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OTWÓRZ NOWE HORYZONTY

Nowa linia systemowa firmy Franke, EXOS., 
otwiera nowe horyzonty swoimi akcesoriami i 
umywalkami przeznaczonymi do miejsc publicznych 
i półpublicznych. Jedna linia. Jeden system. 
Jeden spójny przekaz projektowy, wyraziste 
kształty, wysoka jakość w standardzie, opcje 
modułowe umożliwiające tworzenie rozwiązań 
dopasowanych do oczekiwań użytkownika. 
Kluczową koncepcją jest zrównoważony rozwój.

EXOS. firmy Franke.
Jedna linia. Jeden design.
Funkcjonalność w doskonałej harmonii.

EXOS. Akcesoria i umywalki wraz z elektronicznymi bateriami PROTRONIC-S
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EXOS. JEDNA LINIA

Produkty EXOS. firmy Franke do miejsc publicznych i niepublicznych to powiew 
przyszłości. To system, który otwiera nowe horyzonty i łączy światy. Świat akcesoriów 
i świat umywalek. Świat funkcjonalności i designu. Do miejsc niestandardowych oraz do 
łazienek dla osób niepełnosprawnych. Proste linie, które są jednocześnie wyrafinowane i 
ponadczasowe. Idealne dla każdego pomieszczenia. Osobiste. Doskonale zaprojektowany 
system.

EXOS. firmy Franke.
Perfekcyjnie zaprojektowana architektura.
Najwyższa jakość. Solidność w całej linii produktowej. 

Konsekwentny przekaz projektowy
Dzięki zastosowaniu prostego, konsekwentnego, ponadczasowego 
i eleganckiego wzornictwa oraz nowoczesnych materiałów, linię 
można harmonijnie zintegrować z dowolną nową lub już istniejącą 
konfiguracją architektoniczną.

EXOS. firmy Franke to ucieleśnienie harmonii. 
Wyrazistość i harmonia widoczna w całej linii produktów.

Modułowa funkcjonalność
Akcesoria i umywalki EXOS. gwarantują optymalną elastyczność 
projektową w architekturze i planowaniu. Linia jest idealnym 
dodatkiem do indywidualnych, niestandardowych rozwiązań 
w nowych lub już istniejących miejscach publicznych i 
półpublicznych.

Wszystkie produkty EXOS. charakteryzują się modułowym 
designem, a system będzie stale rozbudowywany i modernizowany: 
Panele przednie akcesoriów są wymienne, a dozownik mydła 
można dowolnie przezbrajać. Można dobrać nieckę oraz 
długość umywalki. Dzięki temu cała linia to obszerna gama 
gwarantująca maksymalną niezawodność oraz elastyczność w 
planowaniu, a także najwyższą jakość modułowych funkcji.

EXOS. firmy Franke — w tym jest metoda. 
Idealne rozwiązania w całej linii.

Wyjątkowa jakość
W serii EXOS. wykorzystywane są dobrze znane materiały, 
takie jak stal nierdzewna, szkło i granit mineralny. Wszystkie 
składniki systemu EXOS. są najwyższej jakości, łatwe w 
czyszczeniu i trwałe. Cała linia — poczynając od wykorzystania 
rozmaitych materiałów, po modułowe projekty umywalek — 
uwzględnia wymogi nowoczesności.

EXOS. firmy Franke oznacza jakość. 
Solidność w całej linii produktowej.
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Akcesoria EXOS.
Za pomocą akcesoriów EXOS. firma Franke wyznacza nowy kierunek: 
Wyrazisty design, modułowe systemy i materiały wysokiej jakości.

Wykorzystując wymienne fronty wykonane z rozmaitych materiałów, takich jak 
stal nierdzewna i szkło, można różnicować poczucie przestrzeni. Równie dużą 
elastycznością charakteryzuje się gama dozowników mydła. Ich obsługę można 
w prosty sposób zmienić z elektronicznej na ręczną, a zamiast mydła w płynie, 
podawać mydło w pianie. Jest to możliwe w dowolnym momencie.

EXOS. oferuje modułową elastyczność. 
W całej gamie produktów.

po lewej: EXOS. Podajnik ręczników papierowych i kosz na odpady z czarnym szklanym frontem
u góry po lewej: EXOS. Podajnik ręczników do rąk z rolki z frontem ze stali nierdzewnej i powłoką InoxPlus
u dołu po lewej: EXOS. Elektroniczny dozownik mydła z frontem z białego szkła

EXOS. AKCESORIA

Akcesoria EXOS. firmy Franke — funkcjonalność i wydajność. 
Wymienne fronty wykonane z wysokiej jakości materiałów, 
takich jak stal nierdzewna i szkło, są pięknie zaprojektowane 
i można je włączyć indywidualnie w dowolną konfigurację 
architektoniczną. Wyraziste linie. Wyszukane kształty. 
Ponadczasowe wzornictwo charakteryzujące się 
harmonijnymi proporcjami. 

Akcesoria EXOS. firmy Franke. 
Harmonijne połączenie funkcji i designu.
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EXOS. UMYWALKI

Seria umywalek EXOS. stworzona przez firmę Franke to 
unikalna, perfekcyjnie zaprojektowana linia systemowa. 
Charakteryzuje się jednolitym designem w całej gamie 
umywalek EXOS. Zarówno w rozwiązaniach standardowych, 
jak i przygotowywanych pod wymiar.

Umywalki EXOS. firmy Franke. 
Doskonale zaprojektowany system zastosowań.

Umywalki EXOS.
Umywalki z granitu mineralnego EXOS. wyróżniają się swoją uniwersalnością i 
modułowym systemem. Wysoka jakość i wyróżniający się design, a także dobrze 
dobrane funkcje, to ich cechy charakterystyczne. Wykorzystanie zaślepek na otwór 
odpływowy wykonanych ze stali nierdzewnej podkreśla harmonię całej linii systemowej.

Umywalki EXOS. świetnie sprawdzają się we wszelkich rozwiązaniach: znajdują zastoso-
wanie w typowych łazienkach, w pomieszczeniach dla osób niepełnosprawnych oraz 
niestandardowych umywalniach. Oferujemy wybór od typowych, standardowych 
rozmiarów po rozmiary niestandardowe. Asortyment przekonuje również rozmaitymi 
wielkościami niecek, długościami umywalek oraz zintegrowanymi elementami 
montażowymi.

Design uwzględnia zwiększoną wygodę, bezpieczeństwo i ergonomię, rozmiary 
blatów roboczych, wzornictwo zintegrowanych uchwytów oraz celowe rozdzielenie 
obszarów suchych od mokrych.

EXOS. oferuje modułową elastyczność. 
W całej gamie produktów.
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Stal nierdzewna
Wykorzystanie stali nierdzewnej jako podstawowego materiału 
do zastosowania w publicznych i półpublicznych łazienkach 
jest standardem, nie bez powodu. Ten dobrze znany materiał 
łączy stylowy wygląd z funkcjonalnością i trwałością. Można go 
idealnie połączyć i harmonijnie uzupełnić takimi materiałami, 
jak szkło i ceramika. Ze względu na swoje właściwości stal 
nierdzewna może odzwierciedlać kolory otoczenia, w którym 
się znajduje. Produkty ze stali nierdzewnej można w łatwy 
sposób zastosować w niemal każdym pomieszczeniu.
Ten materiał wyznacza standardy.

Stal nierdzewna udoskonalona powłoką InoxPlus
Dzięki stosowanej przez firmę Franke powłoce InoxPlus 
produkty ze stali nierdzewnej, które już same w sobie są 
łatwe w pielęgnacji, stają się jeszcze prostsze w utrzymaniu 
czystości. Tak więc irytujące ślady palców, które wcześniej 
pozostawały na stali nierdzewnej należą już praktycznie do 
przeszłości.

Jest to technologia, w której nanocząsteczki zazębiają 
się z molekułami na metalowej powierzchni, wypełniając 
mikroskopijne pory i tworząc warstwę ochronną. W efekcie 
powstają wyrafinowane, idealnie płaskie, łatwe w czyszczeniu, 
nieprzyjmujące śladów palców powierzchnie. 

MIRANIT
Sprzęt sanitarny wykonany z solidnego, związanego żywicą 
syntetyczną granitu mineralnego MIRANIT jest szczególnie 
odpowiedni do nowoczesnych, estetycznych pomieszczeń 
sanitarnych w urzędach i instytucjach. Produkty MIRANIT 
są wykonane dosłownie z jednego kawałka bez żadnych 
szwów i połączeń, a wyróżniają się, dzięki swoim doskonałym 
właściwościom — wysokim poziomem stabilności i eleganckim 
wyglądem. Gładka, nieporowata, higieniczna, łatwa w 
czyszczeniu żelowa powłoka jest też niezwykle odporna.

Bezpieczne szkło hartowane 
Wzmacniane szkło bezpieczne z jedną warstwą szkliwa to 
materiał, który podobnie jak stal nierdzewna ma ponadczasowy 
charakter i łatwo łączy się z innymi materiałami. Szkło i stal 
nierdzewna to synonim wysokiej jakości i ponadczasowej 
elegancji. Nie można już sobie wyobrazić designu nowoczesnego 
pomieszczenia bez tych dwóch materiałów. Z tego względu 
celowe połączenie tych materiałów jest szczególnie atrakcyjne.

Przestrzegając wymogów bezpieczeństwa dotyczących 
pomieszczeń sanitarnych, firma Franke wykorzystuje jedynie 
bezpieczne szkło hartowane.

EXOS. MATERIAŁ

Modułowy system EXOS. firmy Franke i jego gama materiałów wysokiej 
jakości sprawdzają się idealnie w każdej sytuacji. Dopasowane do 
potrzeb. Modułowe. W istniejących lub nowych konfiguracjach 
architektonicznych.

EXOS. i używane materiały.
Wyszukane, wysokiej jakości, trwałe, nowoczesne, łatwe do czyszczenia 
i higieniczne. Wszystko dobrze przemyślane. W jednej linii designerskiej.
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WIDOK TYP NUMER KATALOGOWY

Sprzęt sanitarny EXOS.

EXOS. Automatyczny dozownik mydła
Automatyczny dozownik mydła do montażu na ścianie, stal szlachetna, 
powierzchnia jedwabisty mat o uszlachetnionym wykończeniu InoxPlus, 
grubość materiału 1,2 mm, okienko kontrolne z boku, czujnik podczerwieni 
umożliwia bezdotykową obsługę, wyświetlacz LED informuje o niskim stanie 
baterii, wymaga czterech baterii AA 1,5 V, odpowiedni do mydła w płynie i 
emulsji, w zestawie pojemnik wielokrotnego użytku 800 ml, dozuje 0,6-1,1 ml, 
w zależności od mydła, w zestawie materiały montażowe. Panele przednie 
dostępne w różnych wersjach.
120 x 325 x 120 mm (szer. x wys. x głęb.)
Obudowa główna i panel przedni z powłoką InoxPlus
EXOS625X 2030022942
Obudowa główna z powłoką InoxPlus, panel przedni pokryty 
czarnym szkłem hartowanym
EXOS625B

 
2030022943

Obudowa główna z powłoką InoxPlus, panel przedni pokryty 
białym szkłem hartowanym
EXOS625W

 
2030025231

Obróbka powierzchniowa zapewnia optymalne czyszczenie i usuwanie 
nadmiaru wody, a także sprawia, że na urządzeniu nie pozostają ślady palców.

EXOS. Dozownik mydła
Dozownik mydła do montażu na ścianie, stal szlachetna, powierzchnia 
jedwabisty mat o uszlachetnionym wykończeniu InoxPlus, grubość materiału 
1,2 mm, okienko kontrolne z boku, odpowiedni do mydła w płynie i emulsji, 
pojemnik wielokrotnego użytku o pojemności 800 ml, z dźwignią ze stali 
nierdzewnej, łatwe napełnianie dzięki zbiornikowi mydła na panelu przednim, 
w zestawie materiały montażowe. Panele przednie dostępne w różnych 
wersjach. 
120 x 345 x 120 mm (szer. x wys. x głęb.)
Obudowa główna i panel przedni z powłoką InoxPlus
EXOS618X 2030022939

Obudowa główna z powłoką InoxPlus, panel przedni pokryty 
czarnym szkłem hartowanym
EXOS618B

 
2030022940

Obudowa główna z powłoką InoxPlus, panel przedni pokryty 
białym szkłem hartowanym
EXOS618W

 
2030025230

EXOS. Dozownik mydła w piance

Dozownik mydła w piance do montażu na ścianie, stal szlachetna, powierzchnia 
jedwabisty mat o uszlachetnionym wykończeniu InoxPlus, grubość materiału 
1,2 mm, okienko kontrolne na boku, z dźwignią ze stali nierdzewnej, 
przystosowany do mydła w piance Franke, w zestawie materiały montażowe i 
650 ml mydła w piance Franke. Panele przednie dostępne w różnych 
wersjach.

120 x 357 x 120 mm (szer. x wys. x głęb.)

Obudowa główna i panel przedni z powłoką InoxPlus
EXOS616X 2030022945

Obudowa główna z powłoką InoxPlus, panel przedni pokryty 
czarnym szkłem hartowanym
EXOS616B

 
2030022946

Obudowa główna z powłoką InoxPlus, panel przedni pokryty 
białym szkłem hartowanym
EXOS616W

 
2030025232
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Wymienne panele przednie dla urządzeń EXOS. Dozownik mydła

Panel przedni z powłoką InoxPlus 
ZEXOS616

 
2030022947

Panel przedni z czarnego szkła hartowanego 
ZEXOS616B

 
2030022948

Panel przedni z białego szkła hartowanego 
ZEXOS616W

 
2030025238 

Zestawy adaptacyjne EXOS. Dozownik mydła

Zestaw adaptacyjny automatycznego dozownika mydła 
zawierający urządzenie zautomatyzowane, pojemnik wielokrot-
nego użytku, płytę montażową i materiał montażowy. Do 
dozowników mydła w płynie i w piance EXOS618 i EXOS616. 
ZEXOS625K

 
 

2030022954

WIDOK TYP NUMER KATALOGOWY

Sprzęt sanitarny EXOS.

Obróbka powierzchniowa zapewnia optymalne czyszczenie i usuwanie 
nadmiaru wody, a także sprawia, że na urządzeniu nie pozostają ślady palców.

Zestaw adaptacyjny dozownika mydła w piance zawierający 
pompkę do mydła, wkład jednorazowy, dźwignię ze stali 
nierdzewnej, płytę montażową i materiał montażowy. Do 
automatycznego dozownika mydła i dozownika mydła w płynie 
EXOS625 i EXOS618. 
ZEXOS616K

 
 

 
2030022955

Zestaw adaptacyjny dozownika mydła w płynie zawierający 
pompkę do mydła, pojemnik wielokrotnego użytku, dźwignię 
ze stali nierdzewnej, płytę montażową i materiał montażowy. 
Do automatycznego dozownika mydła i dozownika mydła w 
piance EXOS625 i EXOS616.  
ZEXOS618K

 
 

 
2030022956

EXOS. Suszarka do rąk

Suszarka do rąk do montażu natynkowego, stal szlachetna, powierzchnia 
jedwabisty mat o uszlachetnionym wykończeniu InoxPlus, grubość materiału 
1,2 mm, zbliżeniowy czujnik podczerwieni, regulacja temperatury ciepłego 
powietrza, zasięg regulowany w zakresie 10 - 25 cm, funkcja samoczynnego 
wyłączenia po 60 sek., regulacja prędkości powietrza, kabel podłączeniowy i 
wtyczka nie znajdują się w komplecie. Pokrywy panela przedniego dostępne 
w różnych wersjach. 
 
Napięcie zasilania: 230 V, 50-60 Hz            Moc całkowita: 1000 W                
Moc grzewcza: 500 W                                 Silnik: 500 W   
Objętość powietrza: 80 m³/h                      Prędkość nawiewu: 95-115 m/s

200 x 325 x 120 mm (szer. x wys. x głęb.)

Obudowa główna i pokrywa panela przedniego  
z powłoką InoxPlus
EXOS220X 

 
2030027981 

 
EXOS220B 2030034622  

  

EXOS220W
 

2030034660

Wymienne panele przednie do EXOS. Suszarka do rąk

Pokrywa panela przedniego z powłoką InoxPlus 
ZEXOS220 

 
2030035358 

 
 
ZEXOS220B

 
ZEXOS220W

 
2030035359  

 
 

2030035360 

Obudowa główna z powłoką InoxPlus, panel przedni  
pokryty czarnym szkłem hartowanym

Obudowa główna z powłoką InoxPlus, panel przedni  
pokryty białym szkłem hartowanym

Panel przedni pokryty powłoką InoxPlus, pokrywa panela  
przedniego z czarnego szkła hartowanego

Panel przedni pokryty powłoką InoxPlus, pokrywa panela  
przedniego z białego szkła hartowanego 
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WIDOK TYP NUMER KATALOGOWY

Sprzęt sanitarny EXOS.

Obróbka powierzchniowa zapewnia optymalne czyszczenie i usuwanie 
nadmiaru wody, a także sprawia, że na urządzeniu nie pozostają ślady palców.

EXOS. Podajnik ręczników papierowych z rolki

Ręczny podajnik ręczników papierowych z rolki do montażu na ścianie,  
stal szlachetna, powierzchnia jedwabisty mat o uszlachetnionym 
wykończeniu InoxPlus, grubość materiału 1,2 mm, maksymalna szerokość 
rolki 205 mm, maksymalna średnica rolki 200 mm, długość perforacji papieru 
260 mm, regulowany uchwyt na rolkę ułatwia dozowanie papieru, w zestawie 
materiały montażowe. Panele przednie dostępne w różnych wersjach.

300 x 425 x 210 mm (szer. x wys. x głęb.)

Obudowa główna i panel przedni z powłoką InoxPlus
EXOS637X 2030022950

Obudowa główna z powłoką InoxPlus, panel przedni pokryty 
czarnym szkłem hartowanym
EXOS637B

 
2030022951

Obudowa główna z powłoką InoxPlus, panel przedni pokryty 
białym szkłem hartowanym
EXOS637W 

 
 

2030025233 

Wymienne panele przednie dla urządzeń EXOS. Podajnik 
ręczników papierowych z rolki

Panel przedni z powłoką InoxPlus 
ZEXOS637

 
2030022952

Panel przedni z czarnego szkła hartowanego 
ZEXOS637B

Panel przedni z białego szkła hartowanego 
ZEXOS637W

2030022953 
 
 

2030025239

EXOS. Podajnik ręczników papierowych

Podajnik ręczników papierowych do montażu na ścianie, stal szlachetna, 
powierzchnia jedwabisty mat o uszlachetnionym wykończeniu InoxPlus , 
grubość materiału 1,2 mm, okienko kontrolne z boku, pojemność 300-400 
sztuk papieru składanego, w zestawie materiały montażowe. Panele przednie 
dostępne w różnych wersjach.

300 x 325 x 120 mm (szer. x wys. x głęb.)

Obudowa główna i panel przedni z powłoką InoxPlus
EXOS600X 2030022933

Obudowa główna z powłoką InoxPlus, panel przedni pokryty 
czarnym szkłem hartowanym
EXOS600B 
 
Obudowa główna z powłoką InoxPlus, panel przedni pokryty 
białym szkłem hartowanym
EXOS600W

 

2030022934 
 
 
 

2030025229

Wymienne panele przednie dla urządzeń EXOS. Podajnik 
ręczników papierowych

Panel przedni z powłoką InoxPlus 
ZEXOS600

 
2030022936

Panel przedni z czarnego szkła hartowanego 
ZEXOS600B 
 
Panel przedni z białego szkła hartowanego 
ZEXOS600W

 
2030022937 

 
 

2030025236
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nadmiaru wody, a także sprawia, że na urządzeniu nie pozostają ślady palców.

EXOS. Pojemnik na odpady

Pojemnik na odpady do montażu na ścianie, stal szlachetna, powierzchnia 
jedwabisty mat o uszlachetnionym wykończeniu InoxPlus, grubość materiału 
1,2 mm, pojemność ok. 30 litrów, zintegrowany uchwyt do worków, w 
zestawie uchwyt do montażu i materiały montażowe. Panele przednie 
dostępne w różnych wersjach.

300 x 572 x 250 mm (szer. x wys. x głęb.)

Obudowa główna i panel przedni z powłoką InoxPlus
EXOS605X 2030022928

Obudowa główna z powłoką InoxPlus, panel przedni pokryty 
czarnym szkłem hartowanym
EXOS605B 
 
Obudowa główna z powłoką InoxPlus, panel przedni pokryty 
białym szkłem hartowanym 
EXOS605W

 

2030022929 
 
 
 

2030025228

Wymienne panele przednie dla urządzeń EXOS. Pojemnik na odpady

Panel przedni z powłoką InoxPlus 
ZEXOS605

 
2030022930

Panel przedni z czarnego szkła hartowanego  
ZEXOS605B 
 
Panel przedni z białego szkła hartowanego 
ZEXOS605W

 
2030022931 

 
 

2030025234

WIDOK TYP NUMER KATALOGOWY

Sprzęt sanitarny EXOS.

EXOS. Uchwyt na rolkę papieru toaletowego

Uchwyt na papier toaletowy, do montażu natynkowego, stal szlachetna, 
powierzchnia jedwabisty mat o uszlachetnionym wykończeniu InoxPlus, 
grubość materiału 1,5 mm, mieści rolkę o maks.  Ø 120 mm, wałek ze stali 
szlachetnej z funkcją zatrzymania rolki, w komplecie zestaw montażowy. 

123 x 62 x 129 mm (szer. x wys. x głęb.)

EXOS675X 2030031170 
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WIDOK TYP NUMER KATALOGOWY

Sprzęt sanitarny EXOS.

Obróbka powierzchniowa zapewnia optymalne czyszczenie i usuwanie 
nadmiaru wody, a także sprawia, że na urządzeniu nie pozostają ślady palców.

EXOS. Uchwyt do papieru toaletowego

Uchwyt do papieru toaletowego na dwie rolki z systemem wałków, do 
montażu natynkowego, stal szlachetna, powierzchnia jedwabisty mat o 
uszlachetnionym wykończeniu InoxPlus, grubość materiału 1,2 mm, 
zamknięta obudowa, zamek bębenkowy z kluczem uniwersalnym Franke, 
mieści dwie rolki papieru o maks. Ø 120 mm, zwalnianie niewidocznej rolki 
zapasowej po zużyciu pierwszej rolki, w komplecie zestaw montażowy.  
Panele przednie dostępne w różnych wersjach.  

280 x 193 x 147 mm (szer. x wys. x głęb.)

Obudowa główna i panel przedni z powłoką InoxPlus
EXOS676X 2030033180 

Obudowa główna z powłoką InoxPlus, panel przedni pokryty 
czarnym szkłem hartowanym
EXOS676B 
 
Obudowa główna z powłoką InoxPlus, panel przedni pokryty 
białym szkłem hartowanym
EXOS676W

  
2030034645 

 
 
 

2030034670 

 

Panel przedni z powłoką InoxPlus 
ZEXOS676

 
2030034655 

Panel przedni z czarnego szkła hartowanego 
ZEXOS676B  
 
Panel przedni z białego szkła hartowanego 
ZEXOS676W 

 
2030034656  

 
 

2030034711 

EXOS. Uchwyt na dużą rolkę papieru toaletowego

Uchwyt na dużą rolkę papieru toaletowego do montażu natynkowego, stal 
szlachetna, powierzchnia jedwabisty mat o uszlachetnionym wykończeniu 
InoxPlus, grubość materiału 1,2 mm, zamknięta obudowa z bocznymi 
wziernikami, podawanie papieru między dwiema tnącymi krawędziami, zamek 
bębenkowy z kluczem uniwersalnym Franke, na jedną dużą rolkę papieru o   
Ø 280 mm z rdzeniem 40 mm, w komplecie zestaw montażowy.

Opcjonalnie dostępny zestaw do przebudowy uchwytu na papier toaletowy z 
dużych rolek na cztery standardowe.

325 x 352 x 130 mm (szer. x wys. x głęb.)

EXOS670X 2030028245 

Zestaw do przebudowy EXOS. Uchwyt na cztery rolki papieru 
toaletowego

Zestaw do przebudowy na cztery rolki papieru toaletowego, w komplecie 
karuzela, blokada przeciwobrotowa, zestaw montażowy. Pasuje do uchwytu 
na dużą rolkę papieru toaletowego.

ZEXOS670K 2030035972 

Wymienne panele przednie dla urządzeń EXOS. Uchwyt do papieru 
toaletowego na dwie rolki
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WIDOK TYP NUMER KATALOGOWY

Sprzęt sanitarny EXOS.

Obróbka powierzchniowa zapewnia optymalne czyszczenie i usuwanie 
nadmiaru wody, a także sprawia, że na urządzeniu nie pozostają ślady palców.

EXOS. Pojemnik na odpady

Pojemnik na odpady do montażu natynkowego, stal szlachetna, powierzchnia 
jedwabisty mat o uszlachetnionym wykończeniu InoxPlus, grubość materiału 
1,2 mm, pojemność około 3,7 litra, uchylny, samozamykający panel przedni, 
zintegrowany wkład z tworzywa sztucznego do wyjmowania odpadów, w 
komplecie zestaw montażowy. Panele przednie dostępne w różnych wersjach.

230 x 346 x 125 mm (szer. x wys. x głęb.)

Obudowa główna i panel przedni z powłoką InoxPlus
EXOS611X 2030028001 

Obudowa główna z powłoką InoxPlus, panel przedni pokryty 
czarnym szkłem hartowanym
EXOS611B 
 
Obudowa główna z powłoką InoxPlus, panel przedni pokryty 
białym szkłem hartowanym 
EXOS611W 

 
2030030108  

 
 
 

2030030111 

 

Panel przedni z powłoką InoxPlus 
ZEXOS611

 
2030034649 

Panel przedni z czarnego szkła hartowanego 
ZEXOS611B 

Panel przedni z białego szkła hartowanego 
ZEXOS611W 

 
2030034650  

 
 

2030034707 

EXOS. Uchwyt na szczotkę do WC

Uchwyt na szczotkę do WC do montażu natynkowego, stal szlachetna, 
powierzchnia jedwabisty mat o uszlachetnionym wykończeniu InoxPlus, 
grubość materiału 1,5 mm, obudowa zamknięta od przodu, wyjmowanie 
szczotki z prawej strony, uchwyt szczotki ze stali szlachetnej, główka szczotki 
z nylonu, wyjmowana miseczka ociekowa z tworzywa sztucznego, w komplecie 
zestaw montażowy.

110 x 298 x 97 mm (szer. x wys. x głęb.)

EXOS687X 2030027995 

Wymienne panele przednie dla urządzeń EXOS. Pojemnik na odpady
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WIDOK TYP NUMER KATALOGOWY

Sprzęt sanitarny EXOS.

Obróbka powierzchniowa zapewnia optymalne czyszczenie i usuwanie 
nadmiaru wody, a także sprawia, że na urządzeniu nie pozostają ślady palców.

EXOS. Umywalka pojedyncza — standardowa

Pojedyncza umywalka wykonana ze związanego żywicą syntetyczną materiału 
mineralnego MIRANIT o gładkiej, pozbawionej porów powierzchni gelcoat na 
wysoki połysk (odporność na temperatury do 80°C); z półkami oraz odlewanym 
wspornikiem do montażu ściennego. Niecka bezspoinowa, brak przelewu oraz 
obniżona półka na armaturę. W komplecie zestaw montażowy, sitko odpływowe 
DN 32 oraz zabezpieczona przed kradzieżą zaślepka do otworu odpływowego  
z sitkiem i powłoką InoxPlus. Kolor: Biały.

Wymiary umywalki: 600 x 125 x 500 mm (szer. x wys. x głęb.) 
Wymiary niecki: 380 x 90 x 340 mm (szer. x wys. x głęb.)

ANMW0010   2030020677

EXOS. Umywalka pojedyncza — standardowa

Pojedyncza umywalka wykonana ze związanego żywicą syntetyczną materiału 
mineralnego MIRANIT o gładkiej, pozbawionej porów powierzchni gelcoat na 
wysoki połysk (odporność na temperatury do 80°C); z półkami oraz odlewanym 
wspornikiem do montażu ściennego. Odlewana niecka bezspoinowa, brak 
przelewu oraz obniżona półka na armaturę. W komplecie zestaw montażowy, 
sitko odpływowe DN 32 oraz zabezpieczona przed kradzieżą zaślepka do 
otworu odpływowego z sitkiem i powłoką InoxPlus. Kolor: Biały.

Wymiary umywalki: 900 x 125 x 500 mm (szer. x wys. x głęb.) 
Wymiary niecki: 500 x 90 x 340 mm (szer. x wys. x głęb.) 
 
ANMW0011   2030020679

EXOS. Umywalka pojedyncza — łatwy dostęp dla  
osób niepełnosprawnych

Pojedyncza umywalka bez barier, wykonana ze związanego żywicą syntetyczną 
materiału mineralnego MIRANIT o gładkiej, nieporowatej powierzchni gelcoat 
na wysoki połysk (odporność na temperatury do 80°C); ze zintegrowanymi 
uchwytami, półkami oraz odlewanym wspornikiem do montażu naściennego. 
Odlewana niecka bezspoinowa, brak przelewu oraz obniżona półka na 
armaturę. W komplecie zestaw montażowy, sitko odpływowe DN 32 oraz 
zabezpieczona przed kradzieżą zaślepka do otworu odpływowego z sitkiem  
i powłoką InoxPlus. Kolor: Biały.

Wymiary umywalki: 600 x 125 x 500 mm (szer. x wys. x głęb.) 
Wymiary niecki: 380 x 90 x 340 mm (szer. x wys. x głęb.) 
ANMW0001   2030020667
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WIDOK TYP NUMER KATALOGOWY

Sprzęt sanitarny EXOS.

EXOS. Umywalka pojedyncza — łatwy dostęp dla osób 
niepełnosprawnych

Pojedyncza umywalka bez barier, wykonana ze związanego żywicą 
syntetyczną materiału mineralnego MIRANIT o gładkiej, pozbawionej porów 
powierzchni gelcoat na wysoki połysk (odporność na temperatury do 80°C); 
ze zintegrowanymi uchwytami, półkami oraz odlewanym wspornikiem do 
montażu ściennego. Odlewana niecka bezspoinowa, brak przelewu oraz 
obniżona półka na armaturę. W komplecie zestaw montażowy, sitko 
odpływowe DN 32 oraz zabezpieczona przed kradzieżą zaślepka do  
otworu odpływowego z sitkiem i powłoką InoxPlus. Kolor: Biały.

Wymiary umywalki: 900 x 125 x 500 mm (szer. x wys. x głęb.) 
Wymiary niecki: 500 x 90 x 340 mm (szer. x wys. x głęb.) 
 
ANMW0002  2030020673

EXOS. Umywalki szeregowe/systemy umywalkowe — standardowe

Umywalka szeregowa wykonana ze związanego żywicą syntetyczną materiału 
mineralnego MIRANIT o gładkiej, nieporowatej powierzchni gelcoat na wysoki 
połysk (odporność na temperatury do 80°C); z półkami oraz odlewanym 
wspornikiem do montażu naściennego. Jednostka może się składać z 
maksymalnie 5 odlewanych niecek bezspoinowych, charakteryzuje się 
brakiem przelewu oraz posiada obniżoną półkę na armaturę. Zmienne 
odstępy pomiędzy umywalkami, dostępne modele z/bez fartucha 
okalającego lub krawędzi gelcoat. Długość pojedynczej umywalki do 3600 
mm, z/bez ścianki przeciwbryzgowej. W komplecie zestaw montażowy, sitko 
odpływowe DN 32 oraz zabezpieczona przed kradzieżą zaślepka do otworu 
odpływowego z sitkiem i powłoką InoxPlus. Kolor: Biały.

Minimalne wymiary: 600 x 125 x 500 mm (szer. x wys. x głęb.) (niecka 380 mm) 
Minimalne wymiary: 700 x 125 x 500 mm (szer. x wys. x głęb.) (niecka 500 mm)

Misa: 
  380 x 90 x 340 mm 
  500 x 90 x 340 mm 

Liczba mis: ....... (min. 1 jednostka, maks. 5 jednostek)

Wymiary produkcyjne: 
Długość umywalki: ....... mm (maks. 3600 mm) 
Odstęp między misami: ....... mm  
(min. 600 mm z misą o wielkości 380 mm/min. 700 mm z misą o wielkości 500 mm)

Rozprysk:  
Rozprysk do tyłu: ....... mm (min. 10 mm/maks. 100 mm)

Fartuch:  
  Prawy 
  Lewy 
  Przedni 

Wysokość fartucha: ....... mm (maks. 150 mm) 

  
  Bez fartucha  

       (krawędzie pokryte  
       powłoką żelową) 

Otwory na:  
  Dozownik mydła 
  Zbiornik odpływowy ze stali nierdzewnej 
  Klapka odpływu

 
  Odpływ z powłoką żelową 
  Dozownik papierowych  
  ręczników 
  Wieszak na ręcznik do rąk

Szczegółowe dane dotyczące rodzaju instalacji oraz odległości pomiędzy 
umywalkami zostaną uściślone po otrzymaniu zamówienia złożonego za 
pośrednictwem formularzy produkcyjnych (udostępnianych na życzenie  
przez firmę Franke).

 

Obróbka powierzchniowa zapewnia optymalne czyszczenie i usuwanie 
nadmiaru wody, a także sprawia, że na urządzeniu nie pozostają ślady palców.
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WIDOK TYP NUMER KATALOGOWY

Sprzęt sanitarny EXOS.

EXOS. Systemy umywalkowe — łatwy dostęp dla osób 
niepełnosprawnych

System umywalkowy bez barier, wykonana ze związanego żywicą syntetyczną 
materiału mineralnego MIRANIT o gładkiej, nieporowatej powierzchni gelcoat 
na wysoki połysk (odporność na temperatury do 80°C); ze zintegrowanymi 
uchwytami, półkami oraz odlewanym wspornikiem do montażu naściennego. 
Odlewana niecka bezspoinowa, brak przelewu oraz obniżona półka na 
armaturę. W komplecie zestaw montażowy. Długość pojedynczej umywalki do 
3600 mm, z/bez ścianki przeciwbryzgowej. W komplecie zestaw montażowy, 
sitko odpływowe DN 32 oraz zabezpieczona przed kradzieżą zaślepka do 
otworu odpływowego z sitkiem i powłoką InoxPlus. Kolor: Biały.

Minimalne wymiary: 780 x 125 x 500 mm (szer. x wys. x głęb.) (niecka 380 mm) 
Minimalne wymiary: 900 x 125 x 500 mm (szer. x wys. x głęb.) (niecka 500 mm)

Misa:  
  380 x 90 x 340 mm 
  500 x 90 x 340 mm

Wymiary produkcyjne:  
Długość umywalki: ....... mm (maks. 3600 mm)

Rozprysk:  
  Rozprysk do tyłu: ....... mm (min. 10 mm/maks. 100 mm) 

Otwory na:  
  Dozownik mydła 
  Zbiornik odpływowy ze stali nierdzewnej 
  Klapka odpływu

 
  Odpływ z powłoką żelową 
  Dozownik papierowych  
  ręczników

Szczegółowe dane dotyczące rodzaju instalacji oraz odległości pomiędzy 
umywalkami zostaną uściślone po otrzymaniu zamówienia złożonego za 
pośrednictwem formularzy produkcyjnych (udostępnianych na życzenie  
przez firmę Franke).

EXOS. Umywalka pojedyncza — łatwy dostęp dla osób 
niepełnosprawnych

Pojedyncza umywalka bez barier, wykonana ze związanego żywicą 
syntetyczną materiału mineralnego MIRANIT o gładkiej, pozbawionej porów 
powierzchni gelcoat na wysoki połysk (odporność na temperatury do 80°C); 
ze zintegrowanymi uchwytami, półkami oraz odlewanym wspornikiem do 
montażu ściennego. Niecka bezspoinowa, brak przelewu oraz obniżona  
półka na armaturę. W komplecie zestaw montażowy. Kolor: Biały.

Wymiary umywalki: 500 x 121 x 400 mm (szer. x wys. x głęb.) 
Wymiary niecki: 280 x 90 x 274mm (szer. x wys. x głęb.)

ANMW0003 2030020676

Opcjonalne:  
ZANMW900     Korek odpływowy DN 32 
ZANMW901     Sito odpływowe DN 32

 
2000100861 
2000100854

Obróbka powierzchniowa zapewnia optymalne czyszczenie i usuwanie 
nadmiaru wody, a także sprawia, że na urządzeniu nie pozostają ślady palców.
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Dozownik mydła do montażu na blatach roboczych

Dozownik mydła do montażu na blatach roboczych o maksymalnej grubości 
45 mm, mosiądz chromowany na wysoki połysk, wymaga otworu o średnicy 
22 mm, gwint 1/2 B, wylewka nieruchoma, długość wylewki 140 mm,  
nadaje się do mydła w płynie i emulsji, zbiornik na mydło o pojemności  
1 l z membraną równoważącą ciśnienie, napełniany od góry.

Długość standardowa (85 mm) 
SD80  2000056721

Klapa pojemnika na odpady do montażu na blacie  

Klapa pojemnika na odpady do montażu na blacie, stal nierdzewna,  
widoczne powierzchnie z satynowym wykończeniem, grubość  
materiału 0,8 mm, samozamykana klapa, bez pojemnika na odpady.

RODX605TT  2000101211

Zsyp na odpady do montażu na blacie  

Zsyp na odpady do montażu na blacie, stal nierdzewna, widoczne  
powierzchnie z satynowym wykończeniem, grubość materiału 0,8 mm,  
bez pojemnika na odpady.

RODX607TT  2000101212

Podajnik ręczników papierowych do montażu od góry  

Podajnik ręczników papierowych do montażu od góry, ze stali nierdzewnej, 
powierzchnia z satynowym wykończeniem, grubość materiału 0,8 mm, 
pojemność do 600 ręczników papierowych jednowarstwowych składanych  
w Z, napełnianie od góry.

RODX600TT  2000102672

Materiały eksploatacyjne

Organiczne mydło w płynie, butelka  
1-litrowa (zamówienie minimalne 6 butelek), 
do dozowników EXOS625 i EXOS618.

SO1L  2000057162

Organiczne mydło w płynie, pojemnik 
10-litrowy, do dozowników EXOS625  
i EXOS618.

SO10L 2000057168

Wkład jednorazowy z mydłem w piance, 
650 ml (zamówienie minimalne 9 butelek),  
do dozownika EXOS616.

EXINX616FOAM 2000100946

Ręczniki papierowe składane w Z FH68,  
255 x 92 mm, 168 sztuk w paczce, 20  
paczek w pudełku (zamówienie minimalne  
1 pudełko), do podajnika EXOS600.

FH68 2000100015
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Franke Aquarotter GmbH 
Water Systems

Tel: +48 22 711 67 17/87 
Fax +48 22 711 67 18 
ws-info.pl@franke.com 
www.franke.pl


