FRANKE

Okap FRANKE Swing – oryginalny ksztaât
i nowatorskie rozwiĆzania techniczne
Franke Swing wykonany jest ze stali szlachetnej i szkâa. Jego ciekawa i innowatorska stylistyka poâĆczona z wysokim poziomem funkcjonalnoğci, usatysfakcjonuje nawet najbardziej wymagajĆcych uīytkowników. Szklany front dostċpny jest w dwóch
wersjach kolorystycznych – czarnej lub biaâej. Ponad to, urzĆdzenie zapewnia wysoki
komfort obsâugi, dziċki dotykowemu sterowaniu (TouchControl), a takīe moīliwoğci
zdalnego starowania. Nie bez znaczenia
jest takīe wysoka wydajnoğý okapu Swing,
na biegu intensywnym jest to nawet
850 m3/h.

Dekoracyjne okapy wyspowe FRANKE – Glare i active kichen
oczarowujĆ kompozycjĆ ğwiatâa, stali i szkâa
Okap nad wyspĆ musi byý przede wszystkim efektywny i efektowny. Okapy Glare i active
kitchen to urzĆdzenia, zaprojektowane w taki sposób aby wraz z wyspĆ kuchennĆ tworzyý
centralny punkt w kuchni. Wydajne, ciche, z halogenowym oğwietleniem i moīliwoğciĆ
zdalnego sterowania idealnie wkomponujĆ
siċ w przestrzeĕ nowoczesnych kuchni.
Lekkoğci konstrukcjom dodajĆ liczne elementy szklane oraz przemyğlane oğwietlenie, peâniĆce jednoczeğnie funkcje estetyczne i praktyczne.

FRANKE Brick Sil-K – magia ciszy zamkniċta w klasycznym ksztaâcie okapu,
odwróconej litery T
Sil-K to najcichsze rozwiĆzanie jakie kiedykolwiek zostaâo wprowadzone na rynek.
Okap Franke Brick Sil-K wyposaīony w innowacyjnĆ technologiċ Silence Key (Sil-K),
jest znacznie cichszy niī zwykây okap o tej
samej wydajnoğci, aī 16 okapów z technologiĆ Sil-K pracuje na takim samym poziomie gâoğnoğci jak 1 okap bez tej technologii.
Funkcjonalne rozwiĆzania takie jak elektroniczne sterowanie, wskaĩnik nasycenia filtrów, wyâĆcznik czasowy czy funkcja ciĆgâej
wentylacji, to standard w okapach w okapach FRANKE tej klasy. W modelu Brick
Sil-K zastosowano ponadto, energooszczċdne oğwietlenie LED.

FRANKE Neptune Soft – jeszcze efektywniejsza wentylacja dziċki innowacyjnemu
systemowi AIR-BLADE
W okapie Franke Neptune Soft zastosowany zostaâ system Air-Blade. Jest to niewidoczna
kurtyna châodnego powietrza, pomiċdzy gotujĆcymi siċ potrawami, a resztĆ pomieszczenia,
dziċki której znacznie poprawia siċ skutecznoğý wchâaniania zapachów przez okap.
Model Neptune Soft to równieī ciche, ale
i bardzo wydajne urzĆdzenie, które na intensywnym biegu moīe pochâaniaý nawet
800 m3/h.
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