž pod omítku. Nastavitelný průtok a splachovací proud, 
s uzavíratelným regulátorem množství vody. Snadná montáž. Včetně prvku pro 
usnadnění pokládky obkladu. Krycí destička z chromniklové oceli 18/10. 
Ovládání pomocí kovového tlačítka.

Sada pro hrubou stavbu
AQRE434 7612982001192  4800,– 
  
sada pro hotové stavební dílce
AQRM461 7612982000645  6400,– 
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Franke splachovací armatury AQUA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

PROTRONIC - Optoelektronická splachovací armatura pro 
pisoáry, pro montáž pod omítku

Optoelektronicky řízená bezdotyková splachovací armatura pro pisoáry, připojení 
1/2", pro montáž pod omítku. S uzavíratelným regulátorem množství vody. S 
kartuší se samouzavíracím magnetickým ventilem. Snadná montáž. Včetně   
prvku pro usnadnění pokládky obkladu. Krycí destička z chromniklové oceli, se 
senzorem.

Sada pro hrubou stavbu
AQRE434 7612982001192  4800,– 
 
Sada pro hotové stavební dílce -s integrovaným transformátorem (230 V~)
AQRE432 7612982102257  9900,– 
 
sada pro hotové stavební dílce - pro samostatné napájení proudem (24 V~) 
AQRE433 7612982102264  13 300,– 
 
sada pro hotové stavební dílce - s provozem na baterii (6 V)
AQRE431 7612982001215  10 100,– 
 
  

Jednotka řízení světelné závory

Jednotka řízení světelné závory pro pisoárové žlaby, s šířkou výklenku do  
max. 9,5 m. S řídicí elektronikou pro externí montáž, senzorem a refl ektorem,          
k připojení na magnetické samouzavírací ventily. 24 V DC.

AQRE440 7612982005367   55 000,– 

Příslušenství

Síťový zdroj k centrálnímu vnějšímu zdroji k elektronickým splachovacím  
armaturám

AQRE908  7612982000973   3400,– 

Magnetický samospínací ventil pro zařízení pisoárů s elektronicky řízenou 
spotřebou vody ve spojení s řídící jednotkou, s možností přepnutí na manuální 
ovladání. Mosazný povrch.

Z-AQUA044  DN 15, 24 V AC  7612982004803   10 400,–  
 
Z-AQUA047  DN 20, 24 V AC  7612982004810   11 900,– 

Z-AQUA050  DN 25, 24 V AC   7612982004827   15 500,– 
 

PROTRONIC – A3000 open optoelektronická splachovací  
pisoárová armatura DN 15 v kombinovatelném systému 

PROTRONIC – A3000 open , bezdotyková, optoelektronicky řízená splachovací 
Armatura D15 v kombinovatelném systému pro montáž pod omítku. Pro připojení 
Na předem smíchanou nebo studenou vodu. 24 V DC. Kombinovatelný systém  
s kulatým zezadu přišroubovaným opto-elektronickým senzorem, z lesklého  
chromu s integrovanou řídící elektronikou, pojistkou proti přetočení,    
magnetickým ventilem s oboustranně plochým těsněním šroubení s vnějším  
závitem, ovladacím prodlužovacím 2m kabelem a přípojkou pro vnější zdroj 
napětí. S možností externího ovládání, jako nastavení armatur a komunikace  
přes ECC – řídící jednotku.

Řídící funkce:    
- časově volitelné nastavení hygienického oplachování, voletelné nebo přesné   
  intervaly nebo nastavení po posledním použití

Přídavné funkce ECC – řídící jednotky (Ethernet):   
- přesně stanovená doba s automatickým spuštěním   
- vypínání při čištění

AQUA402 7612982101243    16 500,–       

Nerezová kulatá krycí deska pro instalaci senzoru

Z-AQUA084 7612982113512    1400,– 
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Franke splachovací armatury AQUA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Tlakový splachovač pro WC

Tlakový splachovač pro WC, připojení 1/2" nebo 3/4" podle DIN 3265, 
pro montáž na omítku, nastavitelný průtok a splachovací proud. Leštěná 
pochromovaná mosaz, tlačná krytka a šroubení z pochromovaného plastu.

připojení 1/2"
AQRM551 7612982000690  3700,– 
  
připojení 3/4"
AQRM552 7612982000706  3400,– 
 
  

Tlakový splachovač pro WC

Tlakový splachovač pro WC, připojení 3/4" podle DIN 3265 - armaturová skupina 
I, pro montáž na omítku. Automatická regulace objemového splachovacího   
proudu a nastavitelný průtok. Leštěná pochromovaná mosaz, tlačná krytka a 
šroubení z kovu.

AQRM550 7612982000669  5700,– 
 
  

Jednotka elektronického řízení sifonu

Jednotka elektronického řízení sifonu pro navenek neviditelnou instalaci. 
Pro bezdotykové splachování pisoárů Franke, ať již z ušlechtilé oceli nebo 
keramických. S flexibilní tlakovou hadicí, magnetickým ventilem, elektronickým 
modulem a sifonem s vně namontovaným senzorem bez kontaktu s vodou.

Doba splachování: nastavitelná v rozmezí 4 - 15 s
Napájecí napětí: 230 V AC
Typ krytí: elektronika IP 75, magnetický ventil IP 40

AQUA420 7612982084157  12 600,– 
   
    
Jednotka elektronického řízení sifonu pro navenek neviditelnou instalaci. Pro 
bezdotykové splachování keramických pisoárů. S flexibilní tlakovou hadicí, 
magnetickým ventilem, elektronickým modulem a sifonem s vně namontovaným 
senzorem bez kontaktu s vodou. Důležité upozornění: Přívod vody nesmí být 
umístěn na střed a dutý prostor v pisoáru musí mít v oblasti přívodu vody 
hloubku minimálně 70 mm.

Doba splachování: nastavitelná v rozmezí 4 - 15 s
Napájecí napětí: 230 V AC
Typ krytí: elektronika IP 75, magnetický  ventil IP 40
 
AQUA421 7612982113116  7900,– 
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Franke splachovací armatury AQUA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Tlakový splachovač pro WC, provedení antivandal

Tlakový splachovač pro WC, připojení 3/4" podle DIN 3265, obzvláště vhodný 
pro prostory ohrožené vandalstvím, montáž splachovače zcela mimo prostor 
uživatele. Krycí destička z chromniklové oceli 18/10, ovládání pomocí kovového 
tlačítka.

AQRM553 7612982000652  9700,– 
 
armaturová skupina I
AQRM554 7612982000713  10 000,– 
  

Tlakový splachovač pro WC, pro montáž pod omítku

Tlakový splachovač pro WC, připojení 3/4" podle DIN 3265, pro montáž pod 
omítku. S předuzávěrem. Krycí destička z chromniklové oceli, ovládání pomocí 
kovového tlačítka.

Sada pro hrubou stavbu
AQRM558 7612982000737  2300,– 
 
Sada pro hotové stavební dílce
AQRM557 7612982000720  7400,– 
 

provedení jako tlakový splachovač pro WC, armaturová skupina I, 
s automatickou regulací objemového splachovacího proudu 

Sada pro hrubou stavbu
AQRM556 7612982000683  2600,– 
 
Sada pro hotové stavební dílce
AQRM555 7612982000676  7800,– 
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Franke instalační prvky, pro umyvadla AQUAFIX

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Instalační rám prvek pro umyvadla

Instalační rám prvek AQUAFIX pro umyvadla se stojánkovou baterií. Samonosný 
ocelový rám s práškovým nástřikem, pro opláštění suchým procesem a    
samostatnou montáž. Testováno TÜV. Výškově nastavitelné upevnění 
umyvadla, přípojek pro baterii a odtoku. Zvukově izolované stěnové 
průchodky 1/2", univerzální odpadní koleno DN 50, závěsné svorníky 
pro umyvadlo, ochranná stavební zátka a připevňovací materiál.

Rozměry: 525x1185 mm  
Nastavení výšky: 0 - 200 mm
Nastavení hloubky: 135 - 205 mm při použití úhelníků pro   
 předstěnovou montáž

CMPX152 7612982097201  2300,– 
 

Instalační rám prvek pro umyvadla, provedení pro invalidy

Instalační rám prvek AQUAFIX pro umyvadla v provedení pro invalidy a se 
stojánkovými bateriemi. Samonosný ocelový rám s práškovým nástřikem, 
pro opláštění suchým procesem a samostatnou montáž. Testováno TÜV. 
Výškově nastavitelné upevnění umyvadla, přípojek pro baterii a odtoku. 
Zvukově izolované stěnové průchodky 1/2", zápachová uzávěrka 
DN 50 / DN 40 integrovaná ve zdi, závěsné svorníky pro umyvadlo, 
ochranná stavební zátka a připevňovací materiál.

Rozměry: 525x1185 mm  
Nastavení výšky: 0 - 200 mm
Nastavení hloubky: 135 - 205 mm při použití úhelníků pro   
 předstěnovou montáž

CMPX151 7612982097218  3500,–

Instalační rám prvek pro umyvadla z ušlechtilé oceli

Instalační rám prvek AQUAFIX pro umyvadla z ušlechtilé oceli, pro stojánkové 
nebo nástěnné baterie. Samonosný ocelový rám s práškovým nástřikem, pro 
opláštění suchým procesem a samostatnou montáž. Testováno TÜV. S několikrát 
klíženou deskou z vrstveného dřeva, odolnou proti vodě. Výškově nastavitelné 
upevnění umyvadla, přípojek pro baterii a odtoku. Zvukově izolované stěnové 
průchodky 1/2", univerzální odpadní koleno DN 50, ochranná stavební zátka, 
připevňovací materiál a montážní návod.

Rozměry: 700x1185 mm  
Nastavení výšky: 0 - 200 mm
Nastavení hloubky: 135 - 205 mm při použití úhelníků pro   
 předstěnovou montáž

CMPX150 7612982097232  4500,–

NOVINKA

Příslušenství:
Z-CMPX140 7612982097294                  130,–                              
Sada montážních úhelníků  

Příslušenství:
Z-CMPX140 7612982097294                  130,–                              
Sada montážních úhelníků  

Příslušenství:
Z-CMPX140 7612982097294                  130,–                              
Sada montážních úhelníků  
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Příslušenství:
Z-CMPX140 7612982097294                  130,–                              
Sada montážních úhelníků  

Franke instalační prvky, pro umyvadla a výlevky AQUAFIX
NOVINKA

Instalační rám prvek pro výlevky z ušlechtilé oceli

Instalační rám prvek AQUAFIX pro výlevky z ušlechtilé oceli, pro nástěnné baterie. 
Samonosný ocelový rám s práškovým nástřikem, pro opláštění suchým procesem 
a samostatnou montáž. Testováno TÜV. S několikrát klíženou deskou z vrstveného 
dřeva, odolnou proti vodě. Výškově nastavitelné upevnění výlevky, přípojek pro 
baterii a odtoku. Zvukově izolované stěnové průchodky 1/2", univerzální odpadní 
koleno DN 50, ochranná stavební zátka, připevňovací materiál a montážní návod.

Rozměry: 700x1185 mm  
Nastavení výšky: 0 - 200 mm
Nastavení hloubky: 135 - 205 mm při použití úhelníků pro   
 předstěnovou montáž 

CMPX155 7612982097249  4500,– 
 

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Připevňovací modul pro nástěnné baterie montované na omítku

Připevňovací modul AQUAFIX pro nástěnné baterie montované na omítku, pro 
montáž ve spojení s instalačními prvky AQUAFIX pro umyvadla. Pozinkovaná 
ocel, bez stěnových průchodek, včetně připevňovacího materiálu.

444x30x72 

Z-CMPX152/1 7612982097225  500,– 
 

Sada montážních úhelníků
 
Sada montážních úhelníků AQUAFIX pro předstěnovou montáž, pro připevnění 
instalačních prvků AQUAFIX ke zdivu nebo před lehkou příčku. Plynulé nastavení 
hloubky. Pro samostatnou montáž. Pozinkovaná ocel. Včetně připevňovacího 
materiálu. Obsah balení: 2 kusy.

Z-CMPX140 7612982097294                  130,– 
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Franke instalační prvky, pro pisoáry AQUAFIX

Instalační rám prvek pro pisoáry, s podomítkovou splachovací  
armaturou
 
Instalační rám prvek AQUAFIX pro pisoáry z ušlechtilé oceli, s předmontovanou 
sadou pro hrubou stavbu - pro splachovací armatury AQUALINE / PROTRONIC 
montované pod omítku. Samonosný ocelový rám s práškovým nástřikem, pro 
opláštění suchým procesem a samostatnou montáž. Testováno TÜV. Výškově 
nastavitelné upevnění pisoáru, přípojky pro armaturu a odtoku. Předmontováno 
pro pisoár CMPX538. Zvukově izolovaná stěnová průchodka 1/2", univerzální 
odpadní koleno DN 50, svorníky pro upevnění pisoáru, ochranná stavební zátka 
a připevňovací materiál.

Rozměry: 525x1440 mm  
Nastavení výšky: 0 - 200 mm
Nastavení hloubky: 135 - 205 mm při použití úhelníků pro   
 předstěnovou montáž

Poznámka: Pro jiné pisoáry z ušlechtilé oceli a pro keramické pisoáry je nutné           
                      příčníky upravit!

CMPX135 7612982097256  6200,– 
 

NOVINKA

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Sada montážních úhelníků
 
Sada montážních úhelníků AQUAFIX pro předstěnovou montáž, pro připevnění 
instalačních prvků AQUAFIX ke zdivu nebo před lehkou příčku. Plynulé nastavení 
hloubky. Pro samostatnou montáž. Pozinkovaná ocel. Včetně připevňovacího 
materiálu. Obsah balení: 2 kusy.

Z-CMPX140 7612982097294                  130,– 
  

 

PROTRONIC - Optoelektronická splachovací armatura pro 
pisoáry, pro montáž pod omítku

Sada pro hotové stavební dílce -
s integrovaným transformátorem (230 V~)
AQRE432 7612982102257  9900,– 

sada pro hotové stavební dílce - 
s provozem na baterii (6 V)
AQRE431 7612982001215  10 100,– 
 
  

AQUALINE - Tlakový splachovač pro pisoáry, pro montáž 
pod omítku

Sada pro hotové stavební dílce
AQRM461 7612982000645  6400,– 
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Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Franke instalační prvky, pro pisoáry AQUAFIX
NOVINKA

Instalační rám prvek pro pisoáry s řízením sifonu

Instalační rám prvek AQUAFIX pro pisoáry z ušlechtilé oceli, s řízením sifonu. 
Samonosný ocelový rám s práškovým nástřikem, pro opláštění suchým 
procesem a samostatnou montáž. Testováno TÜV. Výškově nastavitelné 
upevnění pisoáru, přípojky pro armaturu a odtoku. Předmontováno pro 
pisoár Franke CMPX538. Zvukově izolovaná stěnová průchodka 1/2", 
univerzální odpadní koleno DN 50, svorníky pro upevnění pisoáru, 
ochranná stavební zátka a připevňovací materiál.

Rozměry: 525x1185 mm 
Nastavení výšky: 0 - 200 mm
Nastavení hloubky: 135 - 205 mmpři použití úhelníků pro   
 předstěnovou montáž

CMPX136 7612982097270  2100,– 
 

Sada montážních úhelníků
 
Sada montážních úhelníků AQUAFIX pro předstěnovou montáž, pro připevnění 
instalačních prvků AQUAFIX ke zdivu nebo před lehkou příčku. Plynulé nastavení 
hloubky. Pro samostatnou montáž. Pozinkovaná ocel. Včetně připevňovacího 
materiálu. Obsah balení: 2 kusy.

Z-CMPX140 7612982097294                  130,– 
  

 

Jednotka elektronického řízení sifonu

Jednotka elektronického řízení sifonu pro navenek neviditelnou instalaci. 
Pro bezdotykové splachování pisoárů Franke, ať již z ušlechtilé oceli nebo 
keramických. S flexibilní tlakovou hadicí, magnetickým ventilem, elektronickým 
modulem a sifonem s vně namontovaným senzorem bez kontaktu s vodou.

Doba splachování: nastavitelná v rozmezí 4 - 15 s
Napájecí napětí: 230 V AC
Typ krytí: elektronika IP 75, magnetický ventil IP 40

AQUA420 7612982084157  12 600,– 
 
   
    
Jednotka elektronického řízení sifonu pro navenek neviditelnou instalaci. Pro 
bezdotykové splachování keramických pisoárů. S flexibilní tlakovou hadicí, 
magnetickým ventilem, elektronickým modulem a sifonem s vně namontovaným 
senzorem bez kontaktu s vodou. Důležité upozornění: Přívod vody nesmí být 
umístěn na střed a dutý prostor v pisoáru musí mít v oblasti přívodu vody 
hloubku minimálně 70 mm.

Doba splachování: nastavitelná v rozmezí 4 - 15 s
Napájecí napětí: 230 V AC
Typ krytí: elektronika IP 75, magnetický  ventil IP 40
 
AQUA421 7612982113116  7900,– 
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Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Franke instalační prvky, pro pisoáry AQUAFIX
NOVINKA

Instalační rám prvek pro suché pisoáry

Instalační rám prvek AQUAFIX pro pisoáry bez splachování vodou. Samonosný oce-
lový rám s práškovým nástřikem, pro opláštění suchým procesem a samostatnou 
montáž. Testováno TÜV. Výškově nastavitelné upevnění pisoáru a odtoku. 
Předmontováno pro pisoár Franke CMPX538WF. Univerzální odpadní koleno 
DN 50, svorníky pro upevnění pisoáru, ochranná stavební zátka a připevňovací 
materiál.

Rozměry: 525x1185 mm 
Nastavení výšky: 0 - 200 mm
Nastavení hloubky: 135 - 205 mm při použití úhelníků pro   
 předstěnovou montáž

CMPX137 7612982097287  1700,– 
 

Sada montážních úhelníků
 
Sada montážních úhelníků AQUAFIX pro předstěnovou montáž, pro připevnění 
instalačních prvků AQUAFIX ke zdivu nebo před lehkou příčku. Plynulé nastavení 
hloubky. Pro samostatnou montáž. Pozinkovaná ocel. Včetně připevňovacího 
materiálu. Obsah balení: 2 kusy.

Z-CMPX140 7612982097294                  130,– 
  

 

Závěsný pisoár bez splachování vodou

Závěsný pisoár z chromniklové oceli 18/10, povrch uvnitř a vně matový broušený, 
tloušťka materiálu 1,2 mm. Oválný tvar vnitřní části i celého pisoáru, odtok 
horizontální dozadu. Montáž a upevnění podle EN 80. Upevnění je skryté. Včetně 
odtokového kolena DN 50, montážní lišty a ventilu z ušlechtilé oceli s pryžovou 
membránou jako zápachovou uzávěrkou.

380x350x600

CMPX532WF 7612210020100  28 500,– 
 
 

Závěsný pisoár bez splachování vodou

Závěsný pisoár z chromniklové oceli 18/10, povrch uvnitř a vně matový broušený, 
tloušťka materiálu 1,2 mm. Oválný tvar vnitřní části, odtok horizontální dozadu. 
Montáž a upevnění podle EN 80. Upevnění je skryté. Včetně odtokového kolena 
DN 50, montážní lišty a ventilu z ušlechtilé oceli s pryžovou membránou jako 
zápachovou uzávěrkou.

313x341x732

CMPX538WF 7612210051821  15 700,– 
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Ovládací destička pro podomítkovou splachovací nádržku
 
Ovládací destička pro podomítkovou splachovací nádržku ve výše uvedeném 
instalačním prvku. Ovládání zepředu. Dvojčinné splachování nebo splachování 
start/stop. Destička sestává z ovládacího tlačítka, rámu tlačítka, závěsného 
rámu, upevňovacích svorníků a pojistných šroubů, materiál: ušlechtilá ocel.

170x100

AQUA555 7612982097157  2900,– 
CNS

AQUA554 7612982097140  1300,– 
bílá

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  2900,– 
CNS

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Franke instalační prvky, pro WC AQUAFIX NOVINKA

Instalační rám prvek pro závěsná WC, se splachovací nádržkou

Instalační rám prvek AQUAFIX pro závěsná WC, se splachovací nádržkou pro 
montáž pod omítku. Samonosný ocelový rám s práškovým nástřikem, pro 
opláštění suchým procesem a samostatnou montáž. Testováno TÜV. Splachovací 
nádržka je izolovaná proti kondenzující vodě, dvojčinné splachování (9/4,5 l nebo 
6/3 l) nebo splachování start/stop. Přenos spouštěcí funkce přes vysoce flexibilní 
tlakové spirály. 
Plnicí ventil - armaturová skupina I. Upevňovací spona s 4 možnostmi nastavení 
- pro přípojné koleno DN 90 / DN 100. Kompletně s flexibilní přípojnou hadicí a 
přípojným kolenem pro WC. Závěsné svorníky pro WC, ochranná stavební zátka 
a připevňovací materiál

Rozměry: 525x1185 mm
Nastavení výšky: 0 - 200 mm
Nastavení hloubky: 155 - 205 mm při použití úhelníků pro   
 předstěnovou montáž

CMPX140 7612982097102  4200,– 
 

Sada montážních úhelníků
 
Sada montážních úhelníků AQUAFIX pro předstěnovou montáž, pro připevnění 
instalačních prvků AQUAFIX ke zdivu nebo před lehkou příčku. Plynulé nastavení 
hloubky. Pro samostatnou montáž. Pozinkovaná ocel. Včetně připevňovacího 
materiálu. Obsah balení: 2 kusy.

Z-CMPX140 7612982097294                  130,– 
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Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Franke instalační prvky, pro WC AQUAFIX NOVINKA

Sada montážních úhelníků
 
Sada montážních úhelníků AQUAFIX pro předstěnovou montáž, pro připevnění 
instalačních prvků AQUAFIX ke zdivu nebo před lehkou příčku. Plynulé nastavení 
hloubky. Pro samostatnou montáž. Pozinkovaná ocel. Včetně připevňovacího 
materiálu. Obsah balení: 2 kusy.

Z-CMPX140 7612982097294                  130,– 
  

Ovládací destička pro podomítkovou splachovací nádržku
 
Ovládací destička pro podomítkovou splachovací nádržku ve výše uvedeném 
instalačním prvku. Ovládání zepředu. Dvojčinné splachování nebo splachování 
start/stop. Destička sestává z ovládacího tlačítka, rámu tlačítka, závěsného 
rámu, upevňovacích svorníků a pojistných šroubů, materiál: ušlechtilá ocel.

170x100

AQUA555 7612982097157  2900,– 
CNS

AQUA554 7612982097140  1300,– 
bílá

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  2900,– 
CNS

Připevňovací prvek pro systémy madel a držadel

Připevňovací prvek AQUAFIX pro systémy madel a držadel. Samonosný ocelový 
rám s práškovým nástřikem, s kompletní přípravou pro opláštění suchým 
procesem a samostatnou montáž. Testováno TÜV. 2 upevňovací body. S několikrát 
klíženou deskou z vrstveného dřeva, odolnou proti vodě. Univerzálně nastavitelná 
výška. Včetně připevňovacího materiálu.

Rozměry: 296x1185 mm  
Nastavení výšky: 0 - 200 mm
Nastavení hloubky: 135 - 205 mm při použití úhelníků pro   
 předstěnovou montáž

CMPX162  7612982097195  2000,– 

Připevňovací prvek lze použít pouze v kombinaci s montážním prvkem!

Instalační rám prvek pro závěsná WC, se splachovací nádržkou,
v provedení pro invalidy

Instalační rám prvek AQUAFIX pro závěsná WC, se splachovací nádržkou pro 
montáž pod omítku, v provedení pro invalidy. Samonosný ocelový rám s 
práškovým nástřikem, pro opláštění suchým procesem a samostatnou montáž. 
Testováno TÜV. Splachovací nádržka je izolovaná proti kondenzující vodě, 
dvojčinné 
splachování (9/4,5 l nebo 6/3 l) nebo splachování start/stop. Přenos spouštěcí 
funkce přes vysoce flexibilní tlakové spirály. Plnicí ventil - armaturová skupina 
I. Upevňovací spona s 4 možnostmi nastavení - pro přípojné koleno DN 90 / 
DN 100. Kompletně s flexibilní přípojnou hadicí a přípojným kolenem pro WC. 
Závěsné svorníky pro WC, ochranná stavební zátka a připevňovací materiál.

Rozměry: 450x1185 mm  
Nastavení výšky: 0 - 200 mm
Nastavení hloubky: 155 - 205 mm při použití úhelníků pro   
 předstěnovou montáž

CMPX141 7612982097119  4600,– 
 



210

Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Franke instalační prvky, pro WC AQUAFIX
NOVINKA

Instalační rám prvek pro WC

Instalační rám prvek AQUAFIX pro závěsná WC. S předmontovanou sadou pro 
hrubou stavbu - pro splachovací armatury AQUALINE / PROTRONIC / AQUATIMER 
montované pod omítku. Samonosný ocelový rám s práškovým nástřikem, pro 
opláštění suchým procesem a samostatnou montáž. Testováno TÜV. Upevňovací 
spona s 4 možnostmi nastavení - pro přípojné koleno DN 90 / DN 100. Kompletně 
s přívodní a odtokovou garniturou. Závěsné svorníky pro WC, ochranná stavební 
zátka a připevňovací materiál.

Rozměry: 185x1525 mm 
Nastavení výšky: 0 - 200 mm
Nastavení hloubky: 135 - 205 mmpři použití úhelníků pro   
 předstěnovou montáž

CMPX142 7612982097126  5900,– 

Sada montážních úhelníků
 
Sada montážních úhelníků AQUAFIX pro předstěnovou montáž, pro připevnění 
instalačních prvků AQUAFIX ke zdivu nebo před lehkou příčku. Plynulé nastavení 
hloubky. Pro samostatnou montáž. Pozinkovaná ocel. Včetně připevňovacího 
materiálu. Obsah balení: 2 kusy.

Z-CMPX140 7612982097294                  130,– 
  

 

Tlakový splachovač pro WC, pro montáž pod omítku

Tlakový splachovač pro WC, připojení 3/4" podle DIN 3265, pro montáž pod 
omítku. S předuzávěrem. Krycí destička z chromniklové oceli, ovládání pomocí 
kovového tlačítka.

Sada pro hotové stavební dílce
AQRM555 7612982000676  7800,– 
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Pohled Typ / provedení Číslo zboží  Cena v Kč
všechny rozměry v mm                                bez DPH 

Franke instalační prvky, pro WC AQUAFIX

Instalační rám prvek pro WC, provedení pro invalidy

Instalační rám prvek AQUAFIX pro závěsná WC v provedení pro invalidy. 
S předmontovanou sadou pro hrubou stavbu - pro splachovací armatury 
AQUALINE / PROTRONIC / AQUATIMER montované pod omítku. Samonosný 
ocelový rám s práškovým nástřikem, pro opláštění suchým procesem a 
samostatnou montáž. Testováno TÜV. Upevňovací spona s 4 možnostmi 
nastavení - pro přípojné koleno DN 90 / DN 100. Kompletně s přívodní a 
odtokovou garniturou. Závěsné svorníky pro WC, ochranná stavební zátka 
a připevňovací materiál.

Rozměry: 450x1185 mm  
Nastavení výšky: 0 - 200 mm
Nastavení hloubky: 135 - 205 mm při použití úhelníků pro   
 předstěnovou montáž

CMPX143 7612982097133  6900,– 
 

NOVINKA

Sada montážních úhelníků
 
Sada montážních úhelníků AQUAFIX pro předstěnovou montáž, pro připevnění 
instalačních prvků AQUAFIX ke zdivu nebo před lehkou příčku. Plynulé nastavení 
hloubky. Pro samostatnou montáž. Pozinkovaná ocel. Včetně připevňovacího 
materiálu. Obsah balení: 2 kusy.

Z-CMPX140 7612982097294                  130,– 
  

 

Tlakový splachovač pro WC, pro montáž pod omítku

Tlakový splachovač pro WC, připojení 3/4" podle DIN 3265, pro montáž pod 
omítku. S předuzávěrem. Krycí destička z chromniklové oceli, ovládání pomocí 
kovového tlačítka.

Sada pro hotové stavební dílce
AQRM555 7612982000676  7800,– 
  

Připevňovací prvek pro systémy madel a držadel

Připevňovací prvek AQUAFIX pro systémy madel a držadel. Samonosný ocelový 
rám s práškovým nástřikem, s kompletní přípravou pro opláštění suchým 
procesem a samostatnou montáž. Testováno TÜV. 2 upevňovací body. S 
několikrát klíženou deskou z vrstveného dřeva, odolnou proti vodě. Univerzálně 
nastavitelná výška. Včetně připevňovacího materiálu.

Rozměry: 296x1185 mm  
Nastavení výšky: 0 - 200 mm
Nastavení hloubky: 135 - 205 mm při použití úhelníků pro   
 předstěnovou montáž

CMPX162  7612982097195  2000,– 

Připevňovací prvek lze použít pouze v kombinaci s montážním prvkem!
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7. Poškození či ztráta při přepravě
(i) Odpovědnost Prodávajícího končí momentem příjezdu nákladu zboží 
na předem určené místo. Prodejce není odpovědný za 
jakékoliv zničení či ztráty během vykládky či po ní. Pojištění proti ztrátě či 
poškození během přepravy hradí Kupující.
(ii) Kupující nebo jeho zástupce by měl zboží zkontrolovat při 
přivzetí a jakékoliv poškození či ztráty zaznamenat u dopravce.
(iii) V případě, že nedoručení zboží nebo neúplného doručení, je třeba 
vyrozumět Prodávajícího ve lhůtě nejpozději 1 týden od data vystavení 
faktury, jinak nebude reklamace akceptována.

8. Dopravné
(i) Poplatek za dopravu, vč. poštovného a balného bude účtován 
k malým objednávkám dle platného ceníku Prodejce.
(iii) Jakékoliv speciální doručení nebo podobné požadavky 
Kupujícího budou zpoplatněny.

9. Limitovaná záruční doba
Záruční doba, která je garantována pro výrobky Franke Washroom Systems 
bez výrobních vad nebo vad materiálu v podmínkách běžného užití (rez a 
změna barvy nerezových částí z důvodu 
vystavení zátěžovému prostředí a/nebo chemickému zatížení nejsou 
pokládány za výrobní vady nebo vady materiálu) od data pořízení po dobu 
stanovenou – viz. níže.
Naše záruční podmínky zahrnují výměnu nebo opravu uznaných vadných 
částí s vyloučením vad způsobených vandalismem. Výrobky musí být 
instalovány odborným pracovníkem pro uznání záruky.

Vodovodní baterie                                                         Záruční doba

Samouzavírací baterie                                                 3 roky
Elektronické baterie                                                    2 roky

Nesprávné užívání, nebo nevhodné složení vody (písek, vodní kámen, 
apod.),stejně jako vodovodní baterie bez filtrů, nesplňují podmínky pro 
uplatnění záruky.

Vysoušeče                           Záruční doba

XINX210, STRX210 a ARTH310 v provedení nerez                                                   
                          Motor : 2 roky
                                                                                           Ostatní části: 5 let

ARTW410 s plastovým krytem                                    Motor: 2 roky
                                                                                           Ostatní části: 5 let

Doplňky/ bezpečnostní madla                                  Záruční doba

XINOX, STRATOS, CHRONOS, RODAN doplňky       5 let

CONTINA bezpečnostní madla                                   5 let

Dávkovače tekutého mýdla/elektronické části    Záruční doba

Pumpy/ elektronické části                                          2 roky
Všechny ostatní části                                                   5 let

Zrcadla

Všechny zrcadla                                                             5 let

Ostatní výrobky (neuvedené výše)                           Záruční doba

Pro všechny ostatní výrobky Franke Washroom Systems  
je záruční doba stanovena  na:

Při běžném užívání                                                       2 roky

Záruční doba může být prodloužena pro výrobky vázané servisní  
smlouvou.

10. Nákresy 
Veškeré nákresy jsou majetkem Prodávajícího a má na ně autorská práva 
a proto nemohou být bez předchozího souhlasu Prodávajícího použity 
nebo kopírovány a to jak celky, tak části nákresů.

1. Obecná ustanovení
Veškeré vystavené cenové nabídky a obdržené objednávky jsou vázány 
na tyto Obchodní Podmínky a to ve všech případech, pokud není 
stanoveno jinak písemně z Franke GesmbH, Hard, (dale jen   
“Prodejce”). Žádné podmínky a garance řádně nezaznamenané 
nebudou pro Prodejce závazné, s výjimkou těch, které budou uvedeny 
ve smlouvě dle obecného práva.

2. Ceny
Veškeré ceny zboží jsou uvedeny v CZK. Cena za dovoz a pojištění není 
zahrnuta a bude hrazena zákazníkem
(i) Chyby a přehlédnutí jsou předmětem opravy.
(ii) Pokud není písemně stanoveno jinak, za závaznou se považuje 
taková ceny, jež je uvedena v nabídce v den, kdy je nabídka doručena do 
společnosti.
(iii)K veškerým cenám je připočteno DPH ve standardní výši.
Ceny jsou závazné v době vytištění, mohou však být změněny bez 
předchozího upozornění.

3. Platby
(i) V návaznosti na dřívější objednávku či jinou formu poptávky 
specifikovanou Prodávajícím, je Kupující povinen Prodávajícímu zaplatit 
plnou částku za objednané zboží před doručením. V jiných případech 
musí být  celá platba zaplacena nejpozději do 30 dnů ode dne vystavení 
faktury, výjimky budou písemně potvrzeny Franke GesmbH, Hard.
(ii) Pokud nedojde k uhrazení faktury do stanovené lhůty, vyhrazuje si 
Prodejce účtovat za každý měsíc nebo část měsíce, kdy je platba v 
prodlení, sazbu 3 procenta měsíčně z dlužné částky, a /nebo si 
vyhrazuje právo pozastavit Kupujícímu veškeré objednávky.
(iii) Pokud Kupující neumožní Prodejci předávku zboží ve stanovený 
den, bude mu účtována plná cena tak, jako by zboží bylo doručeno.
(iv) Pokud by se z ekonomických, či jiných důvodů zhoršila finanční 
situace zákazníka, nebo pokud zákazník neuvede dostatečnou garanci 
po objednání zboží, má Prodejce právo ustoupit od dodání zboží bez 
jakékoliv kompenzace zákazníkovi. 

 
4. Doručení
(i) Jakýkoliv čas stanovený jako čas dodání je pouze orientační, není 
nutné jej uvádět ve smlouvě, pokud nebude samostatně písemně 
Prodávajícím odsouhlašeno jinak písemně. Prodávající nenese 
odpovědnost za jakékoliv ztráty Prodejce, způsobené pozdějším 
doručením a také tehdy, pokud byl  určen čas dodání, ale dodání je 
opožděno okolnostmi, kteří Prodávající nemůže ovlivnit, Prodávajícímu 
bude tolerováno odůvodněné zpoždění. Prodejce má právo kdykoliv 
dělat dílčí dodávky. 
(ii) V případech, kdy je třeba odsouhlasit pracovní výkres buď Kupujícím 
nebo jeho zástupcem, je předpokládaný čas doručení určen datem, 
který figuruje na písemném potvrzení o doručení zásilky.
(iii)Pokud je čas dodání dohodnut a Kupující odmítne z jakéhokoliv 
důvodu zboží převzít, je Prodejce oprávněn účtovat si odůvodněnou 
částku za skladování. Pokud předání nebude umožněno do jednoho 
týdne od původně stanoveného data, vyhrazuje si Prodejce právo k 
vystavení faktury za standardních platebních podmínek.
(iv) Kupující poskytne adekvátní pracovní síly a prostory k vykládce na 
své náklady a zodpovědnost.
(v) Pokud je požadován přibližný čas dodání zboží, pak je nezbytné toto 
v objednávce výslovně stanovit 
(vi) Veškeré ceny zboží jsou uvedeny v € bez výjimky, pokud nebude 
písemně Prodávajícím stanoveno jinak.
(vii) Poplatky za male objednávky
Objednávky s nižší hodnotou € 200 bez DPH se zpoplatňují částkou  
€ 20.  
(viii) Speciální dodání
Franke GesmbH, Hard si vyhrazuje právo zpoplatnit speciálně 
požadované dodávky zboží nebo čas dodání (včetně sobot), na přání 
zákazníka.

5. Poplatky za vrácení
(i)Produkty mohou být přijaty k vrácení za podmínky, že jsou v 
původních obalech a cena odpovídá soušasnému ceníku. Pokud je 
nutná výměna, bude účtována sazbou 50% z hodnoty původní 
faktury Nestandardní produkty nemohou být vráceny. Prodejce musí 
před přijetím zboží vystavit povolení k vratce.  

6. Zrušení objednávky
(i) Standardní výrobky – storno poplatek před doručením 25% z čisté 
hodnoty faktury.
(ii) Nestandardní výrobky – objednávka nemůže být zrušena. 
Prodejce bude účtovat plnou částku, ať je zboží požadováno nebo  
nikoliv.
(iii) Pokud je zboží již jednou doručeno, není za žádných okolností  
vrátitelné, aniž by toto předem odsouhlasil Prodávající písemně.

Všeobecné obchodní a dodací podmínky



213

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

16. Vyšší moc
V případě boje, invaze, vstupu nepřátel, válečného stavu (ať již válka 
vypukla nebo ne), občanské války, povstání, revoluce, povstání, vojenské 
síly, bude Prodejce osvobozen od jakékoliv odpovědnosti vzniklé v  
souvislosti se smlouvou a v rozsahu plnění stanivených podmínek, taktéž 
dojde-li k újmě následkem výše uvedných vyšších mocí, nařízení, příkazů 
nebo zabavení nařízené vládou, úřady či jinými ústavními autoritami, 
nebo v případě stávek, uzavření nebo porucý továrny (ať už způsobené 
přírodou nebo ne), aniž by toto mohl 
Prodávající ovlivnit.

17. Právo a arbitráž
(i) Veškeré smlouvy, do nichž Prodejce vstupuje se řídí rakouským právem.
(ii)V případě sporu bude tento postoupen příslušnému arbitrovi, jež bude 
vybrán Prodávajícím. 

18. Obecná ustanovení
(i) Jakákoliv výpověď těchto podmínek musí být předána osobně nebo  
zaslána doporučeně, adresována druhé straně na její 
registrovanou adresu nebo (pokud se nejedná o společnost) na 
adresu strany, jež adresuje  výpověď. Výpovědi doručení poštou budou 
(mimo případy, jiného expresního zajištění) budou považovány za 
vyřízené v den následující po dní odeslání. ‘Pracovní den’ znamená den 
jiný než sobota, neděle nebo rakouský státní 
svátek nebo den pracocního klidu.
(ii) Jakekoli selhani ci zpozdeni ze strany Selleru ("prodejce") pri   
vykonavani svych prav uvedenych v teto smlouve, nebude duvodem k  
odstoupeni od ni.
(iii) V případě, že bude jakákoliv z těchto podmínek prohlášena 
soudem za neplatnou nebo právně nevymahatelnou,pak tato neplatnost 
či nevymahatelnost neovlivní v žádném případě ostatní podmínky, které 
zústávají platné a neměnné. 
(iv) Hlavičky odstavců mají pouze informativní účel a neovlivňují obsah 
textu.

Franke GesmbH, Hard, Austria

11. Popis
Ilustrace a rozměry, uvedené v katalogu nebo dokumentech 
Prodávajícího, nemusí odpovídat kupovaným výrobkům.
Obchodní politika je v neustálém vývoji a Prodávající si vyhrazuje právo 
měnit design, specifikace nebo konečnou povrchovou úpravu výrobků 
bez předchozího upozornění, pokud nebylo písemně 
stanoveno jinak.

12. Výměna
Pokud je zboží dodané prodávajícím navrženo a vyrobeno 
Prodávajícím, pak Prodávající přijme jakékoliv reklamace za 
následujících podmínek:
(i) Kupující vyrozumí písemně Prodávajícího na email 
ws.cz@franke.com nejpozději do 7 dnů od doručení.
(ii) Prodávajícímu bude vyhrazen dostatečný čas pro zkoumání výrobku.
(iii) Prodávající není povinen nahradit zboží nebo poskytovat 
slevy, pokud má oprávněný důvod domnívat se, že defekt nastal při 
nehodě, špatném použití, zanedbání, instalaci, špatné údržby, nebo v 
jiném případě, za něž Prodávající nenese odpovědnost.
(iv) Pokud je nedostatek posouzen jako chyba Prodávajícího, je tento 
povinen zboží vyměnit, nenese však náklady spojené s demontáží či  
montáží, nebo jiné související náklady či škody. 
(v) Prodávající nenese náklady na jakékoliv opravné práce, jež jsou 
prováděny bez jeho předchozího souhlasu. 
(vi) Odpovědnost Prodávajícího je limitování opravou či výměnou 
materiálů nebo komponentů, jež jsou Prodávajícím vyrobeny. 
Garance na výrobky není specifikována konkrétní délkou záruky, ale 
Prodávající zaručuje nejvyšší kvalitu při výrobě a kvalitu materiálů.
Prodávající nenese odpovědnost, za defekty způsobené korozivní  
tekutinou jako silné bělidlo, fotografické vývojové báze, imerzní 
stříbrné čistící kapaliny, aj. jež nejsou určeny pro ušlechtilou ocel.  
(vii) Pokud nejsou zboží a komponenty, dodávané Prodávajícím, 
navrženy a vyráběny Prodávajícím, pak je jeho odpovědnost 
limitována na poskytnutí záruky, jež je stanovena výrobcem 
takovéhoto zboží nebo komponentů. 
(viii) Prodávající nenese odpovědnosti vyplývající z bodu 11 těchto 
obchodních podmínek, pokud je Kupující v prodlení s platbou nebo její 
části a to až doby, kdy dojde k nápravě ze strany Kupujícího

13. Odškodnění
Kupující zajistí Prodávajícímu pojištění proti všem škodám, pokutám, 
nákladům a výdajům, za které může být Prodávající odpovědný při 
výkonu práce zadané Kupujícím, a jež by mohly ohrozit majetek třetích 
osob.

14. Informace
(i) Veškeré pokyny, diagramy, a jiné informace pro konstrukci, montáže, 
skladování či likvidaci, jež byly Kupujícímu poskytnuty před, v době 
nebo po dodání zboží, předá Kupující jakékoliv osobě, které bude 
zboží nebo jakýkoliv produkt, jehož část zboží tvoří, prodávat a je 
povinen tato opatření  po dalších osobách požadovat. Kupující pojistí 
Prodávajícího v plné výši proti veškerým odpovědnostem, nákladům, 
pohledávkám a výdajům, jež vznikly bez zavinění Prodávajícího tím, 
že nebyly předány technické listy, diagramy a jiné informace třetím 
osobám. 
(ii)Pokud je zboží označeno dobou trvanlivosti, zavazuje se Kupující 
informovat o této skutečnosti osoby, do jejichž rukou se zboží dostane, 
seznámit je s dobou trvanlivosti a nedodávat zboží, jehož záruční lhůta 
vypršela. 
(iii) Kupující bude informovat Prodávajícího v případě, že je zboží 
používáno jinak, než je řečeno v dokumentaci – viz (i), ať má 
Prodávající možnost ověřit, že zboží je bezpečné pro užívání.

15. Závěr
Pokud Kupující poruší  jakkoukoliv z těchto podmínek, nebo pokud 
se z pohledu Prodávajícího bude jevit finančí situace Kupujícího 
neuspokojivá, má Prodávající právo, bez ohledu na jiná práva a 
prostředky, ukončit tuto a ostatní smlouvy s Kupujícím. Prodávající 
bude mít rovněž nárok požadovat okamžitou úhradu za dodané zboží. 
V případě ukončení z výše uvedených důvodů, nenese Prodávající 
odpovědnost z této smlouvy a jiných smluv takto ukončných.
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Tel.: +420 281 090 429
Fax: +420 281 862 027
ws-info.cz@franke.com
www.franke.com


