
INTELIGENTNE SYSTEMY 
KUCHENNE FRANKE  
Systemy kuchenne Franke elastycznie dopa-
sowują się do potrzeb użytkownika, ułatwiają 
prace domowe oraz pomagają zaoszczędzić 
czas, energię i pieniądze. Duży wybór progra-
mów i funkcji, zapamiętywanie wybieranych 
przez użytkownika parametrów i ustawień 
oraz ulubionych programów sprawiają, że 
urządzenia Franke wydają się być zaprojekto-
wane „na miarę”. 

Piekarniki wyposażone w automatyczne 
programy z zaprogramowanymi przepisami 
ułatwiają przygotowanie potraw nawet oso-
bom mniej wprawionym w sztuce kulinarnej. 
Wystarczy tylko wybrać rodzaj dania i wpro-
wadzić jego wagę, a urządzenie samo dobie-
rze parametry pieczenia i zasygnalizuje kiedy 
będzie gotowe. 

Z kolei najnowocześniejsze okapy wpływa-
ją na oszczędność energii, posiadają niski 
poziom emisji hałasu, mnogość biegów oraz 
intuicyjne sterowanie i świetnie prezentują się 
w kuchni. 

Inteligentne urządzenia, pomimo nowocze-
snych technologii cechuje prosta, intuicyjna 
obsługa, dzięki czemu mogą z nich korzystać 
wszyscy, bez względu na wiek czy kompeten-
cje. Sprzęt AGD na miarę naszych czasów po-
winien być także bezpieczny dla domowników. 
Jest to szczególnie ważne w przypadku płyt 

grzewczych oraz piekarników, które osiągają 
wysokie temperatury, dlatego piekarniki 
Franke posiadają podwójnie, a nawet potrójnie 
przeszklone drzwi, które tworzą barierę ter-
miczną, zapobiegającą wydostawaniu się cie-
pła na zewnątrz. To obniża zużycie energii 
elektrycznej, a drzwi piekarnika pozostają 
chłodne podczas całego procesu pieczenia. 

Płyty indukcyjne Franke także posiadają inno-
wacyjne rozwiązania zapewniające bezpieczne 
korzystanie. Wyposażone są m.in. w ogranicz-
niki temperatury czy blokadę przed dziećmi. 

Systemy kuchenne Franke oferują szereg 
inteligentnych rozwiązań, które mają na celu 
nie tylko ułatwienie prac domowych, ale tak-
że oszczędność energii, wody oraz czasu, 
wpływają na komfort naszej pracy, a także są 
odpowiedzią na potrzeby klientów chcących 
korzystać z urządzeń, których jakość i styl 
wyrażają piękno przestrzeni kuchennej.
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