
FRANKE MULTI-WATERKRANEN

WATER AT IT’S BESTWATER AT IT’S BEST



MAAK VAN JE
DAGELIJKSE ROUTINE 
MOMENTEN OM 
TE GENIETEN
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DIRECT KOKEND
Snel, gemakkelijk en veilig. Breng het comfort van direct kokend water 
in jouw keuken.

GEZOND GEZUIVERD
De smaak van bronwater direct uit je kraan. Belangrijke mineralen 
blijven behouden, maar onzuiverheden worden verwijderd.

VERFRISSEND KOEL
IJskoud water, puur en zacht van smaak. Niet uit de koelkast 
maar zuiver en vers uit je kraan.

SPRANKELEND GEKOELD
Lekker en verfrissend! Het kunnen tappen van de direct gekoeld sprankelend 
water uit je kraan is een luxe die je jezelf wilt veroorloven.

ALLES UIT ÉÉN KRAAN



KIES VOOR DE TOEKOMST
Zowel voor jou als voor de wereld

We spreken je aan als waterliefhebber. Als een echte 
connaisseur. Want water uit een Franke multi-waterkraan 
is niet zomaar water. Het is water dat onderdeel wordt 
van je dagelijkse leven. Wat voor speciaal water je kiest 
het is altijd gezuiverd. Want je gunt jezelf het beste en 
met een multi-waterkraan van Franke doe je dat. Of je 
nou liever kokend water voor thee, bruis of ijskoud water 
drinkt, het kan allemaal. Voeg een schijfje citroen toe 
voor extra smaak en je merkt hoe makkelijk en gevari-
eerd water drinken kan zijn. En niet onbelangrijk: waar jij 
ook voor kiest, je kiest ecologisch.

KIES MILIEUBEWUST
Wist je dat het maken van 1.5 liter fl essenwater, 
3 liter schoon water kost? Met een Franke kraan 
is 3 liter water ook echt 3 liter puur water. Geen 
plastic of ander over bodig afval. Geen onnodige ritjes 
naar de supermarkt. En geen openstaande of volle 
koelkasten (met fl essen gekoeld water) meer. Kraan-
water; maar dan makkelijker, gezonder en duurzamer.

De oceaan en zijn bewoners zijn blij met je. De cilin-
ders die zorgen voor het bruiswater zijn gemaakt van 
duurzaam en makkelijk recyclebaar staal. Is de cilinder 
leeg? Breng hem dan naar de milieustraat of geef ‘m 
mee met het oud ijzer. Het mooiste is, dat hoef je pas 
te doen nadat je 100 liter water hebt getapt. 

Zo makkelijk en duurzaam kan bruiswater dus zijn. Met 
Franke maak jij je ecologische voetafdruk een stukje 
kleiner. Wel zo belangrijk voor de volgende generatie. 

GA VOOR DUURZAAM
Onze boilers kosten omgerekend slechts € 0,10 per 
dag. Dit komt door onze hoogwaardige isolatiemate-
ria len en de standaard meegeleverde Pro M fi lter. De 
fi lter zorgt er voor dat je systeem effi  ciënt blijft werken 
en dat je frisse glas water vrij blijft van ongezonde 
stoff en zoals medicijnresten, hormonen en pesticiden. 
Natuurlijk worden belangrijke en gezonde mineralen 
gewoon behouden. Zo zorgt de fi lter voor het systeem 
maar ook voor jouw gezondheid en die van de toekom-
stige gene raties. Heerlijk zuiver water, dat proef je en 
dat vinden wij belangrijk. Met een Franke multi-water-
kraan kies je voor een betere en gezondere toekomst.  

WE BLIJVEN INNOVEREN
Franke staat niet stil bij vandaag. We kijken naar morgen. 
We zijn namelijk niet nieuw. Er zijn al heel wat ecolo-
gische meters gemaakt. En dit zullen we blijven doen. 
Innoveren en ontdekken zit in ons dna. We zijn er 
vandaag. En we kunnen niet wachten tot morgen. Een 
gezonde toekomst voor jou en je gezin, daar dragen wij 
graag ons steentje aan bij.

Waar je ook voor kiest,Waar je ook voor kiest,
je kiest ecologisch! je kiest ecologisch! 
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Een multi-waterkraan is zoveel meer dan een kraan. Een multi-waterkraan is zoveel meer dan een kraan. 
Het is jouw assistent-kok of je nieuwe thuisbar Het is jouw assistent-kok of je nieuwe thuisbar 

waar je echt geniet van water.waar je echt geniet van water.
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DAGELIJKSE ROUTINE 
MAKKELIJKER
En genieten mag altijd.

Die spaarzame momentjes moet je koesteren! Haast is geen probleem want in een 
handomdraai geniet je van jouw favoriete thee. En heb je zin om iets lekkers koels 
te drinken dan hoef je niet eindeloos in je koelkast te turen en kun je na het sporten 
gelijk met een verkoelend glas water op de bank ploff en. 

EENVOUDIG, MAKKELIJK EN GENIETEN
Wij maken je dagelijkse routine makkelijker. Met een Franke multi-waterkraan 
heb je snel kokend water voor thee of pasta. Geen ingewikkeld gedoe. Maar 
gewoon eenvoud, gemak en genieten. En dat dagelijks, op ieder moment van de 
dag. Gewoon wanneer het jou uitkomt. Liever een simpele Italiaanse pasta dan 
een ingewikkelde Franse Boeuf Bourguignon, afgesloten met een lekkere verse 
kop muntthee na het eten. Jij kookt of drinkt gewoon iets lekkers en dat alles uit 
slechts één kraan.

DE MULTI-WATER KRAAN IS ER VOOR JOU
Ben jij de thuiskok van je huishouden? Of ben je juist degene die lekker aanschuift? 
Maakt niet uit. Als kok des huizes kun je sneller een smaakvolle pasta of couscous 
op tafel zetten. Terwijl de rest van het gezin in de tussentijd geniet van een warme 
kop thee of koud glas plat - of bruiswater. Van de Franke multi-waterkraan geniet je 
met het hele gezin en maakt je dagelijkse routine makkelijker, sneller en effi  ciënter. 
Wel zo handig als je haast hebt. Of als je gewoon van gemak houdt natuurlijk.

Een Franke multi-waterkraan is zoveel meer dan een kraan. Het is jouw assistent-kok 
of je nieuwe thuisbar waar je echt geniet van water. Water wordt meer dan gewoon 
water. Je wordt een echte water liefhebber. Wat wil je nog meer van een kraan?



WATER AT IT’S BEST
ALLES UIT 1 KRAAN

veiligheid vooropveiligheid voorop
onze kranen zijn voorzien van allerlei slimmigheden onze kranen zijn voorzien van allerlei slimmigheden 

die je veiligheid garanderendie je veiligheid garanderen
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WATER AT IT’S BEST
ALLES UIT 1 KRAAN VEILIGHEID EN GEMAK

Water drinken zonder zorgen

Twist en shout, uh... Twist en Touch. In ons geval 
dan. Kies voor een Twist - of een Touchbediening. 
Wat is het verschil? Bij een Twist kraan kies je voor 
een een mechanische druk- en draaibediening. 
Bij een Touch-model ga je voor een makkelijke en 
veilige elektronische bediening. Regulier-, kokend-, 
ijskoud- of bruiswater. Onze kranen kunnen het 
allemaal. En dat in een handomdraai.   

VEILIGHEID STAAT VOOROP
Voor welke kraan je ook kiest: je kiest altijd 
voor veiligheid met een multi-waterkraan. Onze 
kranen zijn beveiligd en voorzien van allerlei 
slimmigheden die de veiligheid voor jou en je 
gezin garanderen.  

Dit is wat we hiervoor doen: door de buis-in-buis-
constructie wordt de kraanhals ook niet warm. 
Welk bediening je ook kiest, de warmwaterkraan 
stopt zodra je de knop loslaat. Als je met de 
Touch-kraan warm water tapt, kleurt de LED-
verlichting rood. Wil je een pan of karaf in een 
keer vullen? Druk de kraan dan 2 of 3 keer in. 
De kraan stopt automatisch als de gewenste 
hoeveelheid bereikt is. 

En zodra er heet water in de kraan blijft zitten, 
geeft de Touch-kraan een waarschuwing alvorens 
je water tapt. Het lampje knippert en je moet 
nogmaals drukken voordat er water uit de kraan 
komt. Zo weet je dat het eerste beetje water warm 
is. Wel zo veilig toch?

Veilig en gemakkelijk dus. We hebben over alles 
nagedacht. Onbezorgd genieten met een Franke 
multi-waterkraan.
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EEN MULTI-WATERKRAAN EEN MULTI-WATERKRAAN 
PAST ALTIJD
Onmisbaar, zonder dat je het door hebt

Hoe jouw keuken er ook uitziet, een Franke multi-waterkraan past altijd. Zowel 
de Twist - als het Touch model zijn in verschillende kleuren en vormen beschikbaar. 
Zo sluit je nieuwe kraan altijd naadloos aan bij je keukendesign. Volledig geïntegreerd, 
maar toch een eyecatcher in de keuken. Aanwezig door zijn design, toegankelijkheid en 
de aanvulling op jouw dagelijkse routine. 

GA VOOR BEREIKBARE LUXE
Minimalistisch, stijlvol en betaalbaar. Woorden die perfect aansluiten bij het ontwerp van 
onze multi-waterkranen. Er is altijd een kraan die past bij jouw keuken, leven of je budget. 
En dat laatste is niet onbelangrijk in onze ogen. Zwitserse kwaliteit, maar dan voor iedere 
portemonnee. 

INSTALLATIE GEMAK!
Onze fl exibele systemen passen vanwege liggende en staande boilers makkelijk in 
verschillende maten spoelkasten. Door de plug & play montage heb je nauwelijks 
gereedschap nodig en is het systeem eenvoudig en snel gemonteerd.
Ben je nieuwsgierig? Bekijk dan via de QR code onze installatie video’s. Je kunt je set 
natuurlijk ook door onze Franke montage dienst laten installeren. Heb je hulp nodig neem 
dan even contact met ons op voor ondersteuning. We helpen je graag.

Zien hoe makkelijk je 
ons systeem installeert? 
Scan dan de QR code 
om de video te bekijken.



Zwenkbereik van 360o

Drukken en draaien
voor kokend water

Buis in buis
constructie

De bediening is simpel: druk de kokend-water-knop in, 
draai en het kokend water gaat lopen. De kraan stopt 
automatisch als je de kokend-water-draaiknop los laat. 
Dus naast handig ook nog super veilig.

KRAAN MET TWIST BEDIENING

Eenhendel mengkraan 
zonder achterzwaai
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IRENA MONDIALPOLLUX

HELIX

KRANEN VOOR DIRECT 
KOKEND WATER
Dit is de kraan met de Twist bediening

MINERVA

Scan de QR code en plaats de kraan virtueel op je 
keukenblad. Dat maakt het kiezen een stuk makkelijker. 

Of bezoek onze website met je tablet of mobiel, maak 
een keuze voor een set in onze webshop en klik op 

“bekijk het 3D model”.

Chroom

RVS

Industrial Black



Zwenkbereik van 360o

Hoe werkt de Touch bediening? 
Scan en ontdek!

KRAAN MET TOUCH BEDIENING
DIRECT KOKEND EN UIT TE BREIDEN MET GEZUIVERD, KOEL EN BRUISEND WATER
De Touch kraan is voorzien van een elektronische bediening. Het gebruik is simpel en uiterst 
veilig. Door deze knop is de Touch kraan geschikt voor de verschillende soorten water. Draai 
de knop op de gewenste kleur voor de juiste keuze van het water.

Eenhendel mengkraan 
zonder achterzwaai
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ALLES UIT ÉÉN KRAAN
Kranen met Touch bediening

INGEBOUWDE ZEEPPOMP
Maak je multi-waterkraan compleet met een bijpassende zeeppomp. 
Het gemak van altijd zeep bij de hand zonder een los zeepfl esje op 
het aanrecht. De Atlas en Active zeeppompen zijn eenvoudig vanuit 
de bovenzijde te vullen, gemakkelijk en super hygiënisch.

IRENA

MINERVA

ACTIVE

ATLAS

POLLUX

HELIX

MONDIAL

Industial AnthraciteIndustrial CopperRVS Industrial Black Industrial Gold

Chroom RVS-look Mat Zwart



WELKE BOILER PAST BIJ MIJ?WELKE BOILER PAST BIJ MIJ?

Medium gebruiker is iemand die regelmatig door de dag 
warm of kokend water nodig heeft.

Large gebruiker is iemand die op bepaalde momenten in 
de dag veel warm of kokend water nodig heeft.

Medium 
gebruiker Ja

Large
gebruiker Nee

Is er een warm 
waterleiding aanwezig 

in de keuken?

Hoeveel warm/kokend water 
gebruik ik?

Is de afstand van de kraan tot de cv 
ketel > 6 meter of wacht ik langer 

 dan 30 sec op warm water?

SOLO SCOMBI S COMBI XCOMBI XL

SLIMME BOILER TECHNOLOGIESLIMME BOILER TECHNOLOGIE
••  Een perfecte temperatuurbeheersing  Een perfecte temperatuurbeheersing

door de elektronische thermostaat door de elektronische thermostaat 
•• Vakantie-stand met legionella protectie  Vakantie-stand met legionella protectie 
•• Eco-stand voor uitschakeling in de nacht  Eco-stand voor uitschakeling in de nacht 
•• Staand of liggend te plaatsen  Staand of liggend te plaatsen 

Nee Ja
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Wil je hier nog gekoeld 
of bruisend water bij?

(meer info op pag 19)



Let op:Let op:

Solo S alleen toepasbaar met de Solo S alleen toepasbaar met de 

mechanische Twist kranen!mechanische Twist kranen!

COMBI S
De Combi S is voor de Medium gebruiker en levert kokend en warm water. Sets 
met deze boiler worden alleen op de koudwaterleiding aangesloten. Omdat je 
snel warm en kokend water tot je beschikking hebt werkt dat waterbesparend 
en heb je veel comfort. De Combi S kan liggend of staand geplaatst worden 
en past dus makkelijk in je spoelkast. Staand levert hij 4 liter kokend en 18 
liter warm water en liggend 3 liter kokend en 14 liter warm water. Om de boiler 
liggend achter de plint te plaatsen heb je een plinthoogte van 15 cm nodig. 

COMBI X
Heb je een warm- en koudwaterleiding in de keuken en heb je behoefte aan onbe-
perkt warm water maar weinig ruimte in je spoelkast kies dan voor de Combi X. 
Deze slimme boiler met bypass zorgt voor een hoog comfort met onbeperkt warm 
water en snel kokend water. Zo heb je nooit een tekort aan warm water. Deze boiler 
heeft hetzelfde formaat als de Combi S en kan ook staand en liggend geplaatst 
worden.

COMBI XL
Ben je een Large verbruiker van warm en kokend water en heb je geen warm-
waterleiding in je keuken dan is de Combi XL jouw boiler. Je hoeft deze boiler 
alleen op koud water aan te sluiten en geeft hij 7 liter kokend en 32 liter warm 
water en is net zo waterbesparend en zuinig als onze andere boilers.

SOLO S
Wil je alleen kokend water omdat je in de keuken niet lang wacht op warm water 
uit de CV-ketel dan is de Solo S de oplossing voor jou. Het formaat en de 
voordelen van deze boiler zijn hetzelfde als van de Combi S. Hij kan staand en 
liggend geplaatst worden. Denk er wel aan dat je dan een plinthoogte nodig hebt 
van minimaal 15 cm. 

liggend en staand liggend en staand 
te gebruikente gebruiken

Inhoud Capaciteit Vermogen Doorwarmtijd Stand-by Afmeting (H x B x D)
10 L 100 °C 7 L staand 2200 W 20 minuten 28 W 452 x 300 x 285 mm

55 ° C 32 L staand

Inhoud Capaciteit Vermogen Doorwarmtijd Stand-by Afmeting (H x B x D)
4,7 L 100 °C 3 L liggend | 4 L staand 1500 W 12 minuten 25 W 522 x 145 x 200 mm

55 ° C 14 liggend | 18 L staand

Inhoud Capaciteit Vermogen Doorwarmtijd Stand-by Afmeting (H x B x D)
4,7 L 100 °C 3 L liggend | 4 L staand 1500 W 12 minuten 25 W 522 x 145 x 200 mm

55 ° C Onbeperkt

Inhoud Capaciteit Vermogen Doorwarmtijd Stand-by Afmeting (H x B x D)
4,7 L 100 °C 3 L liggend | 4 L staand 1500 W 12 minuten 25 W 522 x 145 x 200 mm



Bruisend en gekoeld water Bruisend en gekoeld water 
uit één kraan!uit één kraan!
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WAT ALS IK GEKOELD OF 
BRUISEND WATER WIL? 
Simpel, in een handomdraai!

Zonnige warme dag, hard gewerkt in de tuin of rondje hardgelopen. Wat smaakt er 
niet beter dan een glas fris gekoeld water. Of serveer bruisend water bij een heerlijk 
diner. Dit alles nu uit 1 kraan. De Chiller en de Sparq bieden direct beschikbaar 
gekoeld of gekoeld en bruisend water.

CHILLER 
De Chiller voorziet het systeem van heerlijk gekoeld 
water. De Chiller komt naast de boiler in het keu ken- 
kastje te staan. De temperatuur is in te stellen 
tussen de 4°C en 7°C, zo kun je de watertempera-
tuur aanpassen aan het seizoen en aan je wensen. 
Met het gekoeld gezuiverd water hoef je geen karaf 
water meer in je koelkast te zetten, maar tap je pre-
cies de juiste hoeveelheid op ieder moment van de 
dag. Niet alleen gemakkelijk, maar ook duurzaam, 
energie- en kostenbesparend. De energiekosten zijn 
ongeveer € 5,- per jaar.

SPARQ 
De Sparq voorziet het systeem van heerlijk gezuiverd 
gekoeld en gekoeld sprankelend water. De compacte  
unit komt naast de boiler in het keukenkastje te 
staan. Door de nieuwe Hydronic technologie levert 
de Sparq op zeer zuinige en efficiënte wijze de per-
fecte koel- en bruiscapaciteit, zodat er altijd voldoen-
de gezuiverd, gekoeld en sprankelend water voor je 
klaar staat. De geïntegreerde koolzuurcilinder is goed 
voor 100 liter gekoeld sprankelend water.

Inhoud Capaciteit Vermogen Hersteltijd Stand-by Afmeting (H x B x D)
4 L 2°C - 7°C 2,4 L 100 W 10 minuten 3,3 W 396 x 225 x 364 mm

Inhoud Capaciteit Vermogen Hersteltijd Stand-by Afmeting (H x B x D)
In-line 
koeling

2°C - 7°C 18 L 170 W 5 minuten 8 W 400 x 189 x 360 mm



Afmetingen staand (H x Ø) 255 x 95 mm

Montage verticaal en horizontaal

Max. leidingdruk 4 bar

Water temperatuur 4 - 30 °C

Capaciteit 1700 liter

Montage automatische afsluiting

PRO M FILTER
Zorgt voor een optimale smaakbeleving
en de beste kwaliteit

De Franke Pro M fi lter zorgt bij alle speciaal water opties voor een optimale smaakbeleving en de beste kwaliteit. Het 
gezuiverde water is zachter van smaak en fi ltert o.a. schadelijke medicijnresten, hormonen en pesticiden uit het water. 
Belangrijke mineralen worden echter behouden. De fi lter zorgt daarbij niet alleen goed voor jou, maar zorgt ook goed 
voor het systeem. Door het neutraliseren van de kalk ontstaat er geen kalkafzetting in de boiler. Hierdoor kun je van 
een langere levensduur genieten en blijft het energieverbruik gelijk.

Hoe werkt de Pro M fi lter? 
Scan deze QR-code!

Grof filter
Verwijdert alle grove deeltjes

Hardheid reductie 
Hardheid reductie door ionen
uitwisseling

Hardheid stabilisatie 
Hardheid stabilisatie door
binding kalkionen

Fijn filter 

Actief koolstoffilter
Verwijdert stoffen die geur en
smaak negatief beïnvloeden

Micro filtratie 
filtert delen  < 5 µm

Voordelen Pro M fi lter

•   Zuivert het water met behoud 
van waardevolle mineralen

•  Verwijdert ongewenste smaak en geur
•  Energieverbruik blijft gelijk
• Verlaagt de waterhardheid 
•  Optimale bescherming van het systeem
•  Zorgt voor een langere levensduur 

De filter dient altijd geplaatst De filter dient altijd geplaatst 
te worden, ook als er een te worden, ook als er een 

waterontharder aanwezig iswaterontharder aanwezig is
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SWITCH 3 

Met de Switch 3 heb je geen extra stroomgroep nodig om ons 
systeem te kunnen installeren. Deze slimme regelaar schakelt 
automatisch tussen drie aangesloten apparaten om overbelasting 
van het elektriciteitsnet te voorkomen.

Voordelen Switch 3
• Veilig meerdere apparaten op één stopcontact aan te sluiten
• Geen uitbreiding van de groepenkast nodig
• Perfect te gebruiken bij bestaande situaties

KOOLZUURCILINDER 

Met de koolzuurcilinder kan 100 liter sprankelend water getapt 
worden. De cilinder is netjes weggewerkt in de compacte Sparq 
en is makkelijk te vervangen.

Voordelen koolzuurcilinder
• Heerlijk licht bruisend water
•  Kostenbesparend: de koolzuurcilinder kost € 20,- dat is 

omgerekend slechts € 0,20 per liter sprankelend water
•  Duurzaam: geen gebruik van plastic fl essen, je tapt 

niet meer dan nodig
•  De cilinder is voor eenmalig gebruik en kan voor 

recycling worden aangeboden bij het oud ijzer

ACCESSOIRES

CLASSIC PACK 

Onze rvs modellen Helix en Pollux zijn met het Classic Pack te 
transformeren naar een nostalgische of klassieke kraan. Geschikt 
voor iedereen die gebruik wil maken van de nieuwste technologie, 
maar dan in een klassiek jasje. Het pakket bestaat uit een 
klassieke perlatorhuls, rozet en een fraai vormgegeven hendel.

Voordelen Classic Pack
•  Toepasbaar op de Helix en Pollux modellen
•  Klassieke uitstraling met de technologie van nu



Wat je ook kiest, je kiest altijd voor Wat je ook kiest, je kiest altijd voor 
veiligheid, duurzaamheid en het makkelijker veiligheid, duurzaamheid en het makkelijker 

maken van je dagelijkse routinemaken van je dagelijkse routine
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WAAR GA JIJ VOOR?
Je kiest altijd voor veiligheid, duurzaamheid en het makkelijker maken van je 
dagelijkse routine. En als je je bij ons registreert, ga je ook nog eens voor 5 jaar 
volledige garantie. We houden graag contact met je zodat wij je kunnen helpen 
herinneren tijdig de fi lter te vervangen. Zo zorgen we samen goed voor het systeem 
en blijf jij dagelijks genieten van je kraan.

www.multi-waterkraan.nlwww.multi-waterkraan.nl

HEB JE EEN KEUZE 
KUNNEN MAKEN?
Veel opties hè? Dat snappen we. 
Je kiest voor gemak en een échte 
vervanging van dagelijkse gewone 
handelingen

BEN JIJ KLAAR OM JOUW DAGELIJKSE ROUTINES 
EEN STUKJE MAKKELIJKER TE MAKEN?
Wil je meer informatie over een volledig watersysteem? Voel je vrij om even te 
bellen, bezoek onze website of dealer locator om een afspraak te maken bij jouw 
lokale Franke dealer. De koffi  e, thee of een extra koud glas water natuurlijk, staat 
altijd voor je klaar. 

Volg Franke Nederland B.V.
voor meer inspiratie



RVS kraan

Een kopje thee in de achtertuin op een voorjaars-
ochtend. Een glas ijskoud zuiver water op een warme 
zomerdag. De geur van vers gemaakte soep die je 
keuken vult. Ontbijt op bed, met een vers gekookt eitje. 
Korte geluksmomenten, bijna ongemerkt. Je denkt altijd 
achteraf: “Oh, dat was eigenlijk heel fijn.” Geluk zit ‘m 
in de details. Maar wat nou als je die geluksmomentjes 
wat vaker kunt creëren?

Ga voor die extra geluksmomentjes met Franke. We 
maken jouw dagelijkse leven een stukje makkelijker en 
betekenisvoller. Onze producten zijn niet zomaar pro-
ducten. Zij zijn een aanvulling op je dagelijkse routine. 

Ze maken van je keuken een echte leefkeuken waar je 
geniet van iedere kop koffie en waar je met plezier je 
favoriete recept klaarmaakt. Water is meer dan water. 
En wel zo belangrijk, de kranen houden rekening met 
mens en milieu. Jouw gezondheid en die van de planeet 
staan voorop.

Franke producten worden onderdeel van je dagelijkse  
routine, zonder dat je dat in de gaten hebt. Want 
stiekem zijn we heel vaak in je leven. Je merkt ons pas 
op als we er niet meer zijn. Net zo als het lampje in je 
koelkast. Dagelijks gemak en een echte toevoeging op 
je leven. Dat zijn onze producten.

Multi-water 
kraan

Kookplaatafzuiging

FRANKE IN HET KORT
WE MAKE IT WONDERFUL

Franke Nederland B.V.
Lage Dijk 13
5705 BX Helmond
tel: +31 (0)492 585 292
www.franke.nl
www.multi-waterkraan.nl

RVS werkblad op 
maat gemaakt

RVS maatwerk

Spoelbak
Accessoires


