Фрагранiт
Сьогоднi i назавжди

Ваша мийка стас домiвкою для
безлiчi рибин, тисяч помiдорiв
та БАЗИЛiОНУ кущикiв базилiку
Кухонна мийка Style SYG 611 Фраграніт Білий Алебастр

Створено для кулiнарного
натхнення
Обирайте будь-які інгредієнти для своїх
страв, а кухонна мийка стане Вам вірним
помічником. За правильного користування
мийка мийка з Фраграніту служитиме Вам
вічність.
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ЯКИЙ ВИГЛЯД!
i МiСТО
ТЕЖ ЧУДОВЕ!
Зустрічайте новинку Style – кухонну
мийку з фраграніту кольору Алебастр з
унікальним високофункціональним
дизайном.

Перед Вами найелегантнIша
мийка у свIтI
Як ніщо інше.
Неповторний дизайн мийки Style
познайомить нас з інноваційною
естетикою.
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Мода мiнлива.
Кухонна мийка Style вiчна

Стильно та функціонально.
Завдяки тонким стінкам мийка Style
досконало сконфігурована та впорається з
будь-яким завданням.
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Жаротривкість.
Фраграніт витримує
температуру до 280 °C.

Уникайте бактерiй
як чуми

Чистiше чистого

Захист від бактерій.
Чистота – це необхідна складова
кожного рецепту. Саме тому мийки з
Фраграніту містять
антибактеріальний захист Sanitized®
Іони срібла скорочують розмноження
бактерій до 99%, забезпечуючи
гігієнічність та легкий догляд.

Кухонна мийка Antea AZG 611-86 Фраграніт Мигдаль

Бактерії, прощавайте!
Усі мийки із Фраграніту мають
антибактеріальний захист, що доводитиме
свою надійність вічно.
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Жодних слiдiв
вiд металевоi губки

Надiйний захист
у будь яких ситуацiях!
Створено для майбутніх поколінь.
Мийки із Фраграніту вироблені з кварцу –
одного з найміцніших матеріалів у світі. За
правильного використання Ваша мийка
служитиме роками.

New

Кухонна мийка FX FXG 611-86 Фраграніт Шторм

Ударостійкість.
Мийки із Фраграніту
витримують удари та
перепади температур.
Захист від пошкоджень.
Використовуючи мийку з Фраграніту протягом довгого часу,
Ви миєте її знову й знову. Попри це вона виглядає як нова
завдяки унікальній суміші матеріалів, що забезпечує
надійний захист від пошкоджень.
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Стійкість до подряпин.
Навіть ніж не залишить
жодних слідів на поверхні.

Який колiр
зараз у трендi?

Вiчнi кольори
Вiчний дизайн
Міцність кольору.
Мийка з Фраграніту гарантує стійкість
до забруднень та стабільність кольору.
Отже, вигляд Вашої мийки збережеться
на довгі роки.

New

Стійкість кольору.
Колір поверхні зберігатиметься
протягом усього терміну
використання продукту.

Кухонна мийка Kubus KNG 110-62 Фраграніт Білий

Завжди в тренді.
Широкий вибір стилів і
кольорів задовольнять
будь-який смак.

Колір життя.
Завдяки розмаїттю кольорової палітри мийки
з Фраграніту гармонійно доповнять будь-який
інтер’єр та та пасуватимуть до будь-якої кухні.
Білий

Графіт

Онікс

Шторм

Білий
Алeбастер

Ваніль

Бежевий

Сахара

Мигдаль

Шоколад
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Пiднiмемо келихи за
стiйкiсть до забруднeнь!

Абсолютна бездоганнiсть
на всi часи
Зручність та привабливість
Ви можете спокійно приймати гостей у
своїй кухні. Мити Фраграніт легко і
зручно, тож Ваші гості зможуть гідно
оцінити дизайн мийки.

Корозійна стійкість
Плями на мийці неодмінно
псують її вигляд. На щастя,
Фраграніт стійкий до
забруднень.

Кухонна мийка Maris MRG 611-97 XL Фраграніт Ваніль

Тож вип’ємо за це!
Міцне бургундське, насичене Бордо
чи, може, ароматне Армароне? Вибір
за Вами. Насолоджуйтесь
найсмачнішим вином і не турбуйтесь
про прибирання. Поверхня мийки із
Фраграніту стійка до будь-яких плям.
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Котра з мийок з Фрагранiту
створена саме для Вас?

Творимо для вас
Завдяки розмаїттю мийок з Фраграніту
Ви легко оберете потрібну модель, що
гармонійно впишеться в дизайн Вашої кухні.
Тепер процес готування їжі перейде на
абсолютно новий рівень.

Вiтаймо Фрагранiт!

Style SYG 611 Білий Алебастр
Мийка з Фраграніту з неповторним
високофункціональним дизайном,
виконана у кольорі Білий Алебастр.

Antea AZG 611-97 XL Мигдаль
Сучасна мийка з класичним
дизайном, заокругленими кутами,
елегантними лініями та плавними
переходами.

Basis BFG 621 Графіт
Сучасна мийка з мінімалістичним
дизайном, елегантними лініями та
високою функціональністю.

Артикул
Колір
Загальний розмір
Розмір чаші

Артикул
Колір
Загальний розмір
Розмір чаші

Артикул
Колір
Загальний розмір
Розмір чаші

114.0484.576
Білий Алебастр
970 x 450 мм
470 x 420 мм

114.0499.140
Мигдаль
970 x 500 мм
502 x 442 мм

114.0367.653
Графіт
1160 х 500 мм
337 х 420 мм
337 х 420 мм

Fiji FIG 610-80 Ваніль
Сучасна мийка з надзвичайно
місткою чашею для ще більшої
насолоди від користування.

Kubus KNG 120 Онікс
Мийка з високофункціональною
робочою поверхнею, завдяки
чому готувати стало швидше та
приємніше.

MTG 620 Шторм
Мийка з сучасним дизайном та
неперевершеною якістю для тих,
хто любить порядок у всьому.

Артикул
Колір
Загальний розмір
Розмір чаші

Артикул
Колір
Загальний розмір
Розмір чаші

Артикул
Колір
Загальний розмір
Розмір чаші

114.0367.656
Ваніль
802 х 520 мм
722 х 390 мм

125.0517.122
Онікс
760 x 460 мм
460 x 420 мм
210 x 420 мм

114.0324.295
Шторм
800 x 520 мм
345 x 390 мм
345 x 390 мм

FX 611-100 Сахара
Мийка, розроблена для
найсучасніших інтер‘єрів.

MRG 611-97 XL Білий
Популярна сучасна мийка,
виконана у стилі мінімалізм, з
пласким крилом.

Kubus KBG 110-70 Шторм
Мийка для монтажу під стільницю
з чашею просто величезного
розміру.

Артикул
Колір
Загальний розмір
Розмір чаші

Артикул
Колір
Загальний розмір
Розмір чаші

Артикул
Колір
Загальний розмір
Розмір чаші

114.0517.148
Сахара
1000 x 500 мм
465 x 435 мм

114.0367.724
Білий
970 x 500 мм
490 x 425 мм

Для детальної інформації про стилі та кольори відвідайте наш сайт:
https://www.franke.com/ua/uk/ks/expertise/materials/fragranite.html

125.0499.035
Шторм
802 х 460 мм
742 х 410 мм
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Хочете бiльшого?

Пам’ятайте про аксесуари
Ми пропонуємо великий вибір високоякісних інноваційних
змішувачів та інших аксесуарів, що ідеально пасують мийкам із
Фраграніту від Franke. Вони не лише мають безліч функцій,
але й створюють неповторну атмосферу вашої кухні.

Мийки з Фраграhiту
стовiдсоткова надiйнiсть
Антибактеріальний захист
Антибактеріальний захист Sanitized® скорочує розмноження
бактерій до 99%, захищаючи мийку на роки вперед.

Змішувач з виносним шлангом
KWC Sin Pull-out Spray
Підходить до моделі Style.
Виносний шланг з кутом оберту
360°.

Пересувна таця-сортер
Підходить до моделі Style.
За допомогою цього сортеру
розділяти продукти стане ще легше

KWC SIN дозатор мила
Підходить до моделі Style.
Дозатор миючих засобів, колір Хром.

Довговічність
За правильного використання, мийка з Фраграніту служитиме
Вам вічність.

Артикул

Артикул

Артикул

Захист від подряпин
Навіть ніж не залишить по собі жодних слідів.

115.0308.211

112.0482.140

119.0308.350

Ударостійкість
Стійкий до ударів та перепадів температури
Active plus
Підходить до моделі Antea.
Практичний змішувач з виносним
шлангом в кольорах Фраграніту.

Дерев’яна дошка для нарізання
Підходить до моделі Kubus 2.
Класична міцна дерев’яна дошка для
нарізання.

Rollmat для мийки
Підходить до моделі Kubus 2.
Rollmat ідеально підходить до мийки.
і захищає її поверхню.

Стійкість до забруднень
Поверхня виробу не забруднюється та легко миється.

Артикул

Артикул

Артикул

Стійкість кольору
Колір поверхні зберігатиметься протягом усього терміну
використання продукту.

115.0373.890

112.0511.888

112.0256.867

Жаротривкість
Поверхня витримує температуру до 280°C.* 				
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Миска для сушіння
Підходить до моделі FX.
Мити овочі та фрукти стає легко з
мискою для сушіння, що ідеально
підходить до мийки з Фраграніту.

Дерев‘яна дошка для нарізання
Підходить до моделі FX.
Дерев‘яна дошка для нарізання з
неповторним дизайном.

Змішувач Maris
Підходить до моделі Maris.
Змішувач з одним виливом ти виносним
шлангом з функцією душу.
Колір Хром-Білий.

Артикул

Артикул

Артикул

112.0512.280

112.0511.889

Для детальної інформації про стилі та кольори відвідайте наш сайт:
https://www.franke.com/ua/uk/ks/expertise/materials/fragranite.html

Завжди стильні
Великий вибір стилів та кольорів на будь-який смак.

115.0392.368

* - при короткотривалому контакті

Дiзнайся про творчу
сторону Нью Йорка
Спілкуйтеся. Надихайтеся.
Зустрінемося на нашій сторінці вFacebook:
facebook.com/FrankeUkraine/
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Франке Україна
вул. Здолбунівська, 7д
02081, м. Київ, Україна
Тел.: (044) 492 00 15
Факс: (044) 492 00 16
info-fua@franke.ua
www.franke.ua

