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AKcESOrIA ZE STALI SZLAcHETNEj FrANKE DO łAZIENEK HOTELOWYcH I 
PrYWATNYcH

StAL SzLAchetnA

Materiał wysokiej jakości
Na całym świecie stal szlachetna uważana jest za najlepszy 
materiał pod względem higieny i wytrzymałości. Jest ona nie 
tylko odporna na wilgoć i większość kwasów, ale wyróżnia się 
także ze względuna swoją twardość, trwałość, wysoką 
tolerancję na ciepło i zimno oraz właściwości higieniczne. 
Brud i tłuszcz można łatwo zmyć z gładkiej powierzchni 
pozbawionej porów. Zadrapania i rowki na pokrywach szybko 
tracą ostre krawędzie i wtapiają się w powierzchnię.

Stal szlachetna zawiera co najmniej 10,5 % chromu (Cr) i  
nie więcej niż 1,2 % węgla (C). Tworzą one powierzchnię 
posiadającą zdolność samoregeneracji (warstwa pasywna), 
która nadaje materiałowi odporność na korozję, co zapewnia 
znacznie lepsze właściwości materiałowe w porównaniu ze 
stalami stopowymi. Do produkcji swojej armatury sanitarnej 
firma Franke używa stali o wyższej zawartości chromu, a także 
niklu jako dodatkowego składnika stopu. Takie połączenie 
zapewnia jeszcze większą odporność na korozję.
Źródło: Yasar Renkci, dypl. inż. metaloznawstwa TU, Franke

charakterystyka stali szlachetnej 304

•	Chrom/nikiel	V2A;	18	Cr/10	Ni
•	Wysoka	odporność	na	korozję
•	Amagnetyczność
•	Nierdzewność,	kwasoodporność,	wysoka	 

higieniczność i łatwość w utrzymaniu czystości

Akcesoria stanowią kompletne uzupełnienie każdej łazienki. Wybór akcesoriów Franke ze stali szlachetnej 304 o 
nadaje idealnie zaprojektowanym łazienkom ostateczny szlif. Każda linia została stworzona z myślą o różnych stylach, 
dzięki czemu projektant bez problemu może połączyć te akcesoria z niemal każdą koncepcją wystroju.
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MEDIuS

Linia Medius została stworzona, aby móc  
harmonizować z klasycznymi umywalkami i 
akcesoriami. W każdym pomieszczeniu,  
zaprojektowanym w stylu klasycznym, można 
zamontować pełną gamę produktów linii Medius.

ReLingi i wieSzAki nA Ręczniki  Strona 9 –10

Uchwyt nA pApieR toALetowy Uchwyt nA Szczotkę do wc 
Strona 14 Strona 14

wieSzAk nA SzLAfRok podwójny wieSzAk nA  
Strona 13 SzLAfRok  Strona 13

Uchwyt nA kUbek  Strona 12 MydeLniczkA  Strona 12

dRążek nA Ręcznik pieRścień nA Ręcznik
Strona 11 Strona 11
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FIrMuS

Połączenie elegancji z prostym wzornictwem 
poszerza możliwości  w projektowaniu 
łazienek. Wyprofilowane linie bez ostrych 
krawędzi, ułatwiają czyszczenie i konserwację, 
dając jednocześnie poczucie komfortu.

ReLingi i wieSzAki nA Ręczniki  Strona 9 –10

wieSzAk nA SzLAfRok i    dRążek nA Ręczniki  Strona 11
podwójny wieSzAk nA SzLAfRok 
Strona 13

Uchwyt nA kUbek  Strona 12 MydeLniczkA  Strona 12

Uchwyt nA pApieR toALetowy  Uchwyt nA zApASowy Uchwyt nA Szczotkę do wc   
Strona 14 pApieR toALetowy  Strona 15 Strona 14

pieRścień nA Ręcznik  
Strona 11
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cubuS

Akcesoria z serii CUBUS zawdzięczają swoją 
nazwę ostrym, kwadratowym krawędziom oraz 
jakości materiału. Ich futurystyczny wygląd 
doskonale nadaj się do nowocześnie a zarazem 
swobodnie zaprojektowanych łazienek.

ReLingi i wieSzAki nA Ręczniki  Strona 9 –10 Uchwyt nA kUbek  Strona 12 MydeLniczkA  Strona 12

podwójny wieSzAk nA SzLAfRok  Strona 13 

dRążek nA Ręczniki  
Strona 11

Uchwyt nA pApieR toALetowy Uchwyt nA zApASowy Uchwyt nA Szczotkę do wc 
Strona 14 pApieR toALetowy  Strona 15 Strona 14
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POjEDYNcZY rELINg NA ręcZNIKMEDIuS
FIrMuS
cubuS

MEDIuS

•	Pojedynczy reling na ręcznik 
do montażu ściennego

•	Stal szlachetna 304
•	Okrągłe nakładki zakrywają 

miejsca mocowania za pomocą 
wkrętów

•	W zestawie wkręty ze stali 
szlachetnej i kołki

•	600 x 85 x 54 mm 
 

MEDX001HP 2000106243
Wysoki połysk

FIrMuS

•	Pojedynczy reling na ręcznik 
do montażu ściennego

•	Stal szlachetna 304
•	Okrągłe nakładki z otworem 

montażowym na spodzie
•	W zestawie wkręty ze stali 

szlachetnej i kołki
•	600 x 80 x 60 mm

 

FIrX001HP 2000106265
Wysoki połysk

cubuS

•	Pojedynczy reling na ręcznik 
do montażu ściennego

•	Stal szlachetna 304
•	Kwadratowe nakładki z 

otworem montażowym na 
spodzie

•	W zestawie wkręty ze stali 
szlachetnej i kołki

•	600 x 80 x 54 mm 

cubX001HP 2000106345
Wysoki połysk
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PODWójNY rELINg NA ręcZNIK PODWójNY WIESZAK NA ręcZNIK

MEDIuS

•	Podwójny reling na ręcznik 
do montażu ściennego

•	Stal szlachetna 304
•	Okrągłe nakładki zakrywają  

miejsca mocowania za pomocą 
wkrętów

•	W zestawie wkręty ze stali 
szlachetnej i kołki

•	600 x 125 x 54 mm

MEDX002HP 2000106245
Wysoki połysk

FIrMuS

•	Podwójny reling na ręcznik 
do montażu ściennego

•	Stal szlachetna 304
•	Okrągłe nakładki z otworem 

montażowym na spodzie
•	W zestawie wkręty ze stali 

szlachetnej i kołki
•	600 x 200 x 60 mm

 

FIrX002HP 2000106267
Wysoki połysk

cubuS

•	Podwójny reling na ręcznik 
do montażu ściennego

•	Stal szlachetna 304
•	Kwadratowe nakładki z 

otworem montażowym na 
spodzie

•	W zestawie wkręty ze stali 
szlachetnej i kołki

•	600 x 125 x 54 mm

cubX002HP 2000106347
Wysoki połysk

MEDIuS

•	Podwójny wieszak na ręcznik 
w połączeniu z półką na 
ręczniki i relingiem do 
montażu ściennego

•	Stal szlachetna 304
•	Okrągła nakładka zakrywa 

miejsce mocowania za 
pomocą wkrętów

•	W zestawie wkręty ze stali 
szlachetnej i kołki

•	600 x 220 x 120 mm

MEDX012HP 2000106257
Wysoki połysk

FIrMuS

•	Podwójny wieszak na ręczniki 
z półką i relingiem do montażu 
ściennego

•	Stal szlachetna 304
•	Okrągłe nakładki z otworem 

montażowym na spodzie
•	W zestawie wkręty ze stali 

szlachetnej i kołki
•	600 x 220 x 115 mm

 

FIrX012HP 2000106281
Wysoki połysk

cubuS

•	Podwójny wieszak na ręczniki 
z półką i relingiem do montażu 
ściennego

•	Stal szlachetna 304
•	Kwadratowe nakładki z 

otworem montażowym na 
spodzie

•	W zestawie wkręty ze stali 
szlachetnej i kołki

•	600 x 220 x 122 mm
 

cubX012HP 2000106361
Wysoki połysk
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DrąŻEK NA ręcZNIKI PIErścIEŃ NA ręcZNIK

MEDIuS

•	Pojedynczy drążek na ręcznik 
do montażu ściennego

•	Stal szlachetna 304
•	Okrągłe nakładki zakrywają  

miejsca mocowania za pomocą 
wkrętów

•	W zestawie wkręty ze stali 
szlachetnej i kołki

•	238 x 70 x 54 mm

MEDX004HP 2000106247
Wysoki połysk

FIrMuS

•	Pojedynczy drążek na ręcznik 
do montażu ściennego

•	Stal szlachetna 304
•	Okrągłe nakładki z otworem 

montażowym na spodzie
•	W zestawie wkręty ze stali 

szlachetnej i kołki
•	260 x 65 x 60 mm

 

FIrX004HP 2000106271
Wysoki połysk

cubuS

•	Pojedynczy drążek na ręcznik 
do montażu ściennego

•	Stal szlachetna 304
•	Kwadratowe nakładki z 

otworem montażowym na 
spodzie

•	W zestawie wkręty ze stali 
szlachetnej i kołki

•	262 x 85 x 54 mm

cubX004HP 2000106351
Wysoki połysk

MEDIuS

•	Pojedynczy pierścień na 
ręcznik do montażu ściennego

•	Stal szlachetna 304
•	Okrągłe nakładki zakrywają  

miejsca mocowania za pomocą 
wkrętów

•	W zestawie wkręty ze stali 
szlachetnej i kołki

•	177 x 65 x 198 mm

MEDX104HP 2000106385
Wysoki połysk

FIrMuS

•	Pojedynczy pierścień na 
ręcznik do montażu ściennego

•	Stal szlachetna 304
•	Okrągłe nakładki z otworem 

montażowym na spodzie
•	W zestawie wkręty ze stali 

szlachetnej i kołki
•	187 x 65 x 210 mm

 

FIrX104HP 2000106283
Wysoki połysk
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ucHWYT NA KubEK MYDELNIcZKA

MEDIuS

•	Uchwyt na kubek do montażu 
ściennego

•	Stal szlachetna 304
•	Szklanka
•	Okrągłe nakładki zakrywają  

miejsca mocowania za pomocą 
wkrętów

•	W zestawie wkręty ze stali 
szlachetnej i kołki

•	70 x 105 x 100 mm

MEDX006HP 2000106251
Wysoki połysk

FIrMuS

•	Uchwyt na kubek do montażu 
ściennego

•	Stal szlachetna 304
•	Szklanka
•	Okrągłe nakładki z otworem 

montażowym na spodzie
•	W zestawie wkręty ze stali 

szlachetnej i kołki
•	70 x 105 x 103 mm

 

FIrX006HP 2000106275
Wysoki połysk

cubuS

•	Uchwyt na kubek do montażu 
ściennego

•	Stal szlachetna 304
•	Kwadratowa szklanka
•	Kwadratowa nakładka z 

otworami montażowym na 
spodzie

•	W zestawie wkręty ze stali 
szlachetnej i kołki

•	127 x 115 x 85 mm

cubX006HP 2000106355
Wysoki połysk

MEDIuS

•	Mydelniczka do montażu 
ściennego

•	Stal szlachetna 304
•	Szklany talerzyk
•	Okrągłe nakładki zakrywają  

miejsca mocowania za pomocą 
wkrętów

•	W zestawie wkręty ze stali 
szlachetnej i kołki

•	110  x 125  x  55 mm

MEDX007HP 2000106253
Wysoki połysk

FIrMuS

•	Mydelniczka ze stali 
szlachetnej do montażu 
ściennego

•	Stal szlachetna 304
•	Okrągłe nakładki z otworem 

montażowym na spodzie
•	W zestawie wkręty ze stali 

szlachetnej i kołki
•	140 x 125  x  60 mm

 

FIrX107HP 2000106285
Wysoki połysk

cubuS

•	Mydelniczka do montażu 
ściennego

•	Stal szlachetna 304
•	Szklany talerzyk
•	Kwadratowe nakładki z 

otworem montażowym na 
spodzie

•	W zestawie wkręty ze stali 
szlachetnej i kołki

•	147 x 135 	x 	54 mm

cubX007HP 2000106357
Wysoki połysk
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WIESZAK NA SZLAFrOK PODWójNY WIESZAK NA SZLAFrOK

MEDIuS

•	Pojedynczy wieszak na szlafrok  
do montażu ściennego

•	Stal szlachetna 304
•	Okrągła nakładka zakrywa 

miejsce mocowania za pomocą 
wkrętów

•	W zestawie wkręty ze stali 
szlachetnej i kołki

•	54 x 55 x 54 mm

MEDX010HP 2000106255
Wysoki połysk

FIrMuS

•	Pojedynczy wieszak na szlafrok  
do montażu ściennego

•	Stal szlachetna 304
•	Okrągłe nakładki z otworem 

montażowym na spodzie
•	W zestawie wkręty ze stali 

szlachetnej i kołki
•	60 x 54 x 60 mm

 

FIrX010HP 2000106279
Wysoki połysk

cubuS

•	Pojedynczy wieszak na szlafrok  
do montażu ściennego

•	Stal szlachetna 304
•	Kwadratowe nakładki z 

otworem montażowym na 
spodzie

•	W zestawie wkręty ze stali 
szlachetnej i kołki

•	54 x 60 x 54 mm

cubX010HP 2000106359
Wysoki połysk

MEDIuS

•	Podwójny wieszak na szlafrok 
do montażu ściennego

•	Stal szlachetna 304
•	Okrągła nakładka zakrywa 

miejsce mocowania za pomocą 
wkrętów

•	W zestawie wkręty ze stali 
szlachetnej i kołki

•	75 x 70 x 54 mm

MEDX0110HP 2000106261
Wysoki połysk

FIrMuS

•	Podwójny wieszak na szlafrok 
do montażu ściennego

•	Stal szlachetna 304
•	Okrągłe nakładki z otworem 

montażowym na spodzie
•	W zestawie wkręty ze stali 

szlachetnej i kołki
•	75 x 69 x 60 mm

FIrX0110HP 2000106287
Wysoki połysk
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ucHWYT NA rOLKę PAPIEru TOALETOWEgO ucHWYT NA SZcZOTKę TOALETOWą

MEDIuS

•	Uchwyt na papier toaletowy do 
montażu ściennego

•	Stal szlachetna 304
•	Na 1 rolkę papieru o średnicy 

maks. 130 mm
•	Ruchoma klapka ze stali 

szlachetnej
•	Okrągła nakładka zakrywa 

miejsce mocowania za pomocą 
wkrętów

•	W zestawie wkręty ze stali 
szlachetnej i kołki

•	140 x 65 x 160 mm

MEDX111HP 2000106263
Wysoki połysk

FIrMuS

•	Uchwyt na papier toaletowy do 
montażu ściennego

•	Stal szlachetna 304
•	Na 1 rolkę papieru o średnicy 

maks. 130 mm
•	Ruchoma klapka ze stali 

szlachetnej
•	Okrągłe nakładki z otworem 

montażowym na spodzie 
•	W zestawie wkręty ze stali 

szlachetnej i kołki
•	140 x 65 x 162 mm

 

FIrX111HP 2000106289
Wysoki połysk

cubuS

•	Uchwyt na papier toaletowy do 
montażu ściennego

•	Stal szlachetna 304
•	Na 1 rolkę papieru o średnicy 

maks. 130 mm
•	Ruchoma klapka ze stali 

szlachetnej
•	Kwadratowe nakładki z 

otworem montażowym od 
spodu

•	W zestawie wkręty ze stali 
szlachetnej i kołki

•	165 x 54 x 179 mm

cubX111HP 2000106363
Wysoki połysk

MEDIuS

•	Szczotka toaletowa do 
montażu ściennego

•	Uchwyt ze stali nierdzewnej 
304 ze szczotką z nylonowym 
włosiem

•	Szklanka
•	Okrągłe nakładki zakrywają 

miejsca mocowania za pomocą 
wkrętów

•	W zestawie wkręty ze stali 
szlachetnej i kołki

•	115 x 140 x 340 mm

MEDX005HP 2000106249
Wysoki połysk

FIrMuS

•	Szczotka toaletowa do 
montażu ściennego

•	Uchwyt ze stali szlachetnej 
304 ze szczotką z nylonowym 
włosiem

•	Szklanka
•	Okrągłe nakładki z otworem 

montażowym od spodu
•	W zestawie wkręty ze stali 

szlachetnej i kołki
•	115 x 140 x 340 mm

FIrX005HP 2000106273
Wysoki połysk

cubuS

•	Szczotka toaletowa do 
montażu ściennego

•	Uchwyt ze stali szlachetnej 
304 ze szczotką z nylonowym 
włosiem

•	Kwadratowa szklanka
•	Kwadratowe nakładki z 

otworem montażowym od 
spodu

•	W zestawie wkręty ze stali 
szlachetnej i kołki

•	147 x 135 x 340 mm

cubX005HP 2000106353
Wysoki połysk
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ucHWYT NA ZAPASOWY PAPIEr 
TOALETOWY

KOSZYK

FIrMuS

•	Uchwyt na zapasowy papier 
toaletowy do montażu 
ściennego

•	Stal szlachetna 304
•	Okrągłe nakładki zakrywają 

miejsca mocowania za pomocą 
wkrętów

•	W zestawie wkręty ze stali 
szlachetnej i kołki

•	170 x 65 x 60 mm 

FIrX211HP 2000106293
Wysoki połysk

cubuS

•	Uchwyt na zapasowy papier 
toaletowy do montażu 
ściennego

•	Stal szlachetna 304
•	Kwadratowe nakładki 

zakrywają miejsca mocowania 
za pomocą wkrętów

•	W zestawie wkręty ze stali 
szlachetnej i kołki

•	165 x 54 x 85 mm 

cubX211HP 2000106365
Wysoki połysk

•	Koszyk narożny do montażu 
ściennego

•	Stal szlachetna 304
•	W zestawie wkręty ze stali 

szlachetnej i kołki
•	205 x 50 x 205 mm

MISX2009HP 2000106380
Wysoki połysk

•	Koszyk do montażu ściennego
•	Stal szlachetna 304
•	W zestawie wkręty ze stali 

szlachetnej i kołki
•	150 x 50 x 95 mm

MISX0009HP 2000106381
Wysoki połysk

15



16



rOZWIąZANIA SANITArNE FrANKE DO HOTELOWYcH TOALET PubLIcZNYcH

Kluczem do zapewnienia najwyższej klasy toalet w hotelowym lobby lub restauracji jest stworzenie domowej 
atmosfery, która będzie zachęcać gości do następnej wizyty. Zasadnicze znaczenie mają w tej sytuacji efektywność 
ekonomiczna i łatwość utrzymania. Indywidualne koncepcje toalet, estetyczne powierzchnie i akcesoria wysokiej 
jakości tworzą optymalne zaplecze sanitarne, które pozostawia pozytywne wspomnienia, a przy tym zapewnia niskie 
koszty eksploatacji.
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AKCeSORIA TOALeTOWe FRANKe DO hOTeLOWYCh TOALeT PUBLICZNYCh

pojeMniki nA pApieR toALetowy

podAjniki Ręczników pApieRowych

eXOS.  
Uchwyt na papier  
toaletowy
EXOS675X

eXOS. 
Podwójny pojemnik na papier 
toaletowy
EXOS676b/W/X

eXOS.
Pojemnik na dużą rolkę papieru 
toaletowego
EXOS670X

STRATOS 
Podwójny pojemnik na papier 
toaletowy
STrX672

STRATOS Podwójny pojemnik 
na papier toaletowy do montażu 
podtynkowego
STrX671E

RODAN 
Podwójny pojemnik na papier 
toaletowy
rODX672

STRATOS Podajnik ręczników 
papierowych 
do montażu podtynkowego
STrX600E

STRATOS 
Pojemnik na dużą rolkę papieru 
toaletowego 
STrX670

RODAN elektroniczny podajnik 
ręczników papierowych 
rODX630

RODAN  
Podajnik ręczników papierowych 
rODX600

RODAN Podajnik ręczników 
papierowych do montażu 
podtynkowego 
rODX600E

RODAN Podajnik ręczników 
papierowych, montaż ukryty 
rODX600ME

RODAN Podwójny pojemnik na 
papier toaletowydo montażu 
podtynkowego
rODX672E

eXOS.  
Podajnik ręczników papierowych
EXOS637b/W/X

eXOS. 
Podajnik ręczników papierowych
EXOS600b/W/X

STRATOS elektroniczny podajnik 
ręczników papierowych
STrX630

STRATOS 
Podajnik ręczników papierowych
STrX637

STRATOS 
Podajnik ręczników papierowych
STrX600

Wymienne panele frontowe akcesoriów eXOS. są dostępne w wersji ze stali nierdzewnej oraz z białego i czarnego, bezpiecznego szkła hartowanego. Ponadto produkty z linii eXOS. dostępne są w wersji do zabudowy.18



AKCeSORIA TOALeTOWe FRANKe DO hOTeLOWYCh TOALeT PUBLICZNYCh

RODAN 
Bezdotykowy dozownik mydła
rODX625

RODAN	Dozownik	mydła	/	 
dozownik mydła w płynie
rODX618/ rODX616

RODAN Dozownik mydła 
do montażu podtynkowego
rODX618E

RODAN  
Dozownik mydła
rODX619

RODAN Dozownik mydła 
do montażu podtynkowego
rODX619E

Nablatowy dozownik  
mydła
SD80

eXOS.  
Bezdotykowy dozownik mydła
EXOS.625b/W/X

EXOS.	Dozownik	mydła	/	 
dozownik mydła w płynie
EXOS.618b/W/X 
EXOS.616b/W/X

STRATOS 
Bezdotykowy dozownik mydła 
STrX625

STRATOS	Dozownik	mydła	/	 
dozownik mydła w płynie  
STrX618/STrX616

STRATOS 
Dozownik mydła 
STrX619

STRATOS Dozownik mydła 
do montażu podtynkowego
STrX619E

eXOS. 
elektroniczna suszarka do rąk 
EXOS.220b/W/X

STRATOS 
elektroniczna suszarka do rąk 
STrX220

RODAN  
elektroniczna suszarka do rąk
rODX310 

Kieszeniowa  
elektroniczna suszarka do rąk
DrYX500

SUSzARki do Rąk

dozowniki MydłA

Wymienne panele frontowe akcesoriów eXOS. są dostępne w wersji ze stali nierdzewnej oraz z białego i czarnego, bezpiecznego szkła hartowanego. Ponadto produkty z linii eXOS. dostępne są w wersji do zabudowy. 19



AKCeSORIA TOALeTOWe FRANKe DO hOTeLOWYCh TOALeT PUBLICZNYCh 

pojeMniki nA odpAdy

Uchwyty nA Szczotkę do wc dozowniki

eXOS.
Pojemnik na odpady
EXOS605b/W/X

STRATOS Pojemnik na odpady 
34	l/45	l
STrX605/607

STRATOS Pojemnik na odpady
do montażu podtynkowego
STrX605E

RODAN Pojemnik na odpady 
18/23/60	l
rODX605S/605/607

RODAN Pojemnik na odpady do
montażu podtynkowego
rODX605E

RODAN Pojemnik na odpady z 
pokrywą samozamykającą
rODX605SL

eXOS.
Pojemnik na drobne odpady
EXOS611b/W/X

STRATOS
Pojemnik na drobne odpady 
STrX611

RODAN 
Pojemnik na drobne odpady 
rODX611

RODAN Klapa wrzutowa pojemnika 
na odpady
rODX605TT

RODAN Rękaw wrzutowy pojemnika 
na odpady do montażu w blacie
rODX607TT

Rękaw wrzutowy pojemnika na 
odpady do montażu w umywalce
E-bS602E

eXOS. 
Uchwyt na szczotkę do WC
EXOS687X

STRATOS 
Zestaw ze szczotką do WC
STrX687

RODAN 
Zestaw ze szczotką do WC
rODX687

Podajnik woreczków higienicznych

HbD191

RODAN 
Podajnik woreczków higienicznych
rODX191

STRATOS Podajnik papierowych 
nakładek na deski WC
STrX680

Wymienne panele frontowe akcesoriów eXOS. są dostępne w wersji ze stali nierdzewnej oraz z białego i czarnego, bezpiecznego szkła hartowanego. Ponadto produkty z linii eXOS. dostępne są w wersji do zabudowy.20



AKCeSORIA TOALeTOWe FRANKe DO hOTeLOWYCh TOALeT PUBLICZNYCh 

wieSzAki UbRAniowe

AkceSoRiA - zeStAwy

STRATOS Zestaw: podajnik 
ręczników papierowych i dozownik 
mydła w płynie
STrX601

STRATOS PZestaw: podajnik 
ręczników papierowych i 
pojemnik na odpady, do montażu 
podtynkowego
STrX602E

RODAN Zestaw: podajnik 
ręczników papierowych i pojemnik 
na odpady
rODX602

RODAN Zestaw: podajnik 
ręczników papierowych i 
pojemnik na odpady, do montażu 
podtynkowego
rODX602E

STRATOS 
Wieszak ubraniowy 
STrX692

STRATOS 
Podwójny wieszak ubraniowy
STrX694
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UMYWALKI FRANKe DO hOTeLOWYCh TOALeT PUBLICZNYCh 

RONDA  
Umywalka pojedyncza
ANMW211

RONDA  
Umywalka podwójna
ANMW221

RONDA  
Umywalka wnękowa
ANMW550

RONDA  
Umywalka wnękowa
ANMW560

QUADRO  
Umywalka pojedyncza
ANMW411

QUADRO  
Umywalka podwójna
ANMW421

QUADRO  
Umywalka wnękowa
ANMW510

QUADRO  
Umywalka wnękowa
ANMW520

eXOS.  
Umywalka pojedyncza
ANMW0010

eXOS.  
Umywalka pojedyncza
ANMW0011

eXOS. Umywalka pojedyncza, 
dostosowana dla osób 
niepełnosprawnych
ANMW0001

eXOS. Umywalka pojedyncza, 
dostosowana dla osób 
niepełnosprawnych
ANMW0002

RondA

QUAdRo

eXoS.
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UMYWALKI FRANKe DO hOTeLOWYCh TOALeT PUBLICZNYCh 

eXOS. eUmywalki szeregowe eXOS. Umywalki szeregowe 
dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych

VARIUS	Umywalka	 
narożna w kształcie litery „L”

VARIUS	Umywalka	z	wysuniętą	
niecką w kształcie litery „D”

VARIUS	Umywalka	 
narożna, wypukła

eXoS.

VARiUS

VARIUS-R	 
Umywalka na indywidualne 
zamówienie

VARIUS-O	 
Umywalka na indywidualne 
zamówienie

VARIUS-E	 
Umywalka na indywidualne 
zamówienie
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PRODUKTY I ARMATURA łAZIeNKOWA FRANKe DO hOTeLOWYCh TOALeT PUBLICZNYCh 

UMywALki ze StALi SzLAchetnej

RONDO  
Umywalka wpuszczana w blat, 
okrągła
rNDH200

RONDO  
Umywalka wpuszczana w blat, 
okrągła
rNDH260

RONDO  
Umywalka wpuszczana w blat, 
owalna
rNDH450-O

RONDO  
Umywalka wpuszczana w blat, 
owalna
rNDH451-O

RONDO  
Umywalka pojedyncza
brc390SF

RONDO  
Umywalka pojedyncza
brP390

eLektRonicznA ARMAtURA łAzienkowA

PROTRONIC-S
Bezdotykowa armatura z  
regulacją temperatury
AQuA130

PROTRONIC-S
Armatura bezdotykowa 

AQuA131

PROTRONIC-C
Bezdotykowa armatura z  
regulacją temperatury 
AQrE130

PROTRONIC – A3000 Podtynkowa 
umywalkowa armatura 
bezdotykowa 
AQuA107/ AQuA105

PROTRONIC – A3000 open
Sterowana optoelektronicznie 
armatura umywalkowa AQuA109
z wylewką ścienną AQrM906

AQUALINE-C
Pionowa armatura 
samozamykająca
AQuA203

AQUALINE-S
Ukośna armatura 
samozamykająca
AQuA201

AQUAMIX-C
Pionowa armatura amozamykająca 
z regulacją temperatury
AQuA202

AQUAMIX-S
Ukośna armatura amozamykająca  
z regulacją temperatury
AQuA200

AQUAFIT Jednouchwytowa 
armatura z regulacją temperatury, 
dostosowana do osób 
niepełnosprawnych
AQFT0019 

AQUAFIT 
Jednouchwytowa armatura 
z mieszaczem
AQFT0001

ARMAtURy SAMozAMykAjące
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PRODUKTY I ARMATURA łAZIeNKOWA FRANKe DO hOTeLOWYCh TOALeT PUBLICZNYCh 

AQUAJET-Slimline	Głowica	natryskowa
AQuA755

AQUAJET-Comfort	Głowica	natryskowa 
SHAc0007

nAtRySkowe ARMAtURy SAMozAMykAjące z MieSzAczeM

nAtRySkowe ARMAtURy SAMozAMykAjące z teRMoStAteM

głowicA nAtRySkowA

AQUAMIX Armatura 
samozamykająca z regulacją 
temperatury, montaż ścienny
AQrM650

AQUAMIX Podtynkowa armatura 
z regulacją temperatury 

AQrM767/AQrM688

AQUALINE-Therm	Armatura	 
samozamykająca z regulacją temperatury 
i termostatem, montaż ścienny
AQLT0045

AQUALINE-Therm	Podtynkowa	armatura	
samozamykająca z regulacją temperatury 
i termostatem
AQLT0094/AQrM688
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ARMAtURA SpłUkUjącA do piSUARów

AQUALINe Przyciskowy zawór 
spłukujący do montażu na ścianie 

AQrM460

FLUSH-C	Przyciskowa	podtynkowa	
armatura spłukująca 

AQLN0005/AQLN0006

PROTRONIC elektroniczny zawór 
spłukujący do montażu na ścianie 

AQrE430

PROTRONIC – A3000 open 
Podtynkowa bezdotykowa 
armatura spłukująca
AQuA401/AQuA400

PROTRONIC – A3000 open
Bezdotykowa armatura spłukująca 

AQuA402

ARMAtURA SpłUkUjącA do wc

AQUATIMER	-	A3000	open
piezoelektroniczny sterownik 
czasowy do WC
AT3O0051

PROTRONIC – A3000 open
bezdotykowy sterownik czasowy 
do WC
Pr3O0027

Podtynkowa armatura  
spłukująca WC 

AQrM557

Dwudzielny przycisk  
spłukujący 

AQuA555

Pojedynczy przycisk 
spłukjący 
 
AQuA557

Stelaż podtynkowy do misek 
WC ze zbiornikiem 

AQFX0006

PRODUKTY I ARMATURA łAZIeNKOWA FRANKe DO hOTeLOWYCh TOALeT PUBLICZNYCh 
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Franke	Aquarotter	GmbH
Water Systems
Parkstrasse 1– 5
D-14974	Ludwigsfelde

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