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FRANKE
100 LET K DOKONALOSTI

FRANKE letos slaví stoleté výročí. Z pohledu historie je to jen 
mrknutí oka. Z biologického hlediska je to víc než lidský život. 
Ve vědě a technice jde o epochální objevy a počítačové 
revoluce. V podnikání se otevírá nová éra nebývalých 
příležitosti, ale i čas nečekaných problémů a nepředvídatelných 
rizik.

Společnost FRANKE byla založena před 100 lety, původně 
jako řemeslnická dílna - „Hermann Spenglerei FRANKE“ 
v  Rorschachu ve Švýcarsku. Dnes - o tři generace později 
je  to celosvětová švýcarská skupina, která sdružuje 
70 společností a zaměstnává více než 11 000 lidí po celém 
světě. 

FRANKE výrobky lze najít ve více než 100 milionech 
domácností a ve stovkách tisíc veřejných zařízení. Za 
úspěchem FRANKE stojí tradice silného a jednotného 
podnikatelského využití tržních příležitostí, u kterých je vždy 
kladen důraz na potřeby zákazníků.

Dřezy, baterie a odsavače par FRANKE - už samotná značka 
znamená kvalitní, univerzální funkčnost a nadčasový design. 
100 let v historii společnosti je výzvou pro neustálé inovace v 
oblasti technologie a designu a špičková řešení pro splnění 
spotřebitelských nároků. 

FRANKE to nejsou jen dřezy, kuchyňské baterie, odsavače 
par, systémy třídění odpadu, ale nově Vám teď nabízíme 
i kuchyňské vestavné spotřebiče - konkrétně vestavné trouby, 
plynové, indukční a sklokeramické varné desky, mikrovlnné 
trouby, chladničky a myčky nádobí.

Ať už si pro svoji kuchyni zvolíte osobitý styl nebo budete 
sledovat designové trendy, FRANKE Vám vždy nabídne široký 
výběr ze svého sortimentu.

Více než 100 milionů domácností po celém světě důvěřuje 
kuchyňským systémům FRANKE. Nechte se jimi inspirovat 
i Vy a zařiďte si kuchyni bez kompromisů.
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PIKTOGRAMY - VYSVĚTLIVKY

TROUBY TROUBY

KOMPLETNÍ MENU S PLNOU AUTOMATIZACÍ
FRANKE Exclusive program. Tato funkce umožňuje péct až 
4 různé chody ve stejný čas (předkrm, 1. chod, hlavní chod, 
moučník). Můžete si vybrat masové nebo rybí menu a nebo péct 
4 pizzy nebo 4 bochníky chleba ve čtyřech úrovních najednou.

KOMPLETNÍ MENU
FRANKE Exclusive program. Tato funkce umožňuje péct až 
3 různé chody ve stejný čas. Můžete si vybrat masové nebo rybí 
menu a nebo péct 3 pizzy nebo 3 bochníky chleba ve třech 
úrovních najednou.

WELLNESS PROGRAM 
Wellness program umožňuje péct maso, ryby a zeleninu na 
přírodní a dietní způsob. Prakticky se jedná o prodloužené pečení 
při teplotě okolo 100 °C bez použití tuku nebo koření. Tento 
způsob zachovává v potravinách všechny minerály, vitamíny a jiné 
zdraví prospěšné složky. 

RECEPTY S PLNOU AUTOMATIZACÍ
Obsahuje 52 různých přednastavených receptů na přípravu 6 
různých druhů potravin. Stačí pouze vybrat typ potraviny a její 
váhu a trouba automaticky vybere nejlepší kombinaci pečení, 
teploty a času tak, aby se dosáhlo co nejlepšího výsledku. 
Všechny recepty byly testovány profesionálními kuchaři. 

RECEPTY
Obsahuje 52 různých přednastavených receptů na přípravu 5 
různých druhů potravin. Stačí pouze vybrat typ potraviny a její 
váhu a trouba automaticky vybere nejlepší kombinaci pečení, 
teploty a času tak, aby se dosáhlo co nejlepšího výsledku. 
Všechny recepty byly testovány profesionálními kuchaři. 

TEPLOTNÍ SONDA
Teplotní sonda umožňuje péct maso bez nastavování doby pečení 
nebo jeho neustálé kontroly, protože tato sonda automaticky 
přeruší pečení v ten správný čas (nelze použít v programu gril). 

ENERGETICKÁ TŘÍDA
Všechny Franke trouby mají energetickou třídu „A“.

CHLADÍCÍ SYSTÉM DVÍŘEK
Dvířka trouby jsou oddělena hliníkovou nosnou konstrukcí, kterou 
tvoří 2, 3 nebo 4 skla oddělená od sebe mezerou, redukující 
přenos tepla z vnitřního prostoru na dvířka. 

MULTIFUNKČNÍ TROUBA
Ventilátor s prstencovým topným tělesem zajišťuje vynikající 
cirkulaci vzduchu, udržování nastavené teploty a rovnoměrné 
rozložení tepla uvnitř trouby. Doba potřebná k vyhřátí trouby byla 
snížena na minimum a tepelné ztráty jsou minimální s výrazně 
sníženou spotřebou energie.

CHLADÍCÍ VENTILÁTOR
Chladící tangenciální ventilátor pomáhá zabraňovat pronikání 
tepla do vnějšího pláště trouby. 

KAPACITA TROUBY
V závislosti na modelu je kapacita 57 až 67 l. Takto velké pečící 
komory bylo dosaženo pomocí mini-ovládacího panelu s výškou 
40 mm.

ROZMRAZOVÁNÍ
Slouží k rychlému a šetrnému rozmrazení potravin. Ventilátor 
v zadní stěně trouby víří vzduch kolem zmrazeného pokrmu. 
Zmrazené maso, drůbež, chléb aj. se tak rovnoměrně rozmrazí.

„MASTER COOKING“
Rychlé pečení při vysokých teplotách. Ideální pro pečení pizzy. AISI
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„RYCHLÉ PEČENÍ“
Tato funkce využívá teplo generované všemi zdroji tepla v troubě. 
Extrémní teplo je rozváděno pomocí ventilátoru. Ideální pro rychlé 
předehřátí trouby a pečení pizzy, protože většina generovaného 
tepla je soustředěna v dolní části pečící komory. Pizza zůstává 
měkká, zatímco okraje jsou křupavé. 

MÍRNÉ PEČENÍ
Nízký výkon spolu s ventilátorem zajišťují velmi rovnoměrné 
pečení. Tato funkce je ideální pro křehké pečivo a těstoviny všeho 
druhu, vyžadující dlouhou dobu pečení při nízké teplotě.

KONVENČNÍ (TRADIČNÍ) PEČENÍ (HORNÍ A DOLNÍ)
Pečení v důsledku přirozené recirkulace vzduchu. Ideální funkce 
pro tradiční pokrmy jako je chléb, pečivo, pečení masa.

DOLNÍ PEČENÍ
Tato funkce je určena k přípravě jídel, které vyžadují vytápění 
zdola. Ideální pro pečení masa.

HORNÍ PEČENÍ
Tato funkce je určena k přípravě jídel, které vyžadují zdroj tepla 
zhora. Ideální pro zapékaná jídla.

GRIL
Tato funkce používá speciální horní topné těleso. Kombinace tepla 
z horní části topného tělesa a ventilátoru umožňuje nucenou 
recirkulací vzduchu. Vynikající pro pečení makarónů, špaget, 
lasagní, zeleniny atd. 

GRIL S RECIRKULACÍ VZDUCHU 
Teplo z horní části ohřívače grilu se pohybuje přes ventilátor 
recirkulací vzduchu. Skvělé pro pečení velkých kusů masa nebo 
drůbeže a pro grilování v konečné fázi pečení.

PEČENÍ S RECIRKULACÍ VZDUCHU
Kombinace ventilátoru a konvenčního (tradičního) pečení zaručuje 
rovnoměrné pečení. Ideální pro pečení různých potravin na 
různých úrovních, a to bez prolínání vůní. 

DOLNÍ PEČENÍ S RECIRKULACÍ 
Funkce, která aktivuje dolní topné těleso a ventilátor. Ideální pro 
pečení ryb a zmražených potravin. Hodí se především pro pečení 
cukroví. 

HORNÍ PEČENÍ S RECIRKULACÍ
Kombinace tepla z horní části topného tělesa a ventilátoru.
Vynikající pro pečení makarónů, špaget, lasagní, zeleniny atd. 

HORKÝ VZDUCH
Teplo ze speciálního kruhové topného tělesa se pohybuje uvnitř 
pečící komory na principu cirkulujícího vzduchu. To zajišťuje 
rovnoměrnou teplotu v celém prostoru trouby. Slouží pro rychlé 
vyhřátí trouby, pro pečení pokrmů na několika úrovních, a to bez 
míchání vůní. 

PEČENÍ „MULTI POWER“
Tato funkce využívá plný výkon kruhového topného tělesa a 
ventilátoru a částečně horní a dolní topné těleso. Ideální pro 
pečení ryb, steaků a těstovin.

PIZZA
Kombinace konvenčního (tradičního) pečení, grilu a ventilátoru.
Ideální pro přípravu pizzy.

PYROLÝZA
Program pro samočištění trouby. 

NEREZ
Nerezová ocel AISI 304 18/10. Jedná se o typ nerezové oceli 
odolné proti korozi a působení kyselin, saponátů, atd.
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VÁŠ VÝBĚR

Nová generace vestavných trub FRANKE je výsledkem rozsáhlých zkušeností v důležité oblasti našeho života - v přípravě jídla. Klademe 
důraz na kvalitu připravených pokrmů, bezpečnost a úsporu energie. Top-třídy vestavných trub mají nové programy jako je kompletní 
menu a wellness. Kapacita pečicí komory se pohybuje od standardních 57 litrů až po 67 litrů, a to díky nejužšímu ovládacímu mini panelu 
na trhu.

Sortiment vestavných trub zahrnuje různé modely a pokud jde o design, jsou vhodné pro všechny typy interiérů.

WELLNESS

Wellness program umožňuje péct 
maso, ryby a zeleninu na přírodní 
a  dietní způsob. Prakticky se jedná o 
prodloužené pečení při teplotě okolo 
100  °C bez použití tuku nebo koření. 
Tento způsob zachovává v potravinách 
nejen všechny minerály, vitamíny a jiné 
zdraví prospěšné složky, ale také 
přirozenou chuť a vůni potravin.

ENERGETICKÁ TŘÍDA

FRANKE klade důraz na životní prostředí, použití 
vysoce kvalitních materiálů, moderních 
technologií výroby a přísných norem výroby. 
Proto mají všechny trouby, od těch 
nejjednodušších až po ty moderní, energetickou 
třídu A. 

ZABEZPEČENÍ

Bezpečnost je pro FRANKE jednou z priorit. Proto jsou všechny trouby vybaveny 
zařízením pro zajištění nejvyšší úrovně osobní bezpečnosti a ochrany kuchyňského 
nábytku. 

Pro maximální výkon a kvalitu pečení dosahují trouby vysokých teplot ve vnitřním 
prostoru, ale zároveň si zachovávají nízkou teplotu předních částí, tj.  dveří, 
ovládacího panelu a bočních stran pro maximální ochranu uživatelů a kuchyňského 
nábytku.

KOMPLETNÍ MENU

FRANKE Exclusive program. Tato funkce umožňuje péct až 
4 různé chody ve stejný čas (předkrm, 1. chod, hlavní chod, 
moučník). 

Připravené chody se do trouby umístí současně do různých 
úrovní. Celá konstrukce trouby je navržena tak, aby se pachy 
a chutě navzájem nemíchaly. V závislosti na modelu máte na 
výběr ze 3 nebo 4 úrovňového kompletního menu, které je 
plně automatické a povede vás krok za krokem. Můžete si 
vybrat masové nebo rybí menu a nebo péct  pizzy 
nebo  bochníky chleba až ve čtyřech úrovních najednou. 

Kompletní programové menu ušetří váš čas, sníží spotřebu 
energie, zajistí vám nejvyšší kvalitu pečení a vždy vynikající 
výsledky.

XXL KAPACITA

Kapacita některých FRANKE trub je 67 l, tedy jedna 
z  největších na trhu. Lze tak připravovat i čtyři chody 
současně, čímž šetříte čas i energii.
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MODERNÍ ELEKTRONIKA

LCD displej nabízí jednoduchou a snadnou manipulaci 
a  vysokou kvalitu obsluhy. Řídící systém je podobný tomu, 
který se používá v mobilních telefonech, takže ovládání menu 
je jednoduché, téměř intuitivní.

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ DVÍŘEK

Nový systém patentován FRANKE nabízí vynikající způsob čištění dvířek trouby. Vnitřní 
sklo, tj. část dvířek, která se může zašpinit, je perfektně hladké a snadno čistitelné. Nejsou 
zde žádné šrouby ani ostré rohy uvnitř trouby nebo na rámu dveří, takže sklo lze snadno 
a bezpečně vyjmout a vyčistit. Dveřní panty dovolují velmi snadné vyjmutí vnitřního skla, 
a to bez odstranění celých dvířek trouby. Tato manipulace je velmi snadná, rychlá 
a nevyžaduje použití jakýchkoliv nástrojů nebo odbornou pomoc.

STUDENÁ DVÍŘKA
FRANKE patent

Dvířka se vyrábějí se 2, 3 nebo 4 skly, vždy v závislosti na modelu a od sebe jsou oddělena 
mezerou. Proudění vzduchu mezi skly redukuje přenos tepla z vnitřního prostoru na dvířka 
– princip Venturiho efektu a vytváří tak tepelnou bariéru, která zabraňuje úniku tepla ven, 
čímž opět snižuje spotřebu energie. Dvířka trouby zůstávají chladná po celou dobu pečení.

IZOLACE

Vnějšek pečící komory je pokryt vysoce kvalitní izolací (bílou skelnou 
vatou), která je navíc „zabalena“ do dvou hliníkových fólií, což výrazně 
zlepšuje její účinnost a životnost. Zároveň zaručuje nulové emise 
toxických výparů (při prvním zahřátí) a pomáhá redukovat šíření tepla 
do vnějšího pláště.

CHLADÍCÍ VENTILÁTOR

Chladící ventilátor (s vlastním termostatem) vhání chladný 
vzduch mezi vnitřní a vnější plášť trouby. Tím je teplo 
udržováno ve vnitřním prostoru trouby a ostatní vnější 
komponenty a nábytek jsou ochráněny. 

TEPLOTNÍ SONDA 

Teplotní sonda automaticky kontroluje pečící proces masa, aniž byste 
museli pečení neustále hlídat a kontrolovat. Jednoduše zasunete sondu 
do masa a když maso uvnitř dosáhne požadované teploty, trouba se 
automaticky vypne. 
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POPIS

TYP/ OZNAČENÍ

TYP/ OZNAČENÍ

TYP/ OZNAČENÍ CENA

CENA

CENA

19 980 Kč (vč. DPH)
16 650 Kč (bez DPH)

2 páry 
teleskop. výsuvů

3 páry 
teleskop. výsuvů

2 páry 
teleskop. výsuvů

3 páry 
teleskop. výsuvů

není součástí dodávky, nutno objednat zvlášť 

není součástí dodávky, nutno objednat zvlášť 

23 940 Kč (vč. DPH)
19 950 Kč (bez DPH)

29 940 Kč (vč. DPH)
24 950 Kč (bez DPH)

1 980 Kč (vč. DPH)
1 650 Kč (bez DPH)

1 980 Kč (vč. DPH)
1 650 Kč (bez DPH)

2 940 Kč (vč. DPH)
2 450 Kč (bez DPH)

2 940 Kč (vč. DPH)
2 450 Kč (bez DPH)

CRYSTAL STEEL

TYP/ NÁKRES

– 8+1 funkce 
– kapacita 65 l 
– energetická třída A
– trojitá prosklená dvířka
– 2 vnitřní halogenová světla 
– mělký plech
– hluboký plech 
– 2 rošty

116.0084.376
nerez/čiré sklo
CS 82 M XS M

– 12 funkcí 
– kapacita 65 l 
– energetická třída A
– dotyk. ovlád. s LCD displejem + ovlád. knoflíky
– dětský zámek 
– trojitá prosklená dvířka
– 35 naprogramovaných receptů 
– programy Kompletní Menu a Wellness 
– 2 vnitřní halogenová světla 
– mělký plech
– hluboký plech 
– 2 rošty

116.0084.366

112.0178.679

112.0178.679

112.0178.677

112.0178.677

nerez/čiré sklo
CS 981 M XS M

116.0086.882
nerez/čiré sklo
CS 910 M XS 60+

– 12 funkcí 
– kapacita 67 l 
– energetická třída A
– dotykové ovládání s LCD displejem
– dětský zámek  
– moderní mini ovládací panel, výška 40 mm 
– trojitá prosklená dvířka
– 52 naprogramovaných receptů
– programy Kompletní Menu a Wellness 
– 2 vnitřní halogenová světla
– 2 páry teleskopických výsuvů
– mělký a hluboký plech 
– 2 rošty

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

AISI

304

AISI

304

AISI

304
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CRYSTAL STEEL 46 

TYP

NÁKRESY

POPIS

CENA

CENA

24 960 Kč (vč. DPH)
20 800 Kč (bez DPH)

24 840 Kč (vč. DPH)
20 700 Kč (bez DPH)

TYP/ OZNAČENÍ

TYP/ OZNAČENÍ

FMW 46 CS C XS
(MIKROVLNNÁ TROUBA)

FSO 46 CS TC XS
(PARNÍ TROUBA)

– 5 úrovní výkonu
– rychlý start
– dotykové ovládání s LCD displejem
– teleskopický výsuv
– dětský zámek  
– časovač (max. 90 min.)
– skleněný talíř ∅ 320 mm
– možnost vypnutí otoč. talíře
– gril v kombinaci nebo samostatně
– horký vzduch  v kombinaci nebo samostatně
– automat. vaření a rozmrazování, váhové rozmrazování

– zásobník na vodu 1,2 l
– časovač (max. 90 min.)
– dotykové ovládání s LCD displejem
– teplota 40-100 ◦C
– elektronické řízení teploty páry  
– dětský zámek
– 2 hluboké plechy (20 a 40 mm)
– celoskleněná vnitřní dvířka (dvojité sklo)
– automatické vaření 

131.0181.403

116.0181.397

FSO 46 CS TC XSFMW 46 CS C XS

kapacita [l]: 
32
příkon [W]: 
3 400
výkon mikrov. ohřevu[W]:                                                         
1 000
výkon grilu [W]:                            
1 500 
horký vzduch [W]: 
1 500

kapacita [l]: 
35
příkon [W]: 
1 500

v prodeji od listopadu 2011

v prodeji od listopadu 2011
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CRYSTAL STEEL 46

TYP POPIS

CENA

CENA

17 940 Kč (vč. DPH)
14 950 Kč (bez DPH)

43 980 Kč (vč. DPH)
36 650 Kč (bez DPH)

TYP/ OZNAČENÍ

TYP/ OZNAČENÍ

FMO 46 CS 9T1 XS
(MULTIFUNKČNÍ TROUBA)

FCM 380 CS FA XS
(AUTOMATICKÝ KÁVOVAR)

– 9 funkcí 
– energetická třída A
– dotykové ovládání s LCD displejem
– teleskopický výsuv
– dětský zámek  
– trojitá prosklená dvířka
– 1 halogenové světlo osvětlující vnitřek
– plech
– rošt

NÁKRESY

– funkce: espresso, caffe lungo, horká voda, 
   parní tryska pro napěnění mléka
– 3 nezávislé dávkovače (káva, horká voda, pára)
– digitální displej + dotykové ovládání
– nastavení hrubosti mletí zrn  
– zásobník na vodu 2,5 l
– zásobník na kávová zrna 250 g
– nezávislá teplota pro horkou vodu a kávu
– vnitřní vodní filtr
– automatické vypnutí při nečinnosti 
– samočistící funkce 

116.0181.126

131.0181.405

600

560-568

min. 450

min. 580

540

455

595
23

348min.10

FMO 46 CS 9T1 XS FCM 380 CS FA XS

kapacita [l]: 
35
příkon [W]: 
2 970

tlak čerpadla [bar]: 
15
příkon [W]: 
1 200

přídavná zásuvka

není součástí dodávky, nutno objednat zvlášť 

v prodeji od listopadu 2011

v prodeji od listopadu 2011

4 680 Kč (vč. DPH)
3 900 Kč (bez DPH)112.0187.960

PŘÍSLUŠENSTVÍ

min. vzdálenost mezi stěnou a pravou 
stranou kávovaru musí být 250 mm

1) montáž bez přídavné zásuvky
2) montáž s přídavnou zásuvkou

1) 2) 
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POPISTYP/ NÁKRES

TYP/ OZNAČENÍ CENA

TYP/ OZNAČENÍ CENA

TYP/ OZNAČENÍ CENA

14 880 Kč (vč. DPH)
12 400 Kč (bez DPH)

18 960 Kč (vč. DPH)
15 800 Kč (bez DPH)

29 940 Kč (vč. DPH)
24 950 Kč (bez DPH)

CRYSTAL BLACK MIRROR 

– 6+1 funkce
– kapacita 57 l
– energetická třída A
– trojitá prosklená dvířka 
– vnitřní světlo
– mělký plech
– 2 rošty

116.0182.138
černé sklo
CR 66 M BM-1

– 8+1 funkce
– kapacita 65 l 
– energetická třída A
– trojitá prosklená dvířka
– 2 vnitřní halogenová světla  
– mělký plech
– hluboký plech 
– rošt

116.0084.365
černé sklo
CR 82 M BM M

116.0059.905
černé sklo
CR 910 M BM 60+

– 12 funkcí 
– kapacita 67 l 
– energetická třída A
– dotykové ovládání s LCD displejem 
– dětský zámek 
– moderní mini ovládací panel, výška 40 mm 
– trojitá prosklená dvířka
– 52 naprogramovaných receptů
– programy Kompletní Menu a Wellness 
– 2 vnitřní halogenová světla
– 2 páry teleskopických výsuvů
– mělký a hluboký plech
– 2 rošty

2 páry 
teleskop. výsuvů

3 páry 
teleskop. výsuvů

není součástí dodávky, nutno objednat zvlášť 

1 980 Kč (vč. DPH)
1 650 Kč (bez DPH)

2 940 Kč (vč. DPH)
2 450 Kč (bez DPH)112.0178.679

112.0178.677

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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POPISTYP/ NÁKRES

TYP/ OZNAČENÍ CENA

TYP/ OZNAČENÍ CENA

TYP/ OZNAČENÍ CENA

14 880 Kč (vč. DPH)
12 400 Kč (bez DPH)

22 980 Kč (vč. DPH)
19 150 Kč (bez DPH)

29 940 Kč (vč. DPH)
24 950 Kč (bez DPH)

CRYSTAL WHITE 

– 6+1 funkce
– kapacita 57 l
– energetická třída A
– trojitá prosklená dvířka 
– vnitřní světlo
– mělký plech
– 2 rošty

116.0182.139
bílé sklo
CR 66 M WH-1

– 12 funkcí 
– kapacita 65 l 
– energetická třída A
– dotyk. ovlád. s LCD displejem + ovlád. knoflíky
– dětský zámek 
– trojitá prosklená dvířka
– 35 naprogramovaných receptů 
– programy Kompletní Menu a Wellness 
– 2 vnitřní halogenová světla 
– mělký plech
– hluboký plech 
– 2 rošty

116.0180.206
bílé sklo
CR 981 M WH M

116.0152.805
bílé sklo
CR 910 M WH 60+

– 12 funkcí 
– kapacita 67 l 
– energetická třída A
– dotykové ovládání s LCD displejem 
– dětský zámek 
– moderní mini ovládací panel, výška 40 mm 
– trojitá prosklená dvířka
– 52 naprogramovaných receptů
– programy Kompletní Menu a Wellness 
– 2 vnitřní halogenová světla
– 2 páry teleskopických výsuvů
– mělký a hluboký plech
– 2 rošty

2 páry 
teleskop. výsuvů

3 páry 
teleskop. výsuvů

není součástí dodávky, nutno objednat zvlášť 

1 980 Kč (vč. DPH)
1 650 Kč (bez DPH)

2 940 Kč (vč. DPH)
2 450 Kč (bez DPH)112.0178.679

112.0178.677

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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POPISTYP/ NÁKRES

TYP/ OZNAČENÍ CENA

TYP/ OZNAČENÍ CENA

TYP/ OZNAČENÍ CENA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

16 980 Kč (vč. DPH)
14 150 Kč (bez DPH)

22 980 Kč (vč. DPH)
19 150 Kč (bez DPH)

24 960 Kč (vč. DPH)
20 800 Kč (bez DPH)

SMART

– 12 funkcí 
– kapacita 57 l 
– energetická třída A
– dotyk. ovlád. s LCD displejem + ovlád. knoflíky
– dětský zámek 
– trojitá prosklená dvířka
– 35 naprogramovaných receptů 
– programy Kompletní Menu a Wellness
– 2 vnitřní halogenová světla 
– mělký plech
– hluboký plech 
– rošt

116.0152.145
nerez
SM 981 M XS

– 10+2 funkce 
– pyrolýza
– kapacita 57 l 
– energetická třída A
– dotyk. ovlád. s LCD displejem + ovlád. knoflíky
– dětský zámek 
– čtverná prosklená dvířka
– 35 naprogramovaných receptů 
– programy Kompletní Menu a Wellness 
– 2 vnitřní halogenová světla 
– mělký plech
– hluboký plech 
– rošt

116.0180.091
nerez

116.0152.150
nerez
SM 981 P XS

– 12 funkcí 
– kapacita 65 l 
– energetická třída A
– dotyk. ovlád. s LCD displejem + ovlád. knoflíky
– dětský zámek 
– trojitá prosklená dvířka
– 35 naprogramovaných receptů 
– programy Kompletní Menu a Wellness
– 2 vnitřní halogenová světla 
– mělký plech
– hluboký plech 
– 2 rošty

2 páry 
teleskop. výsuvů

3 páry 
teleskop. výsuvů

není součástí dodávky, nutno objednat zvlášť 

1 980 Kč (vč. DPH)
1 650 Kč (bez DPH)

2 940 Kč (vč. DPH)
2 450 Kč (bez DPH)112.0187.972

112.0187.971

PŘÍSLUŠENSTVÍ

2 páry 
teleskop. výsuvů

3 páry 
teleskop. výsuvů

není součástí dodávky, nutno objednat zvlášť 

1 980 Kč (vč. DPH)
1 650 Kč (bez DPH)

2 940 Kč (vč. DPH)
2 450 Kč (bez DPH)112.0187.679

112.0187.677

2 páry 
teleskop. výsuvů

3 páry 
teleskop. výsuvů

není součástí dodávky, nutno objednat zvlášť 

1 980 Kč (vč. DPH)
1 650 Kč (bez DPH)

2 940 Kč (vč. DPH)
2 450 Kč (bez DPH)112.0187.972

112.0187.971

PŘÍSLUŠENSTVÍ

AISI

304

AISI

304

AISI

304

SM 981 M XS M
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POPISTYP/ NÁKRES

TYP/ OZNAČENÍ CENA

TYP/ OZNAČENÍ CENA

TYP/ OZNAČENÍ CENA

11 940 Kč (vč. DPH)
9 950 Kč (bez DPH)

10 980 Kč (vč. DPH)
9 150 Kč (bez DPH)

14 940 Kč (vč. DPH)
12 450 Kč (bez DPH)

SMART/SMART GLASS

– 6+1 funkce 
– kapacita 57 l 
– energetická třída A
– dvojitá prosklená dvířka
– vnitřní světlo
– mělký plech
– rošt

116.0087.046
černé sklo
SG 62 M MI

– 6+1 funkce 
– kapacita 57 l 
– energetická třída A
– dvojitá prosklená dvířka
– vnitřní světlo
– mělký plech
– rošt

116.0151.896
nerez
SM 62 M XS

116.0152.143
nerez
SM 86 M XS

– 8+1 funkce 
– kapacita 57 l 
– energetická třída A
– trojitá prosklená dvířka
– 2 vnitřní halogenová světla 
– mělký plech
– hluboký plech 
– rošt

není součástí dodávky, nutno objednat zvlášť 
PŘÍSLUŠENSTVÍ

AISI

304

AISI

304

2 páry 
teleskop. výsuvů

3 páry 
teleskop. výsuvů

1 980 Kč (vč. DPH)
1 650 Kč (bez DPH)

2 940 Kč (vč. DPH)
2 450 Kč (bez DPH)112.0187.972

112.0187.971
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MIKROVLNNÉ TROUBY SMART

TYP POPIS

CENA

CENA

7 980 Kč (vč. DPH)
6 650 Kč (bez DPH)

8 940 Kč (vč. DPH)
7 450 Kč (bez DPH)

TYP/ OZNAČENÍ

TYP/ OZNAČENÍ

FMWO 250 SM G XS

FMWO 300 SM C XS

– 7 úrovní výkonu
– rychlý start
– dotyk. ovlád. s LCD displejem + ovlád. knoflíky
– dětský zámek  
– časovač (max. 90 min.)
– skleněný talíř ∅ 270 mm + mřížka
– možnost vypnutí otoč. talíře
– akustický signál konce ohřevu
– gril v kombinaci nebo samostatně
– automat. vaření a rozmrazování, váhové rozmrazování

– 7 úrovní výkonu
– rychlý start
– dotyk. ovlád. s LCD displejem + ovlád. knoflíky
– dětský zámek  
– časovač (max. 90 min.)
– skleněný talíř ∅ 315 mm + kulatý plech
– možnost vypnutí otoč. talíře
– akustický signál konce ohřevu
– gril v kombinaci nebo samostatně
– pečení horkým vzduchem v kombinaci nebo samostat.
– automat. vaření a rozmrazování, váhové rozmrazování

131.0158.475

131.0158.476
nerez

nerez

AISI

304

AISI

304

kapacita [l]: 
25
výkon mikrov. ohřevu [W]:                                                         
900
příkon grilu [W]:                            
1 000 
maximální příkon [W]:                            
1 400

kapacita [l]: 
30
výkon mikrov. ohřevu [W]:                                                         
900
příkon grilu [W]:                            
1 200 
maximální příkon [W]:                            
2 050
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MIKROVLNNÉ TROUBY CRYSTAL BLACK/CRYSTAL STEEL

TYP POPIS

CENA

CENA

18 960 Kč (vč. DPH)
15 800 Kč (bez DPH)

18 960 Kč (vč. DPH)
15 800 Kč (bez DPH)

TYP/ OZNAČENÍ

TYP/ OZNAČENÍ

FMW 380 CR G BK

FMW 380 CS G XS

AISI

304

– 5 úrovní výkonu
– dotyk. ovlád. s LCD displejem + ovlád. knoflíky
– dětský zámek  
– časovač (max. 10 hod.)
– gril v kombinaci nebo samostatně
– akustický signál konce ohřevu
– skleněný talíř ø 320 mm 

– 5 úrovní výkonu
– dotyk. ovlád. s LCD displejem + ovlád. knoflíky
– dětský zámek  
– časovač (max. 10 hod.)
– gril v kombinaci nebo samostatně
– akustický signál konce ohřevu
– skleněný talíř ø 320 mm  

131.0158.882

131.0158.885

černé sklo

nerez

kapacita [l]: 
38
příkon [W]: 
3 000
výkon mikrov. ohřevu [W]:                                                         
1 000
výkon grilu [W]:                            
1 500

kapacita [l]: 
38
příkon [W]: 
3 000
výkon mikrov. ohřevu [W]:                                                         
1 000
výkon grilu [W]:                            
1 500



24

MONTÁŽNÍ NÁKRESY

M
in

. 5
85Min. 550

5

548
57022595

59
5

7

560

M
in

. 5
85Min. 550

5

548
57022595

59
5

7
560

CRYSTAL 60+

VESTAVNÉ TROUBY CRYSTAL

VESTAVNÉ TROUBY OSTATNÍ

CRYSTAL 981

CRYSTAL 60+

FMWO 250 SM FMWO 300 SM FMWO 380

MIKROVLNNÉ TROUBY

CRYSTAL 981



TECHNICKÉ SPECIFIKACE - VESTAVNÉ TROUBY

Model Design Počet funkcí Energetická třída

Spotřeba 
el. energie při 
konvenčním 

pečení 
(kWh)

Spotřeba 
el. energie při 
pečení horkým 

vzduchem 
(kWh)

Kapacita trouby
(l)

Max. příkon 
(W)

CS 910 M XS 60+ nerez 12 A 1,1 0,99 67 2 850

CS 981 M XS M nerez 9 A 1,1 0,99 65 2 850

CS 82 M XS M nerez 8 A 1,1 0,99 65 2 850

CR 910 M BM 60+ černé sklo 12 A 1,1 0,99 67 2 850

CR 82 M BM M černé sklo 8 A 1,1 0,99 65 2 850

CR 910 M WH 60+ bílé sklo 12 A 1,1 0,99 67 2 850

CR 66 M BM-1 černé sklo 6 A 0,89 0,79 57 2 300

CR 981 M WH M bílé sklo 12 A 1,09 0,99 65 2 850

CR 66 M WH-1 bílé sklo 6 A 0,89 0,79 57 2 300

SM 981 P XS nerez 9+1 A 0,9 0,79 57 2 850

SM 981 M XS nerez 9 A 0,9 0,79 57 2 850

SM 86 M XS nerez 8 A 0,9 0,79 57 2 850

SM 62 M XS nerez 6 A 0,9 0,79 57 2 300

SM 981 M XS M nerez 12 A 1,09 0,99 65 2 850

SG 62 M MI černé sklo 6 A 0,90 0,79 57 2 300

FMO 46 XS 9T1 XS nerez 9 A 0,77 0,71 35 2 970





PLYNOVÉ, INDUKČNÍ 
A SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY

CRYSTAL BLACK    30-31

CRYSTAL WHITE    32-33

NEPTUNE   34-37

INDUKČNÍ DESKY    40-41

SKLOKERAMICKÉ DESKY  43
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VÁŠ VÝBĚR

FRANKE nabízí spotřebitelům širokou škálu modelů plynových desek, které splňují všechny požadavky, a umožňují je tak uživatelům 
zakomponovat do jakékoliv kuchyně. Desky jsou dostupné v různých velikostech, ve dvou typech materiálu (nerez a sklo) a v závislosti 
na velikosti desky jsou vybaveny 4-5 hořáky.

Protože jsou plynové desky často umístěny v blízkosti dřezu, navrhlo FRANKE, s ohledem na význam těchto dvou kuchyňských prvků,  
takový design plynových desek, aby byl v harmonii se dřezem i s celou kuchyni.

AISI -  NEREZOVÁ OCEL

Všechny nerezové plynové desky FRANKE jsou vyrobeny výhradně z nerezové oceli AISI 304 18/10. Jedná se o typ nerezu, který je 
odolný proti korozi a poškození způsobeným kyselinami, saponáty, atd. Vynikající kvalita je posílena speciální povrchovou úpravou, která 
zabraňuje příliš rychlému opotřebení povrchu. 

Tyto speciální úpravy jsou výsledkem dlouholeté zkušenosti v oblasti zpracování nerezové oceli a zlepšují vlastnosti nerezové oceli 
(jedná se např. o speciální leštění povrchu). 

TERMOELEKTRICKÁ POJISTKA ZHASNUTÍ PLAMENE

Plynové desky FRANKE jsou vybaveny bezpečnostními ventily, tz. termoelektrickými 
pojistkami zhasnutí plamene. Pojistka funguje na principu „cítit teplo“, pokud plamen 
z jakéhokoli důvodu zhasne, systém zastaví přívod plynu. 

ELEKTRICKÉ ZAPALOVÁNÍ

Zapalování je integrováno v ovládacích 
knoflících. Plamen vzplane pouze pomocí 
otočení knoflíku. 
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MATERIÁL

Nerezová ocel či sklo v černém nebo 
bílém provedení dokonale odpovídá 
a ladí s dalšími spotřebiči FRANKE. 

OCHRANNÝ PANEL

FRANKE ochranný panel zabraňuje přehřátí knoflíků na plynové desce, také zvyšuje její bezpečnost a funkčnost. Ochranný 
panel je k roštu připojený magnetem, což umožňuje jeho odstranění a snadnější čištění desky.

VELIKOSTI A VÝKON HOŘÁKŮ

Velký výběr panelů různých velikostí: 60, 70, 75, 80 a 120 cm. Dále 4-5 hořáků 
různých velikostí a výkonů splňují jakékoliv estetické a funkční potřeby zákazníků.

LITINOVÉ ROŠTY

Litinové rošty v černém matném provedení dávají varné desce 
profesionální vzhled v souladu s funkčností a harmonií. Dají se 
snadno vyjmout a mohou se mýt v myčce nádobí. 
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106.0052.061

POPISTYP/ NÁKRES

TYP/ OZNAČENÍ CENA

FHCR 1204 3G TC BK C
černé sklo

106.0052.052
černé sklo

106.0052.049

TYP/ OZNAČENÍ CENA

FHCR 604 4G BK C
černé sklo

CRYSTAL  BLACK 

3,00 
1,75 
1,00 

3,60 
2,00 
1,75 
1,00 

12 960 Kč (vč. DPH)
10 800 Kč (bez DPH)

16 920 Kč (vč. DPH)
14 100 Kč (bez DPH)

– 4 plynové hořáky
– knoflíkové ovládání
– zabudované elektrické zapalování
– termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
– litinové rošty
– tvrzené sklo
– odjímatelný magnetický ochranný panel

– 4 plynové hořáky (1 × trojkorunka)
– knoflíkové ovládání
– zabudované elektrické zapalování
– termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
– litinové rošty
– tvrzené sklo
– odjímatelný magnetický ochranný panel

CENA

16 440 Kč (vč. DPH)
13 700 Kč (bez DPH)

rozměr:
590 × 510 mm
výřez:
560 × 480 mm
typ a výkon hořáků [kW]: 
levý dolní (vysokorychlostní) 
levý a pravý horní
pravý dolní

TYP/ OZNAČENÍ

FHCR 705 4G TC BK C

rozměr:
720 × 510 mm
výřez:
560 × 480 mm
typ a výkon hořáků [kW]: 
prostřední (vysokorychlostní) 
levý horní a dolní
pravý horní
pravý dolní

– 5 plynových hořáků (1 × trojkorunka)
– knoflíkové ovládání
– zabudované elektrické zapalování
– termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
– litinové rošty
– tvrzené sklo
– odjímatelný magnetický ochranný panel

3,60
1,00 
1,75 
3,00 

rozměr: 
1 180 × 410 mm
výřez:                                                         
1 140 × 380 mm
typ a výkon hořáků [kW]:                              
levý (vysokorychlostní) 
druhý zleva
druhý zprava
pravý





TYP/ OZNAČENÍ CENA

TYP/ OZNAČENÍ CENA

3,60 
2,00 
1,75 
1,00 

rozměr:                                                
720 × 510 mm
výřez:                                                         
560 × 480 mm
typ a výkon hořáků [kW]:                              
prostřední (vysokorychlostní) 
levý horní a dolní
pravý horní
pravý dolní

16 440 Kč (vč. DPH)
13 700 Kč (bez DPH)

16 920 Kč (vč. DPH)
14 100 Kč (bez DPH)

– 5 plynových hořáků (1 × trojkorunka)
– knoflíkové ovládání
– zabudované elektrické zapalování
– termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
– litinové rošty
– tvrzené sklo
– odjímatelný magnetický ochranný panel

– 4 plynové hořáky (1 × trojkorunka)
– knoflíkové ovládání
– zabudované elektrické zapalování
– termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
– litinové rošty
– tvrzené sklo
– odjímatelný magnetický ochranný panel
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TYP/ NÁKRES POPIS

CRYSTAL WHITE

106.0052.054FHCR 705 4G TC WH C
bílé sklo

3,60 
1,00 
1,75 
3,00 

106.0152.817
bílé sklo
FHCR 1204 3G TC WH C

rozměr: 
1 180 × 410 mm
výřez:                                                         
1 140 × 380 mm
typ a výkon hořáků [kW]:                            
levý (vysokorychlostní) 
druhý zleva
druhý zprava
pravý
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POPISTYP/ NÁKRES

TYP/ OZNAČENÍ CENA

TYP/ OZNAČENÍ CENA

13 980 Kč (vč. DPH)
11 650 Kč (bez DPH)

14 940 Kč (vč. DPH)
12 450 Kč (bez DPH)

NEPTUNE

3,80 
2,00 
2,50 
1,00 

rozměr:                                                
790 × 510 mm
výřez:                                                         
765 × 487 mm
typ a výkon hořáků [kW]:                              
prostřední (vysokorychlostní) 
levý dolní
levý a pravý horní
pravý dolní

106.0049.039FHNE 805 4G TC XS C 
nerez

106.0064.312
nerez
FHNE 1204 3G TC XS C

4,00 
1,00 
2,50 
3,00 

rozměr: 
1 090 × 410 mm
výřez:                                                         
1 070 × 390 mm
typ a výkon hořáků [kW]:                             
levý (vysokorychlostní) 
druhý zleva
druhý zprava
pravý

– 4 plynové hořáky 
  (1 × trojkorunka, 2 × dvojkorunka)
– knoflíkové ovládání
– zabudované elektrické zapalování
– termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
– litinový rošt

– 5 plynových hořáků
  (1 × trojkorunka, 2 × dvojkorunka)
– knoflíkové ovládání
– zabudované elektrické zapalování
– termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
– litinový rošt

AISI

304

AISI

304
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POPIS

TYP/ OZNAČENÍ CENA

TYP/ OZNAČENÍ CENA

9 960 Kč (vč. DPH)
8 300 Kč (bez DPH)

12 960 Kč (vč. DPH)
10 800 Kč (bez DPH)

TYP/ NÁKRES

3,80 
3,00 
1,75 
1,00 

– 5 plynových hořáků (1 × trojkorunka)
– knoflíkové ovládání
– zabudované elektrické zapalování
– termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
– litinový rošt

NEPTUNE

106.0052.126
nerez
FHNE 755 4G TC XS C

106.0155.167
nerez
FHNE 604 3G TC XS C

3,60 
1,75 
1,00 

rozměr:                                                
590 × 510 mm
výřez:                                                         
560 × 480 mm
typ a výkon hořáků [kW]:                               
levý dolní (vysokorychlostní) 
levý a pravý horní
pravý dolní

– 4 plynové hořáky (1 × trojkorunka)
– knoflíkové ovládání
– zabudované elektrické zapalování
– termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
– litinový rošt

rozměr:                                                
750 × 510 mm
výřez:                                                         
560 × 480 mm
typ a výkon hořáků [kW]:                              
prostřední (vysokorychlostní) 
levý dolní
levý a pravý horní
pravý dolní

AISI

304

AISI

304
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VÁŠ VÝBĚR

Vzhledem k tomu, že již v mnoha zemích objevili výhody indukčního vaření, které se tak dostává do popředí, přichází i FRANKE s několika 
modely indukčních desek různého designu a funkcí.

FUNKCE HEAT-UP

Zapnutím se varná zóna nejdříve rozehřeje na maximální výkon, aby se 
rychle dosáhlo varné teploty a pak se automaticky sníží na nastavený 
stupeň. 

PRINCIP INDUKCE

Princip indukce je založen na elektromagnetické energii, která se vytváří mezi feromagnetickým dnem nádoby položené na varné desce 
a měděnou cívkou, které je umístěna pod povrchem desky. Elektrický proud prochází indukční cívkou a vytváří tím magnetické pole. 
Efektem magnetického pole vzniká ve dně varné nádoby indukovaný neboli vířivý proud, kterým se nádoba zahřívá. Jídlo se ohřívá 
vodivým teplem z pláště varné nádoby.

Indukce je velmi efektivní, protože teplo se vytváří pouze tam, kde deska zaznamená kontakt s dnem nádoby. Veškeré teplo se 
koncentruje uvnitř varné nádoby a okolí varné zóny zůstává chladné, což zajišťuje rychlý výsledek s optimálním využitím energie. 

Pro vaření na indukčních deskách je potřeba speciální nádobí z feromagnetické oceli. Zda-li je nádoba vhodná pro vaření na indukci 
zjistíte snadno přiložením magnetu k jejímu dnu, pokud magnet drží u dna nádoby, lze jí použít na indukční desku. 

UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA

Upozorňuje na zbytkové teplo na povrchu varné desky prostřednictvím 
červené kontrolky, která zůstane rozvícena až do doby, dokud teplota 
varného povrchu neklesne na bezpečnou úroveň.  

ČASOVAČ

Pomocí této funkce lze nastavit dobu vaření každé varné zóny. 
Po skončení vaření se zóna automaticky vypne. 

FUNKCE PAUZA

S touto funkcí můžete pozastavit proces vaření. Aktivací 
pauzy se teplota varných zón sníží, jakmile se opět dotknete 
displeje, teplota se vrátí na původní výkon. 
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DĚTSKÁ POJISTKA

Ovládací panel je možné kdykoliv zamknout. Zabráníte tak např. dítěti, aby náhodně změnilo 
nastavení. 

OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ

Ochrana proti přehřátí slouží k tomu, 
aby nedošlo k poškození elektronických 
součástí uvnitř indukční desky. 

UCHOVÁNÍ NASTAVENÉ TEPLOTY

Jedná se o neustálé přizpůsobování dodávky energie do indukční desky, což zabraňuje 
kolísání teploty během vaření.  

BOOSTER

Tato funkce umožňuje až dvojnásobný výkon 
varné zóny, což urychluje ohřev a výrazně 
zkracuje dobu potřebnou pro přípravu pokrmů. 

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Aktivuje se automaticky, když se varná 
zóna nevypne manuálně. 

BEZPEČNOST

Protože se povrch desky zahřívá pouze 
pod nádobou, nevzniká tak žádné 
zahřívání okolí mimo dno nádoby, což 
usnadňuje čištění, pokud dojde 
k  přetečení a  nehrozí riziko popálení 
osob.

FUNKCE BRIDGE

Bridge, tzv. přemostění, znamená, že 
dvě varné zóny mohou být spojeny do 
jedné větší. 

DESIGN

Plné zkosení - jsou zkoseny všechny 
4 hrany indukční desky.
Nerezová lišta - boční strany jsou 
zkosené a  vpředu indukční desky je 
umístěna nerezová lišta.
Nerezový rámeček - pouze u modelu 
FHI 754 4I ST CTX. 



POPISTYP/ NÁKRES

TYP/ OZNAČENÍ CENA

TYP/ OZNAČENÍ CENA

40

29 940 Kč (vč. DPH)
24 950 Kč (bez DPH)

24 960 Kč (vč. DPH)
20 800 Kč (bez DPH)

STOP

STOP

– ovládání Touch Control Multislider
– funkce „Booster“
– funkce „Heat-up“
– dětská pojistka
– časovač
– ochrana proti přehřátí
– automatické vypnutí
– funkce uchování nastavené teploty
– funkce „pauza“
– funkce „Bridge“
– ukazatel zbytkového tepla
– elektr. detektor přítomnosti a velikosti nádoby
– nerezový rámeček

108.0181.913FHI 754 4I ST CTX

INDUKČNÍ DESKY 

108.0181.162

– ovládání Touch Control Flexi
– funkce „Booster“
– funkce „Heat-up“
– dětská pojistka
– časovač
– ochrana proti přehřátí
– automatické vypnutí
– funkce uchování nastavené teploty
– funkce „pauza“
– funkce „Bridge“
– ukazatel zbytkového tepla
– elektr. detektor přítomnosti a velikosti nádoby
– zkosené hrany

rozměr:                                                
900 × 510 mm
výřez:                                                         
880 × 490 mm
typ a výkon varných zón [mm/kW]:
levá 
prostřední dolní
prostřední horní
pravá
maximální příkon [kW]:                              
11,1

rozměr:                                                
750 × 465 mm
výřez:                                                         
740 × 455 mm
typ a výkon varných zón [mm/kW]:
levá  
prostřední
pravá
maximální příkon [kW]:                              
7,4

FHFB 905 5l ST

zkosené
hrany

nerezový 
rámeček

∅ 260/2,60-3,70
∅ 145/1,40-2,20
∅ 180/1,85-3,00

2 × 184 × 220/2,10-3,70

2 × 184 × 220/2,10-3,70
∅ 210/2,30-3,70
∅ 180/1,85-3,00

v prodeji od listopadu 2011
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POPISTYP/ NÁKRES

TYP/ OZNAČENÍ CENA

CENATYP/ OZNAČENÍ

12 960 Kč (vč. DPH)
10 800 Kč (bez DPH)

20 940 Kč (vč. DPH)
17 450 Kč (bez DPH)

– ovládání Touch Control Lite
– funkce „Heat-up“
– dětská pojistka
– časovač
– ochrana proti přehřátí
– automatické vypnutí
– ukazatel zbytkového tepla
– elektr. detektor přítomnosti a velikosti nádoby
– zkosené hrany a nerezová lišta

INDUKČNÍ DESKY 

– ovládání Touch Control Flexi
– funkce „Booster“
– funkce „Heat-up“
– dětská pojistka
– časovač
– ochrana proti přehřátí
– automatické vypnutí
– funkce uchování nastavené teploty
– funkce „pauza“
– funkce „Bridge“
– ukazatel zbytkového tepla
– elektr. detektor přítomnosti a velikosti nádoby
– zkosené hrany

STOP

STOP

STOP

108.0184.178FH 604 4I T PWL 

108.0188.478FHFB 6421 I FLEXI

rozměr: 
650 × 510 mm
výřez:                                                         
560 × 490 mm
typ a výkon varných zón [mm/kW]:
4 × indukce                 184 × 220/2,10-3,70
maximální příkon [kW]:                              
7,4

 

I57

TOTAL OUTPUT    7,2 / 6 / 3,5 / 2,8 kW
ELECTRIC RATING 230-240V (50 Hz)
1 GENERATOR

RESIDUAL HEAT INDICATORS Y
AUTOMATIC HEAT-UP FUNCTION Y
CHILD LOCK Y
TIMER FUNCTION Y
OVER-HEATING PROTECTION Y
OPERATING TIME LIMITATION Y
KEEP-WARM FUNCTION N
PAUSE FUNCTION AND RECALL N
BRIDGE FUNCTION N
VCR GLASS (NO FRAME) Y
COMMUTATOR SWITCH (0-6 POSITIONS) N
ENERGY REGULATOR N
COMBINED CONTROL N
TOUCH CONTROL TC MERKE

b
1,5kW
P=2kW

a
1,2kW

P=1,6kW

b
1,5kW
P=2kW

a
1,2kW

P=1,6kW

C

B

D

E

A

GF

F

F

F

H

A 580mm
B 510mm
C 560mm
D 490mm
E 53mm
F 10mm
G 50mm
H 5mm

PLATES DIAMETER [mm] RECOMMENDED DIAMETER [mm]
145 90-145
210 130-210

COIL DIAMETER [mm] INDUCTION PLATE DIAMETER [mm]
b 145 145
c 210 210

FH 604 4I T PWL
REF:  9010006
FUN:  108.0184.178
EAN CODE:  7612980560837

TRATTAMENTO

MATERIALE

DENOMINAZIONE

MODELLO

DISEGNO

...

..11/03/2011

...

MODIFICHE

..

...

..

..

..

..
www.kosmosrl.com

PROPRIETA' RISERVATA - PRIVATE PROPERTY - PRIVATE IGENTUM - PROPRIETE RESERVEE

RELEASE

2
1

4
3

TOLLERANZE: UNI 5307

DATA
FIRMA

..

..

..
...

da 1 a 6             u0,08
da 6 a 18            u0,12
da 18 a 50           u0,18
da 50 a 80          u0,23
da 80 a 120         u0,27
da 120 a 250        u0,33
da 250 a 400        u0,42
da 400 a oltre       u0,50

SCALA

VERIFICATO

DISEGNATO:
...

FILE
..

..

...

580

51
0

v prodeji od listopadu 2011

CENATYP/ OZNAČENÍ

14 940 Kč (vč. DPH)
12 450 Kč (bez DPH)

108.0176.493FHBP 604 4I T B2 XS

– ovládání Touch Control Merke
– funkce „Heat-up“
– dětská pojistka
– časovač
– ochrana proti přehřátí
– automatické vypnutí
– ukazatel zbytkového tepla

rozměr:
580 × 510 mm
výřez:
560 × 490 mm
typ a výkon varných zón [mm/kW]:
levá horní 
levá dolní
pravá horní
levá dolní
maximální příkon [kW]:                              
2,8 nebo 3,5 nebo 6 nebo 7,2

∅ 145/1,20

∅ 210/1,50
∅ 145/1,20

∅ 210/1,50

560

510

490

53

580

5010

10

10

10

5

přední nerezová 
lišta a boční 
zkosené hrany

rovné hrany

rozměr:                                                
580 × 510 mm
výřez:                                                         
560 × 490 mm
typ a výkon varných zón [mm/kW]:
obě horní  
obě dolní 
maximální příkon [kW]:                              
2,8 nebo 5,6

∅ 180/1,40
∅ 160/1,40

v prodeji od listopadu 2011

zkosené 
hrany
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VÁŠ VÝBĚR

FRANKE nabízí i několik modelů klasických sklokeramických desek různých velikostí, designu a počtu varných zón. 

UKAZATEL  ZBYTKOVÉHO TEPLA

Upozorňuje na zbytkové teplo na povrchu varné desky 
prostřednictvím červené kontrolky, která zůstane rozvícena 
až do doby, dokud teplota varného povrchu neklesne na 
bezpečnou úroveň.  

ČASOVAČ

Pomocí této funkce lze nastavit dobu vaření každé varné 
zóny. Po skončení vaření se zóna automaticky vypne. 

DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Snadné a pohodlné ovládání 
intuitivním způsobem. 

DĚTSKÁ POJISTKA

Ovládací panel je možné kdykoliv zamknout. Zabráníte tak např. dítěti, aby náhodně 
změnilo nastavení. 

OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ

Tato funkce slouží k tomu, aby nedošlo 
k poškození elektronických součástí uvnitř 
sklokeramické desky. 

UCHOVÁNÍ NASTAVENÉ TEPLOTY

Jedná se o neustálé přizpůsobování dodávky energie do sklokeramické desky, což 
zabraňuje kolísání teploty během vaření.  

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Aktivuje se automaticky, když se varná 
zóna nevypne manuálně. 

FUNKCE HEAT-UP

Zapnutím se varná zóna nejdříve rozehřeje na maximální výkon, aby se 
rychle dosáhlo varné teploty a pak se automaticky sníží na nastavený 
stupeň. 
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POPISTYP/ NÁKRES

CENATYP/ OZNAČENÍ

9 960 Kč (vč. DPH)
8 300 Kč (bez DPH)

– 4 varné zóny (1 × dvojitá, 3 × samostatná) 
– integrovaný dotykový ovládací panel
– ukazatel zbytkového tepla
– funkce „Heat-up“
– dětská pojistka
– časovač
– ochrana proti přehřátí
– automatické vypnutí

108.0159.530FHB 6004 4C T-S

SKLOKERAMICKÉ DESKY

rozměr:
580 × 510 mm
výřez:                                                         
560 × 490 mm
typ a výkon varných zón [mm/kW]:
levá dolní 
levá horní
pravá dolní 
pravá horní 
maximální příkon [kW]:                              
6,4

přední nerezová 
lišta a boční 
zkosené hrany

∅ 140/1,20
∅ 110/210/0,75/2,20

∅ 155/1,50
∅ 180/1,80

STOP

CENATYP/ OZNAČENÍ

CENATYP/ OZNAČENÍ

13 860 Kč (vč. DPH)
11 550 Kč (bez DPH)

14 940 Kč (vč. DPH)
12 450 Kč (bez DPH)

FHC 7704 4C T XS 108.0026.880

108.0153.312SUPER STRETTA 

– 4 varné zóny 
   (1 × dvojitá, 2 × samostatná, 1 × oválná) 
– integrovaný dotykový ovládací panel
– ukazatel zbytkového tepla
– funkce „Heat-up“
– dětská pojistka
– časovač
– ochrana proti přehřátí
– automatické vypnutí
– nerezový rámeček 

– 3 varné zóny 
   (1 × trojitá, 1 × dvojitá, 1 × samostatná) 
– integrovaný dotykový ovládací panel
– ukazatel zbytkového tepla
– funkce „Heat-up“
– dětská pojistka
– časovač
– ochrana proti přehřátí
– automatické vypnutí

rozměr:
770 × 510 mm
výřez:
750 × 490 mm
typ a výkon varných zón [mm/kW]:
levá dolní 
levá horní 
pravá horní 
pravá dolní 
maximální příkon [kW]:                              
7,6

rozměr:
810 × 380 mm
výřez:
790 × 360 mm
typ a výkon varných zón [mm/kW]:
levá 
prostřední
pravá
maximální příkon [kW]:                              
5,6

nerezový 
rámeček

∅ 140/∅ 210/∅270/0,90/1,05/2,70
∅ 120/∅ 180/0,70/1,70

∅ 140/1,20

∅ 180/1,80 
∅ 120/∅ 210/0,75/2,20 

 ∅ 170/170 × 265/1,50/2,40
∅ 140/1,20 

STOP

STOP

v prodeji od listopadu 2011

přední nerez. 
lišta a boční 
zkosené hrany





CHLADNIČKY A MYČKY NÁDOBÍ

CHLADNIČKA SIDE BY SIDE    48

VOLNĚ STOJÍCÍ CHLADNIČKY   49

VESTAVNÉ CHLADNIČKY  50-51

TECHNICKÉ SPECIFIKACE - CHLADNIČKY   52

PLNĚ VESTAVNÉ MYČKY NÁDOBÍ   56-57

ČÁSTEČNĚ VESTAVNÉ MYČKY NÁDOBÍ   58

TECHNICKÉ SPECIFIKACE - MYČKY NÁDOBÍ   59



46

OBECNÉ PARAMETRY

Úspora energie a bezpečné skladování potravin 
pro zachování čerstvosti, výživových hodnot, 
chuti a aroma skladovaných produktů a zároveň 
uspokojení potřeb zákazníka. To vše splňují 
chladničky FRANKE.

ENERGETICKÁ TŘÍDA A+

Chladnička je základním vybavením kuchyně. Pracuje ve dne v noci, po celý rok. 
Proto je otázka úspory energie a snižování dopadů na životní prostředí velmi 
důležitá. FRANKE klade velký důraz na ochranu životního prostředí, a proto má 
většina chladniček, od těch nejjednodušších modelů, až po ty nejmodernější, 
energetickou třídu A +, což znamená nárůst úspory energie o 25% .

VOLNĚ STOJÍCÍ VERSUS VESTAVNÉ

Volně stojící modely jsou umístněny na viditelném 
místě v kuchyni. Chladnička tak hraje roli dalšího 
spotřebiče v kuchyni, což jí dodává osobitý styl 
a charakter.

Vestavné modely jsou instalovány do speciální 
skříňky. Jsou zcela uzavřené, takže  když zavřete 
dveře chladničky, které dokonale korespondují 
s  kuchyňským nábytkem, stane se chladnička 
neviditelnou. Ideální pro ty, kteří upřednostňují 
čisté linie kuchyně.

VENTILÁTOR

Ventilátor, který se nachází v zadní horní části chladničky, šíří efektivně, rychle 
a rovnoměrně ochlazený vzduch. Je tak zajištěna ideální teplota v celém prostoru 
chladničky pro uchování potravin, které tak zůstávají déle čerstvé. Po otevření dve-
ří se teplota ve velmi krátké době vrací na konstantní úroveň.

VÝROBNÍK LEDU A DÁVKOVAČ VODY

Komfort v podobě kostek ledu a filtrované chlazené vody u lednice Side by Side. 
Elektronické ovládání zaručuje praktičnost a funkčnost. 

POLICE Z TVRZENÉHO SKLA

Bezpečné skladování potravin a snadná údržba 
díky policím z tvrzeného bezpečnostního skla. 
Bez větší námahy můžete měnit výšku polic dle 
potřeby. 

MULTI PLUS ZONE

Zásuvka umístěna ve dveřích lednice Side by side poskytuje oddělené a bezpečné 
uchování např. kosmetických produktů. 
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NO FROST

Funkce No Frost, založená na 
nucené recirkulaci vzduchu, odvádí vlhkost mimo 
mrazicí část a zabraňuje tvorbě ledu a námrazy na 
stěnách a uložených potravinách. Mrazničku není 
třeba odmrazovat, čímž šetříte čas i energii.

ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU

Prostorný zásobník určený pro uchování 
ovoce a zeleniny, kde teplota kolem 0 °C 
brání přirozenému procesu  snižování 
organoleptické hodnoty výrobků a udržuje 
tak jejich čerstvost, vůni a chuť. 

DRŽÁK NA LÁHVE

Pohodlné, elegantní a optimální využití prostoru, které umožňuje skladovat lahve 
v horizontální poloze, aniž by zabíraly místo ostatním potravinám. 

FUNKCE SUPER COOL

Ideální pro rychlé zchlazení velkého množství 
potravin, např. po návratu z nákupu. Po 6 hodinách 
se funkce automaticky vypne.

FUNKCE SUPER FREEZE

Ve velmi krátké době urychlí proces mrazení. Teplota v mrazničce se prudce sníží, 
a to během velmi krátké doby. Potraviny se tak rychle zmrazí a zachovají si výživné 
hodnoty. Tako funkce nemá žádný negativní vliv na již uložené potraviny 
v mrazničce. 

MAGIC COOL ZONE

Spodní zásuvka u lednice Side by Side nabízí funkci Magic Cool Zone, u které si můžete 
velice jednoduše vybrat, jaký typ potravin zde uskladníte a to zvolením jedné ze čtyř 
variant potravin, u kterých je automaticky a optimálně nastavena teplota.

KLIMATICKÁ TŘÍDA

Určuje optimální teplotu, při které daný spotřebič pracuje. Pro optimální provoz zvolte 
vhodné umístění spotřebiče. Berte v úvahu, že teplota v místnosti má vliv jak na spotřebu 
elektrické energie, tak na optimální výkon výrobku.

klimatická třída:                                                      
SN
N
ST
T

10 ◦C - 32 ◦C 
16 ◦C - 32 ◦C 
16 ◦C - 38 ◦C 
16 ◦C - 43 ◦C
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+

POPISTYP/ NÁKRES

nerez
118.0180.391

CENA

47 940 Kč (vč. DPH)
39 950 Kč (bez DPH)

TYP/ OZNAČENÍ

SIDE BY SIDE

objem [l]:                                                      
celkový brutto
chladnička netto
mrazák netto
roční spotřeba energie 
[kWh/rok]: 
445

– No Frost systém
– funkce Super Cool
– funkce Super Freeze
– celkový hrubý objem: 608 l
– elektronické ovládání
– digitální displej
– energetická třída A+
– klimatická třída SN-T

Chladnička
– netto objem: 359 l
– Xpress box pro rychlé zchlazení 
   plechovek 
– Magic Cool Zone
– Multi Plus Zone
– 3 police z bezpečnostního skla
– 3 zásuvky na zeleninu
– 4 přihrádky ve dveřích
– přihrádka na mléčné výrobky 
    ve dveřích
– zásobník na vejce

Mrazák
– netto objem: 179 l
– mrazicí kapacita 10 kg/24 h
– doba skladování bez el. proudu 5 h 
– 2 nastavitelné skleněné police
   z bezpečnostního skla
– 2 zásuvky
– automatický výrobník ledu (kostky)
– vodní filtr
– nutno napojit na vodu

608
359
179

FSBS 6001 NF IWD XS A+
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VOLNĚ STOJÍCÍ CHLADNIČKY

+

POPISTYP/ NÁKRES

černé sklo
118.0180.370

CENA

26 580 Kč (vč. DPH)
22 150 Kč (bez DPH)

TYP/ OZNAČENÍ

– No Frost systém
– funkce Super Cool
– funkce Super Freeze
– celkový hrubý objem: 404 l
– elektronické ovládání
– kontrolní teplotní panel
– energetická třída A+
– klimatická třída T
– reverzibilní dveře

Chladnička
– netto objem: 268 l
– 3 police z bezpečnostního skla
– zásuvka na zeleninu
– 4 přihrádky ve dveřích
– přihrádka na mléčné výrobky ve
   dveřích
– chromový držák na lahve

Mrazák
– netto objem: 90 l
– mrazicí kapacita 7,5 kg/24 h
– 3 nezávislé zásuvky
– doba skladování bez el. proudu 14 h
– forma na led

objem [l]:                                                      
celkový brutto
chladnička netto
mrazák netto
roční spotřeba energie 
[kWh/rok]: 
320
hlučnost [dB(A)] : 
45

404
268

90

FCB 4001 NF S BK A+
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VESTAVNÉ CHLADNIČKY

118.0181.407

CENA

17 400 Kč (vč. DPH)
14 500 Kč (bez DPH)

118.0050.108FCB 320/M AI A+

TYP/ OZNAČENÍ

CENA

22 980 Kč (vč. DPH)
19 150 Kč (bez DPH)

TYP/ OZNAČENÍ

FCB 320/E ANFI A+

+

+

POPISTYP/ NÁKRES

– No Frost systém/ventilátor 
– funkce Super Cool
– funkce Super Freeze
– celkový hrubý objem: 278 l
– energetická třída A+
– klimatická třída ST
– reverzibilní dveře

Chladnička
– netto objem: 203 l
– 4 police z bezpečnostního skla
– 2 zásuvky na zeleninu
– 3 přihrádky ve dveřích
– přihrádka na mléčné výrobky 
   ve dveřích
– zásobík na vejce
– chromový držák na lahve

Mrazák
– netto objem: 59 l
– mrazicí kapacita 7,5 kg/24 h
– doba skladování bez el. proudu 13 h
– 3 transparentní zásuvky 
– forma na led 

– ventilátor
– funkce Super Freeze
– celkový hrubý objem: 286 l
– ruční ovládání
– energetická třída A+
– klimatická třída ST
– reverzibilní dveře

Chladnička
– netto objem: 203 l
– 4 police z bezpečnostního skla
– 2 zásuvky na zeleninu
– 3 přihrádky ve dveřích
– přihrádka na mléčné výrobky 
   ve dveřích
– 2 zásobníky na vejce
– chromový držák na lahve

Mrazák
– netto objem: 65 l
– mrazicí kapacita 9 kg/24 h
– doba skladování bez el. proudu 15 h
– 3 transparentní zásuvky 
– forma na led 

objem [l]:                                                      
celkový brutto
chladnička netto
mrazák netto
roční spotřeba energie 
[kWh/rok]: 
281
hlučnost [dB(A)] : 
40

objem [l]:                                                      
celkový brutto
chladnička netto
mrazák netto
roční spotřeba energie 
[kWh/rok]: 
274
hlučnost [dB(A)] : 
40

278
203

59

286
203

65
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VESTAVNÉ CHLADNIČKY

118.0050.107

CENA

15 240 Kč (vč. DPH)
12 700 Kč (bez DPH)

TYP/ OZNAČENÍ

FCB 320/M SI A

– funkce Super Freeze
– celkový hrubý objem: 286 l
– ruční ovládání
– energetická třída A+
– klimatická třída ST
– reverzibilní dveře

Chladnička
– netto objem: 203 l
– 4 drátěné police 
– 2 zásuvky na zeleninu
– 3 přihrádky ve dveřích
– přihrádka na mléčné výrobky 
   ve dveřích
– 2 zásobníky na vejce
– chromový držák na lahve

Mrazák
– netto objem: 69 l
– mrazicí kapacita 9 kg/24 h
– doba skladování bez el. proudu 15 h
– 3 transparentní zásuvky 
– forma na led 

objem [l]:                                                      
celkový brutto
chladnička netto
mrazák netto
roční spotřeba energie 
[kWh/rok]: 
314
hlučnost [dB(A)] : 
40

286
203

69

POPISTYP/ NÁKRES
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE - CHLADNIČKY

MODEL FSBS 6001 NF IWD XS A+ FCB 4001 NF S BK A+ FCB 320/E ANFI A+ FCB 320/M AI A+ FCB 320/M SI A

FUN 118.0180.391 118.0180.370 118.0181.407 118.0050.108 118.0050.107

Instalace volně stojící volně stojící plně vestavná plně vestavná plně vestavná

Typ side by side kombinace kombinace kombinace kombinace

CHARAKTERISTIKA

Celkový hrubý objem (l) 608 404 278 286 286

Užitný objem chladničky (l) 359 268 203 203 203

Užitný objem mrazničky (l) 179 90 59 65 69

Energetická třída A+ A+ A+ A+ A

Klimatická třída SN-T T ST ST ST

Spotřeba (kWh/24h) 1,219 0,87 0,77 0,75 0,86

Spotřeba (kWh/rok) 445 320 281 274 314

Počet kompresorů 1 1 1 1 1

Počet dveří 2 2 2 2 2

Reverzibilní dveře - ● ● ● ●

Kontrola teploty elektronicky elektronicky elektronicky termostatem termostatem

Nezávislá regulace 
chladnička/mraznička ● ● - - -

Signalizace zvýšení teploty ● ● - - -

Signalizace otevření dveří ● ● - - -

Displej digitální ● - - -

CHLADNIČKA

Chladicí systém No Frost No Frost ventilátor ventilátor statický

Odmrazování automaticky automaticky automaticky automaticky automaticky

Funkce Super Cool ● ● ● - -

Počet polic 3 skleněné 3 skleněné 4 skleněné 4 skleněné 4 drátěné

Zásuvka na ovoce 
a zeleninu 2 1 2 2 2

Držák na lahve ● ● ● ● ●

Počet přihrádek ve dveřích 5 4 4 4 4

MRAZNIČKA

Chladicí systém No Frost No Frost No Frost statický statický

Odmrazování automaticky automaticky automaticky manuálně manuálně

Třída mrazení **** **** **** **** ****

Počet zásuvek 2 3 3 3 3

Forma na led - ● ● ● ●

Funkce Super Freeze ● ● ● ● ●

Doba skladování 
bez el.proudu (h) 5 14 13 15 15

Mrazicí kapacita (kg/24 h) 10 7,5 7,5 9 9
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NEJLEPŠÍ VÝKON - TŘÍDA ÚČINNOSTI 

Mytí nádobí v myčce nabízí značné úspory energie, vody a času a umyté nádobí je 
vždy opravdu čisté. Všechny FRANKE myčky nádobí mají nejvyšší třídu účinnosti 
AAA - tzn. vynikající mytí, čištění a sušení při nízké spotřebě energie.

BEZPEČNOST = AQUASTOP A AQUASAFE

Všechny FRANKE myčky nádobí jsou vybaveny 
bezpečnostním systémem AquaStop nebo 
AquaSafe. AquaStop - jedná se o vnější ochranu 
myčku, která zabraňuje úniku vody z přívodní 
hadice. 

AquaSafe zabraňuje úniku vodu uvnitř myčky, tj. 
jedná se o vnitřní ochranu. Oba systémy 
předcházejí možnému riziku vytopení. 

FUNKCE ODLOŽENÝ START

Možnost odložení mytí nádobí na později a 
to v rozmezí 1-24 h. Tato funkce byla 
navržena speciálně pro efektivní využití 
času a úspory energie, např. pokud máme 
různé tarify za elektřinu, v závislosti na 
denní době.

POLOVIČNÍ DÁVKA

Jedná se o program, který umožňuje mýt i menší 
počet kusů nádobí při optimální spotřebě vody 
a energie. 

ANTIBAKTERIÁLNÍ FUNKCE

Přídavná funkce pro dodatečnou zvýšenou hygienu umytého nádobí. Po skončení mycího 
cyklu proběhne po dobu 10 minut dodatečné antibakteriální mytí při teplotě 70 °C.  

RYCHLÉ MYTÍ

Speciální mycí cyklus, který vám umožní dosáhnout vynikajících výsledků v 
krátkém čase. 

AUTO

Speciální senzor uvnitř myčky automaticky 
nastaví nejvhodnější mycí stupeň. Ideální 
pro úsporu vody a energie.  

AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ NA KONCI MYCÍHO CYKLU

Na konci mycího cyklu se pomocí speciálního zařízení automaticky uvolní dveře, 
které se pomalu a plynule otevřou o několik centimetrů. Tímto předejdete 
nepříjemnému nárazu páry při otevření dveří na konci mycího cyklu.

„3 V 1“ 

Tato funkce je optimalizována pro mycí prostředky, které již obsahují sůl a oplachovací 
prostředek, tj. tablety 3 v 1. Parametry vybraného programu se mění tak, aby po rozpuštění 
tablety pracoval co možná nejefektivněji a aby byly účinky mytí a sušení perfektní.
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PLNĚ VESTAVNÉ MYČKY NÁDOBÍ

117.0187.237

CENA

21 960 Kč (vč. DPH)
18 300 Kč (bez DPH)

117.0187.238FDW 613 DHE A++

TYP/ OZNAČENÍ

CENA

24 960 Kč (vč. DPH)
20 800 Kč (bez DPH)

TYP/ OZNAČENÍ

FDW 614 DHE A+

x14

x13

+

++

POPISTYP/ NÁKRES

– 9 programů
– 4 teploty mytí (45 °, 55 °, 65 °, 70 °C)
– elektronické ovládání
– mycí komora z nerezové oceli
– filtr z nerezové oceli
– 2 koše v šedé barvě
– horní příborová zásuvka v šedé barvě
– rychlé mytí
– odložený start (1-24 h)
– antibakteriální funkce
– funkce „3 v 1“
– poloviční náplň
– nastavení tvrdosti vody
– AquaStop
– akustický signál konce mytí 
– automatické otevírání dveří 
   na konci mycího cyklu
– ukazatel nedostatku soli
– ukazatel nedostatku leštidla
– možnost připojit na teplou/studenou 
   vodu

– 9 programů
– 4 teploty mytí (45 °, 55 °, 65 °, 70 °C)
– elektronické ovládání
– mycí komora z nerezové oceli
– filtr z nerezové oceli
– 2 koše v šedé barvě
– koš na příbory v šedé barvě
– odložený start (1-24 h)
– antibakteriální funkce
– funkce „3 v 1“
– poloviční náplň
– nastavení tvrdosti vody
– AquaStop
– akustický signál konce mytí 
– ukazatel nedostatku soli
– ukazatel nedostatku leštidla
– možnost připojit na teplou/studenou 
   vodu

šířka skříňky [cm]:                           
60 
hlučnost [dB(A)]:                                                      
44 
spotřeba energie          
[kWh]*:                              
1,02 
spotřeba vody [l]*:                              
12

šířka skříňky [cm]:                           
60 
hlučnost [dB(A)]:                                                      
44 
spotřeba energie          
[kWh]*:                              
0,9  
spotřeba vody [l]*:                              
10

* spotřeba při standartním mycím cyklu 175 minut
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PLNĚ VESTAVNÉ MYČKY NÁDOBÍ

117.0154.598

117.0183.746

CENA

CENA

16 920 Kč (vč. DPH)
14 100 Kč (bez DPH)

18 960 Kč (vč. DPH)
15 800 Kč (bez DPH)

TYP/ OZNAČENÍ

TYP/ OZNAČENÍ

FDW 612 HL 3A

FDW 410 DH 3A

x12

x10

– 5 programů
– 3 teploty mytí (55 °, 65 °, 70 °C)
– elektronické ovládání
– mycí komora z nerezové oceli
– filtr z nerezové oceli
– 2 koše v šedé barvě
– koš na příbory v šedé barvě
– poloviční náplň
– nastavení tvrdosti vody
– AquaSafe
– akustický signál konce mytí
– ukazatel nedostatku soli
– ukazatel nedostatku leštidla
– možnost připojit na teplou/studenou 
   vodu

– 5 + 5 programů
– 4 teploty mytí (45 °, 55 °, 65 °, 70 °C)
– elektronické ovládání
– mycí komora z nerezové oceli
– filtr z nerezové oceli
– 2 koše v šedé barvě
– koš na příbory v šedé barvě
– rychlé mytí
– odložený start (1-24 h)
– antibakteriální funkce
– funkce „3 v 1“
– poloviční náplň
– nastavení tvrdosti vody
– AquaStop
– akustický signál konce mytí
– ukazatel nedostatku soli
– ukazatel nedostatku leštidla
– možnost připojit na teplou/studenou 
   vodu

šířka skříňky [cm]:                           
60
hlučnost [dB(A)]:                                                      
50 
spotřeba energie          
[kWh]*:                              
1,1 
spotřeba vody [l]*:                              
12

šířka skříňky [cm]:                           
45 
hlučnost [dB(A)]:                                                      
46 
spotřeba energie          
[kWh]*:                              
0,94 
spotřeba vody [l]*:                              
11

POPISTYP/ NÁKRES

* spotřeba při standartním mycím cyklu 175 minut
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ČÁSTEČNĚ VESTAVNÉ MYČKY NÁDOBÍ

117.0155.175

CENA

13 440 Kč (vč. DPH)
11 200 Kč (bez DPH)

TYP/ OZNAČENÍ

FDW S55 MS

POPISTYP/ NÁKRES

– 5 programů
– 4 teploty mytí (45 °, 55 °, 65 °, 70 °C)
– elektronické ovládání
– nerezový čelní panel
– mycí komora z nerezové oceli
– filtr z nerezové oceli
– 2 koše v šedé barvě
– koš na příbory v šedé barvě
– nastavení tvrdosti vody
– AquaSafe
– akustický signál konce mytí
– ukazatel nedostatku soli
– ukazatel nedostatku leštidla
– možnost připojit na teplou/studenou 
   vodu

šířka skříňky [cm]:                           
60 
hlučnost [dB(A)]:                                                      
50 
spotřeba energie          
[kWh]*:                              
1,1 
spotřeba vody [l]*:                              
12

* spotřeba při standartním mycím cyklu 175 minut

x12
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE - MYČKY NÁDOBÍ

MODEL FDW 614 DHE A+ FDW 613 DHE A++ FDW 612 HL 3A FDW 410 DH 3A FDW S55 MS

FUN 117.0187.237 117.0187.238 117.0154.598 117.0183.746 117.0155.175

Instalace plně vestavná plně vestavná plně vestavná plně vestavná částečně vestavná

Šířka 60 cm 60 cm 60 cm 45 cm 60 cm

CHARAKTERISTIKA

Hlučnost dB(A) 
re1pW

44 44 50 46 50

Energetická třída A+ A++ A A A

Účinnost mytí A A A A A

Účinnost sušení A A A A A

Spotřeba energie (kWh)* 1,02 0,9 1,1 0,94 1,1

Spotřeba vody (l)* 12 10 12 11 12

Kapacita sad nádobí 14 13 12 10 12

Teploty mytí 45 °, 55 °, 65 °, 70 °C 45 °, 55 °, 65 °, 70 °C 55 °, 65 °, 70 °C 45 °, 55 °, 65 °, 70 °C 45 °, 55 °, 65 °, 70 °C

Displej digitální digitální - digitální -

Programová kontrolka led led led led led

Dveřní závěsy variabilní variabilní fixní fixní fixní

Nastavitelné nožičky ● ● ● ● -

Filtr nerezový nerezový nerezový nerezový nerezový

Změkčování vody elektronicky elektronicky elektronicky elektronicky elektronicky

Skryté topné těleso ● ● ● ● ●

Senzor znečištění vody ● ● - ● -

Odložený star 1-24 h 1-24 h - 1-24 h -

Ukazatel soli ● ● ● ● ●

Ukazatel oplachu ● ● ● ● ●

Akustic. signál konce mytí ● ● ● ● ●

Horní příborová zásuvka ● - - - -

Nastavitelný horní koš ● ● ● ● ●

Spodní koš s vys. držáky ● ● - ● -

Madlo na spodním koši ● - - - -

Koš na příbory - ● ● ● ●

Systém Aquastop Aquastop Aquasafe Aquastop Aquasafe

PROGRAMY

Počet programů 9 9 5 5 5 

PRG 1 oplach oplach oplach oplach oplach

PRG 2 jemný jemný poloviční náplň BIO jemný

PRG 3 jemný rychlý jemný rychlý ECO AUTO BIO

PRG 4 BIO BIO AUTO intenzivně rychlý normal

PRG 5 BIO rychlý BIO rychlý super super super

PRG 6 AUTO AUTO - - -

PRG 7 AUTO rychlý AUTO rychlý - - -

PRG 8 super super - - -

PRG 9 super rychlý super rychlý - - -

Poloviční náplň ● ● ● ● -

Funkce „3 v 1“ ● ● - ● -

Antibakteriální funkce ● ● - ● -

Funkce rychlé mytí ● - - ● -

* spotřeba při standartním mycím cyklu 175 minut
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