FRANKE MULTI-WATER KRANEN

3 NIEUWE KLEUREN
INDUSTRIAL
GOLD
COPPER

AFZUIGING

KOOKPLATEN
OVENS

RVS WERKBLADEN

SPOELBAKKEN
MULTI-WATER KRANEN
& MENGKRANEN

FRANKE IN HET KORT
Wereldwijd is Franke een toonaangevende leverancier van
producten en oplossingen voor keukens en badkamers,
professionele food services, professionele koffiesystemen
en sanitaire ruimten. Zonder het misschien te weten zijn
we vaker in je leven dan je denkt.

EEN GOEDE KEUS
Franke multi-water kraan

5 JAAR ALL-IN GARANTIE
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We staan achter de kwaliteit van onze multiwater kranen en bieden daarom bij registratie
en tijdig vervangen van de filter 5 jaar all-in
garantie. Zo kun je onbezorgd genieten van je
favoriete water direct uit de kraan.

Gezond & Lekker

Betaalbaar gemak

We houden van een goed maar ook gezond
leven. Aangezien de mens voor een groot
gedeelte uit water bestaat, is water drinken
gezond. Het leidingwater in Nederland is van
goede kwaliteit, maar je gunt jezelf de beste
kwaliteit. Franke zuivert het speciaal water
door middel van het Pro M filter en haalt
hiermee een aantal onzuiverheden zoals
hormonen, pesticiden en medicijnresten
uit het water. Door het DuoBlend systeem
behouden we de belangrijkste en smaakvolle
mineralen in het water. Zo kun je onbezorgd
genieten van gezond en lekker water!

Kies je voor Franke dan kies je voor meer
met minder. Waar voorheen verschillende
apparaten en kranen nodig waren voor
dezelfde functionaliteiten, kan dit nu met één
kraan. Slim, met een simpele handbeweging
tap je net zo eenvoudig koud, warm, kokend,
gezuiverd, gekoeld of sprankelend water.
Zonder nadenken. Heel gemakkelijk. Gewoon,
op gevoel. Franke is prestige en comfort,
maar wel betaalbaar.

ENERGIE
Veilig
Met 100 graden water uit de kraan is het altijd
opletten. De Franke kokend water kranen zijn
ontwikkeld om ervoor te zorgen dat dit zo goed
en zo veilig mogelijk werkt. Met het kindveilig
bedieningsmechanisme houd je altijd de
controle. Ook heeft het systeem beschikking
over een vakantie-stand met legionella protectie,
wel zo veilig.

De boilers van Franke zijn energiezuinig
en verbruiken gemiddeld slechts 0,10
cent per dag. Dit komt door het gebruik
van hoogwaardige isolatiematerialen
zoals Aerogel. Deze isolatietechniek zorgt
voor een laag energieverlies en dus een
zuinig apparaat. Daarnaast blijft de boiler
goed onderhouden door de standaard
meegeleverde Pro M filter. Zo ontstaat er
geen vervuiling en blijft de boiler efficiënt
werken met een langere levensduur.

3 nieuwe kleuren
INDUSTRIAL COLORS
Maak een statement in jouw keuken met één
van de drie nieuwe Industrial Colors. De kranen
zijn volledig van roestvrijstaal met een duurzame
coating, waarbij de structuur van het roestvrijstaal zichtbaar blijft. Kies jij voor de stoere
Industrial Black, de opvallende Industrial Gold of
de eigenwijze Industrial Copper. Met de keuze
uit 3 modellen; Mondial, Pollux en de Helix is er
altijd een kraan die past bij jouw keukenstijl.
Bekijk ook eens onze gekleurde spoelbakken om
de look compleet te maken. Combineer
bijvoorbeeld de Industrial Black met de zwarte
Franke Tectonite of Fragranite spoelbak.

INDUSTRIAL
COPPER

INDUSTRIAL
GOLD

INDUSTRIAL
BLACK

3 modellen
TOUCH BEDIENING
De Perfect serie is voorzien van de elektronische Touch bediening. De gekleurde
lichtring geeft precies aan op welke stand
de kraan staat.

Zwenkbereik 360°

De Touch knop is makkelijk en veilig.
De elektronische bediening schakelt
automatisch op de kinderbeveiliging
wanneer deze niet wordt gebruikt.
Geen hete uitloop dankzij
buis-in-buis constructie

Geen achterzwaai

TOUCH BEDIENING
Indrukken en vasthouden

water loopt tot je los laat

2x indrukken		
medium vulstand
3x indrukken		
large vulstand
Kraan stopt automatisch na bereiken volume of door de knop opnieuw in te drukken
Rood
kokend water

Wit
neutrale stand

Groen
sprankelend water

Licht blauw
gekoeld water

Blauw
gezuiverd water

Rood / kleur combinatie
kokend water waarschuwing

INDUSTRIAL BLACK
TOUCH OF TWIST

TWIST BEDIENING
De Premium3 is voorzien van de
mechanische Twist bediening. Met de
kindveilige druk- en draaiknop stopt de
kokend waterstraal onmiddellijk
wanneer de knop wordt losgelaten.
Alleen beschikbaar in Industrial Black

Mondial

Pollux

Helix

INDUSTRIAL GOLD
TOUCH

Mondial

Pollux

Helix

INDUSTRIAL COPPER
TOUCH

Mondial

Pollux

Helix

Alles uit
1 kraan

heerlijk SPRANKELEND
Lekker en verfrissend! Het kunnen tappen van
direct gekoeld sprankelend water uit je kraan is
een luxe die je jezelf wilt veroorloven.
Combineer deze optie nu ook met één
van de nieuwe gekleurde roestvrijstalen
kranen!

verfrissend koel
IJskoud water, puur en zacht van smaak. Niet
uit een fles, maar direct uit de kraan en altijd
binnen handbereik.

GEZUIVERD gezond
De smaak van bronwater uit je kraan. Door
onze slimme filtertechniek worden belangrijke
mineralen behouden en onzuiverheden
verwijderd.

direct KOKEND
Snel, gemakkelijk en veilig. Breng het comfort
van direct kokend water in jouw keuken.

Stel jouw systeem samen
Kies je favoriete water opties: kokend - gezuiverd - gekoeld - sprankelend. Hierbij is
al het speciaal water gezuiverd. Alle kranen zijn voorzien van koud- en warmwater.

Premium3
perfect3
Perfect4
Perfect4
chilled
Perfect5
chilled-pro
Perfect6
Sparq
BOILERS

SOLO S

kokend

COMBI S

kokend/warm

COMBI X

kokend/
onbeperkt warm

CHILLER(PRO) OF SPARQ

COMBI XL

kokend/warm
(meer volume)

CHILLER
gekoeld

Chiller Pro
gezuiverd/
gekoeld

Sparq

gezuiverd/gekoeld/
sprankelend

€ 949

-

-

€ 849

€ 949

-

-

€ 849

€ 949

-

-

Industrial Black

Industrial Gold

Industrial Copper

Roestvrijstaal

Industrial Black

Industrial Gold

Industrial Copper

Roestvrijstaal

Industrial Black

Industrial Gold

Industrial Copper

-

-

€ 1.099

€ 999

-

-

€ 1.099

€ 999

-

-

€ 1.099

€ 1.299

€ 1.299

€ 1.299

€ 1.199

€ 1.299

€ 1.299

€ 1.299

€ 1.199

€ 1.299

€ 1.299

€ 1.299

€ 1.199

Combi X + € 100

Combi X + € 100

€ 999

Combi S of Combi XL

Perfect3

Combi S of Combi XL

Premium3

€ 1.399

€ 1.399

€ 1.399

€ 1.399

€ 1.399

€ 1.399

€ 1.399

€ 1.399

€ 1.399

€ 1.399

€ 1.399

€ 1.399

Combi X + € 100

Combi S of Combi XL

Perfect4

Prijzen incl. BTW. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Leverbaar vanaf medio januari 2020.

Helix

Pollux

€ 849

Roestvrijstaal

Combi X + € 100

Mondial

Solo S

Premium3

Finish

Kraan

PRIJSLIJST

€ 1.699

€ 1.699

€ 1.699

€ 1.599

€ 1.699

€ 1.699

€ 1.699

€ 1.599

€ 1.699

€ 1.699

€ 1.699

€ 1.599

Combi X + € 100

Combi S of Combi XL

Perfect4 Chilled

€ 1.999

€ 1.999

€ 1.999

€ 1.899

€ 1.999

€ 1.999

€ 1.999

€ 1.899

€ 1.999

€ 1.999

€ 1.999

€ 1.899

Combi X + € 100

Combi S of Combi XL

Perfect5

€ 2.499

€ 2.499

€ 2.499

€ 2.399

€ 2.499

€ 2.499

€ 2.499

€ 2.399

€ 2.499

€ 2.499

€ 2.499

€ 2.399

Combi X + € 100

Combi S of Combi XL

Perfect6

ontdek ook :
DE NIEUWE BOX CENTER

AlTIJD VOORBEREID

Altijd perfect
georganiseerd
met Box Center

moeiteloos

koken is een

kunst
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Roestvrij staal,
het zit in ons DNA

Moeiteloos
koken
met Mythos

FRANKE MYTHOS
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Franke Nederland B.V.
Lage Dijk 13
5707 BX Helmond
www.multi-waterkraan.nl
www.franke.com

