
Perfekcja
dla wymagających
f3 i f5 – nowe linie armatury umywalkowej  
i natryskowej
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Franke Water 
Systems

jakość
Nasi inżynierowie tworzą innowacyjną 
armaturę i systemy przeznaczone do 
trudnych zastosowań w obiektach.

Innowacje
Za rozwój produktów i technologii odpo-
wiadają nasze centra kompetencji, zlo-
kalizowane w Niemczech i Wielkiej 
Brytanii.

Franke Water Systems koncentruje się 
na inteligentnym wyposażeniu pomiesz-
czeń sanitarnych w obiektach publicz-
nych, półpublicznych i przemysłowych. Z 
myślą o naszych klientach realizujemy 
to, co wydaje się być niemożliwe, 
i w innowacyjny sposób zamieniamy to 
w rzeczywistość. Wspólnie tworzymy 
estetyczne i kompleksowe rozwiązania 
przeznaczone do łazienek.

Upiększymy 
każdą łazienkę
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Obecność na całym świecie
Franke Water Systems sprzedaje swoje 
produkty poprzez własną sieć dystrybu-
cyjną we współpracy z innymi partne-
rami Franke.

Nowoczesna produkcja
Firma Franke Water Systems posiada 
własne zakłady produkcyjne w Niem- 
czech, Wielkiej Brytanii, Finlandii, 
Kanadzie, Polsce, RPA, Chinach oraz 
Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Nasze kompetencje
Należymy do grona czołowych specja-
listów w branży sanitarnej, oferując 
wszystkim naszym partnerom innowacy-
jne i inteligentne rozwiązania z jednego 
źródła. Szczególnie dumni jesteśmy 
z faktu, że ponad 90% oferowanych 
przez nas produktów nadal powstaje 
w naszych własnych fabrykach. Dzięki 
nieustannym inwestycjom w badania 
i rozwój możemy ciągle poszerzać 
i ulepszać nasze kompetencje.

Innowacyjne rozwiązania systemowe są już od 
kilkudziesięciu lat znakiem firmowym Franke
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Nasza misja: 
innowacyjność, stylistyka i przywództwo  
technologiczne

Nowa, doskonała stylistyka przemysłowa, 
konsekwentnie przejawiająca się również w całej 
linii Water System, tworzy nowe oblicze całej 
generacji armatury FRANKE.

Nowe linie  
Franke

Nieustanne udoskonalanie perspek-
tywicznych elementów wyposażenia 
Franke Water Systems kształtuje rozwój 
nowych linii F3 i F5, opartych na trzech 
technologiach armatury (hydrauliczne 
i elektroniczne baterie samozamykające 
oraz baterie jednouchwytowe z miesza- 
czem). Filozofia produktu opiera na na 
trzech podstawowych filarach:

1 Program produktów dostosowany 
do potrzeb grupy docelowej
Obszary zastosowania w dziedzinie 
Water Systems są olbrzymie, a możli-
wości niemalże nieograniczone – nowy 
program armatury obejmuje produkty 
przeznaczone do różnych zastosowań 
i spełniające różne wymagania.

2 Przywództwo technologiczne
Innowacyjne rozwiązania systemowe są 

już od kilkudziesięciu lat znakiem fir-
mowym Franke. Nowa generacja arma-
tury obejmuje między innymi pierwszy 
na świecie, zgłoszony do ochrony paten-
towej, samozamykający kartusz mies-
zacza FRAMIC, wyposażony w tarcze 
ceramiczne. To prawdziwy krok milowy 
pod względem trwałości, bezpieczeń- 
stwa funkcjonalnego i łatwego serwiso-
wania. Te same zalety posiada puszka 
systemowa Franke, umożliwiająca łatwy 
montaż podtynkowy oraz niezawodne 
uszczelnienie obiektu.

3 rozpoznawalność marki: stylis-
tyka
Nowa generacja F3 i F5 obejmuje dwie 
linie stylistyczne, doskonale współgra-
jące z elementami wyposażenia różnych 
pomieszczeń i obiektów.

NoWość NA śWiAtoWą SKAlę:  
opatentowany przez firmę Franke, 
pierwszy samozamykający kartusz 
ceramiczny z adaptacyjnym 
mieszaczem do armatury 
hydraulicznej. innowacyjne 
rozwiązanie w serii F5.
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linia f5
Nowa linia armatury F5 zachwyca 
smukłymi kształtami, doskonałymi 
proporcjami i charakterystycznymi ele-
mentami wyposażenia. We wszystkich 
modelach armatury umywalkowej 
i natryskowej z tej linii można odnaleźć 
geometryczne połączenie walca 
i prostopadłościanu z zaokrąglonymi 
kształtami i jednocześnie precyzyjnymi 

krawędziami. Bardzo łatwe jest utrzyma-
nie czystości zamkniętej obudowy, 
wykonanej w całości z metalu. Arma-
tura F5 w różnych rozmiarach, dostępna 
w postaci baterii jednouchwytowej 
z mieszaczem, armatury samozamyka-
jącej i armatury elektronicznej, spełnia 
wszelkie życzenia pod względem kom-
fortu i stylistyki.

linia f3
Armatura umywalkowa F3 o pochyłym, 
cylindrycznym kształcie podejmuje 
adekwatnie język wzornictwa wcześnie-
jszych armatur Franke i umożliwia jej 
zastosowanie w nowoczesnych 
wnętrzach. Optymalny kształt armatury 
zapewnia lepszą ergonomię. Dzięki kor-
pusowi o prostym, smukłym kształcie, 
można wyjątkowo łatwo utrzymać czy-
stość armatury F3. Minimalistyczne 
armatury samozamykające oraz elektro-
niczne F3 łączą w sobie funkcjonalność, 
wytrzymałość oraz łatwość serwisowa-
nia, co jest bardzo istotne w przypadku 
intensywnie użytkowanych pomieszczeń 
sanitarnych.
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Technologia samozamykająca (f3S)
Najlepszym rozwiązaniem do użytkowa-
nych intensywnie pomieszczeń 
sanitarnych jest niezawodna armatura 
o intuicyjnej obsłudze i oszczędnym 
zużyciu wody.  
Sterowanie wodą odbywa się dzięki zas-
tosowaniu sprawdzonego, beztłokowego 
mechanizmu samozamykającego. Ten, 
z powodzeniem stosowany od lat 
samoczyszczący kartusz funkcyjny prak-
tycznie nie ulega zużyciu, dzięki czemu 
charakteryzuje się długim okresem 
użytkowania i wysoką trwałością.

Wodę włącza się poprzez delikatne 
naciśnięcie na solidną i zabezpieczoną 
przed kradzieżą pokrywę. Po upływie 
ustawionego indywidualnie czasu 
wypływu wody armatura zamyka się 
automatycznie. Nie ma potrzeby ponow-
nego dotykania armatury po umyciu rąk.

Bezdotykowa obsługa (f3e)
Armatura sterowana optoelektronicznie 
nadaje się doskonale do pomieszczeń 
mokrych w zakładach przemysłu 
spożywczego, kuchniach przemysłowych 
oraz do szpitali i domów opieki. Krótki 
ruch dłonią włącza wodę, która płynie 
tak długo, jak jest to koniecznie. Zin-
tegrowana funkcja płukania higienicz-
nego zapewnia zachowanie jakości 
wody użytkowej. Połączenie z opcjo-
nalnym dwukierunkowym pilotem zdal-
nego sterowania pozwala na dodatkową 
konfigurację i umożliwia odczyt danych 
statystycznych.

Linia F3 łącząca dwie 
technologie

Ponadczasowe piękno. 
Najwyższa jakość. 
Prostota w kształcie 
i obsłudze.
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f3S  
Samozamykające 
armatury pionowe 
i ścienne

f3S-mix 
 Samozamykające 
armatury pionowe 
i ścienne

f3e  
Elektroniczne 
armatury pionowe 
i ścienne

f3e-mix 
 Elektroniczne 
armatury pionowe 
i ścienne

f3e-Therm 
 Elektroniczne 
armatury ścienne 
z termostatem

UMyWALKA NATRySK
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Nigdy dotąd oszczędzanie wody i energii 
w publicznych pomieszczeniach 
sanitarnych nie miało tak pięknej formy. 
Armatury F5 przyciągają wzrok ele-
ganckim kształtem i wyróżniają się inno-
wacyjnymi funkcjami. Wersje z termo-
statem zapewniają optymalną i aktywną 
ochronę przed poparzeniem. Połączenie 
z jednostką higieniczną umożliwia auto-
matyczne płukanie higieniczne i w razie 
potrzeby dezynfekcję termiczną arma-
tury. Wszystkie baterie ścienne F5 do 
montażu natynkowego posiadają obu-
dowę Safe Touch, chroniącą przed 
poparzeniem. Nowa puszka systemowa 
Franke z samoprzylepnym kołnierzem 
przesuwnym zapewnia doskonałe 
warunki instalacji oraz niezawodne usz-
czelnienie w ścianie w przypadku wersji 
podtynkowych.

Technologia samozamykająca (f5S)
Wszystkie baterie samozamykające F5S 
są wyposażone w innowacyjny kartusz 
ceramiczny Franke, działający nieza-
leżnie od ciśnienia. Również tutaj wodę 
włącza się poprzez naciśnięcie pokrywy. 
Po umyciu rąk i upływie ustawionego 
czasu, bateria automatycznie zamyka 
przepływ wody bez konieczności ponow-
nego dotknięcia.

Bezdotykowa elektronika (f5e)
Sterowane optoelektronicznie arma-
tury F5 doskonale nadają się do pomies-
zczeń mokrych, w których ważny jest 
komfort i bezpieczeństwo. W chwili 
wykrycia zbliżającej się osoby przez 
elektroniczny czujnik podczerwieni, na 
chwilę zapala się dioda w czujniku i z 
baterii płynie woda. Zintegrowana funk-
cja płukania higienicznego zapewnia 
niezbędną higienę wody użytkowej. 
Wszystkie modele armatury elektronicz-
nej są dostępne w wersji zasilania 
z baterii lub sieci elektrycznej z możli-
wością włączenia ich do systemu 

zarządzania wodą AQUA 3000 open. 
Opcjonalny pilot zdalnego sterowania, 
wyposażony w funkcję transmisji 
dwukierunkowej, umożliwia ustawianie 
parametrów oraz odczyt danych statys-
tycznych. 

Technologia mieszacza jednouchwy-
towego (f5l)
Mieszacze jednouchwytowe F5, jako 
nowość również w wersji natryskowej, 
charakteryzują się wysokim komfortem 
i doskonałą stylistyką. Ergonomiczny, 
poręczny uchwyt pełni równocześnie 
rolę wskaźnika w odniesieniu do ozna- 
czeń mieszacza. Zintegrowany kartusz 
ceramiczny charakteryzuje się szerokim 
zakresem ustawień i doskonałą skutecz-
nością mieszania. Posiada również wbu-
dowany termostat zapewniający 
ochronę przed poparzeniem. Dzięki 
możliwości połączenia z opcjonalnymi 
jednostkami higienicznymi te jedyne 
w swoim rodzaju mieszacze jednouch-
wytowe zapewniają dodatkowe funkcje 
higieny.

Linia F5 łącząca trzy technologie
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geometryczna elegancja, 
doskonała jakość i innowa-
cyjna technologia tworzą 
magiczną atmosferę komfortu.

f5S  
Samozamykająca 
armatura pionowa

f5S-mix  
Samozamykające 
armatury pionowe 
i ścienne

f5S-Therm 
 Samozamykające 
armatury ścienne 
z termostatem

f5e  
Elektroniczna 
armatura pionowa

f5e-mix  
Elektroniczna 
armatura pionowa

f5e-Therm  
Elektroniczne 
armatury ścienne 
z termostatem

f5l-mix  
 Jednouchwytowe 
armatury pionowe 
i ścienne

UMyWALKA NATRySK
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Pierwszy na świecie samozamykający 
kartusz ceramiczny: innowacyjna 
technologia Franke nadaje nowe zna- 
czenie pojęciom niezawodnej jakości, 
trwałości oraz długotrwałego użytkowa-
nia w dziedzinie techniki sanitarnej. 

Nowy kartusz FRAMIC umożliwia 
hydrauliczne sterowanie przepływem 
wody bez ryzyka stagnacji, przyczynia-
jąc się w ten sposób do zapewnienia 
higieny wody użytkowej.

Kolejna zaleta: dzięki konstrukcji zape-
wniającej rozdzielenie mediów, kartusz 
FRAMIC działa niezależnie od ciśnienia 
przepływu. Czas wypływu można usta-
wić bezstopniowo, co zapewnia opty-
malny komfort mycia w zależności od 
potrzeb użytkownika. Oprócz wersji 
z funkcją mieszacza, kartusz FRAMIC 
jest dostępny również w armaturach 
samozamykających, przeznaczonych 
do zimnej wody lub wstępnie zmie- 
szanej ciepłej wody.

framIc – nowy ceramiczny kartusz 
samozamykający
Franke Modular Innovation Cartridge

FRAMIC inside

Armatura F5S-Mix z nowym
kartuszem samozamykającym FRAMiC, 
wyposażonym w zawór ceramiczny.
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Sterownik hydrauliczny  
Sterownik hydrauliczny zapewnia zamykanie 
armatury samozamykającej po określonym czasie.

 
Zawór ceramiczny  
Zawór ceramiczny służy do 
regulacji przepływu wody.

Prowadnica wody  
Prowadnica wody stanowi połączenie 
z obudową armatury, a jej zadaniem jest 
doprowadzanie i odprowadzanie wody 
wewnątrz obudowy.

Mieszacz  
Mieszacz ceramiczny miesza zimną i ciepłą 
wodę odpowiednio do ustawienia przez 
użytkownika
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Widocznym od zewnątrz elementem elektro-
niki jest okienko czujnika, znajdujące się na 
powierzchni armatury, co widać na przy-
kładzie F5E-Mix.

Sterowanie  
optoelektroniczne

Jeden do wszystkiego – z przeznacze-
niem do sterowanej optoelektronicznie 
armatury F3 i F5, firma Franke stworzyła 
jednolity moduł elektroniczny, w którym 
można zaprogramować różne funkcje 
i opcje sterowania w zależności od za- 
stosowania.

Moduł ten, w połączeniu z jednostkami 
higienicznymi, umożliwia automatyczne 
i indywidualnie ustawiane płukanie higie-
niczne oraz uruchamianie programów 
dezynfekcji termicznej w celu zapewnie-
nia higieny wody. Do ustawiania odpo-
wiednich parametrów funkcyjnych 
i odczytu danych statystycznych służy 
nowy dwukierunkowy pilot zdalnego 

sterowania. Za pomocą dostępnego 
w ramach opcji pilota można zmieniać 
tryb pracy.

Funkcja płukania „Power on” służy do 
czyszczenia obiektów sanitarnych po 
wymianie baterii lub awarii zasilania. W 
programie obejmującym dodatkowe 
wyposażenie jest dostępny osobny pilot 
zdalnego sterowania, przeznaczony 
tylko do aktywacji płukania higienicz-
nego.
We wszystkich sterowanych elektronicz-
nie produktach Franke zostanie w przy- 
szłości zintegrowana zoptymalizowana 
elektronika zasilana z baterii lub sieci 
elektrycznej.

Przykładowe funkcje f5:
– Zasięg czujnika do 700 mm
– Możliwość przełączenia ze sterowania 

czasowego na sterowanie odbiciowe 
za pomocą opcjonalnego pilota

– Możliwość podłączenia do systemu 
zarządzania wodą AQUA 3000 open

Przykładowe funkcje f3:
– Zasięg czujnika do 300 mm
– Automatyczne płukanie higieniczne, 

zapisywanie i odczyt danych statysty-
cznych

f5eaQUa 3000 open f3e

Nowy sterownik optoelektroniczny 
z dwukierunkowym pilotem 
zdalnego sterowania
Od pojedynczej armatury do systemu 
zarządzania wodą
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Dzięki czytelnemu wyświetlaczowi i łatwej 
obsłudze nowy dwukierunkowy pilot ułatwia 
sterowanie armaturą i odczyt danych 
użytkowych.
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Puszka systemowa Franke

Nowa puszka systemowa do podtynko-
wego montażu armatury F5 jest wypo-
sażona w samoprzylepny kołnierz prze-
suwny z bezstopniową regulacją 
i elastycznym uszczelnieniem. Materiał 
uszczelniający z termoplastycznego 
elastomeru oferuje ważne zalety pod-
czas montażu:

–  bezwzględna wodoszczelność
–  trwała elastyczność
–  odporność na działanie zasad
–  maskowanie pęknięć
–  włóknina polipropylenowa o szero-

kości 70 mm

Dzięki niemu uzyskuje się niezawodne 
uszczelnienie miejsca połączenia arma-
tury podtynkowej w zabudowie suchej 
i mokrej. Nowy samoprzylepny kołnierz 
przesuwny został zgłoszony przez 
Franke do ochrony patentowej.  
W ofercie dostępny jest zestaw podtyn-
kowy do armatury umywalkowej i zestaw 
podtynkowy do armatury natryskowej.

Do montażu armatury F3 w ścianie są 
dostępne zestawy podtynkowe o identy-
cznej wielkości, wyposażone w mieszacz 
lub bez mieszacza, oraz zestawy do 
armatury umywalkowej i natryskowej.

jednakowy zestaw podtynkowy 
do łatwego montażu w ścianie
Trwałe uszczelnienie w ścianie

Uszczelka 
profilowana

Ramka 
przesuwna

Uszczelnienie
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opisana tutaj kolejność montażu obejmuje poszczególne czynności, które należy wykonać 
podczas instalacji puszki systemowej Franke w przypadku baterii natryskowej F5S-therm, 
w celu zapewnienia niezawodnego uszczelnienia w ścianie za pomocą nowego samoprzylepnego 
kołnierza przesuwnego.
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Przegląd produktów
armatury umywalkowe f3

elektroniczna armatura pionowa f3e-mix
- Z dźwignią regulacji temperatury wody
- Zintegrowana funkcja płukania higienicznego
- Zewnętrzna komora na baterie lub 

z zasilaczem/do zasilacza
- Konfiguracja i komunikacja za pomocą 

opcjonalnego pilota

elektroniczna armatura podtynkowa  
f3e-mix
- Do montażu w puszce systemowej Franke
- Zintegrowana funkcja płukania higienicznego
- Zasilanie na baterie lub z sieci elektrycznej
- Konfiguracja i komunikacja za pomocą 

opcjonalnego pilota

elektroniczna armatura termostatyczna 
f3e-Therm
- Do montażu ściennego, zasilanie na baterie
- Obrotowa wylewka z blokadą
- Zintegrowana funkcja płukania higienicznego
- Konfiguracja i komunikacja za pomocą 

opcjonalnego pilota

Samozamykająca armatura ścienna  
f3S-mix
- Mieszacz jednouchwytowy: włączanie + 

wybór temperatury
- Obrotowa wylewka z blokadą
- Dostępne modele z trzema różnymi 

długościami wylewki
- Automatyczne wyłączanie wody

elektroniczna armatura pionowa f3e
- Do wstępnie zmieszanej wody lub wody 

zimnej
- Zintegrowana funkcja płukania higienicznego
- Zewnętrzna komora na baterie lub 

z zasilaczem/do zasilacza
- Konfiguracja i komunikacja za pomocą 

opcjonalnego pilota

elektroniczna armatura podtynkowa f3e
- Do montażu w puszce systemowej Franke
- Do wstępnie zmieszanej wody lub wody 

zimnej
- Zintegrowana funkcja płukania higienicznego
- Zasilanie na baterie lub z sieci elektrycznej
- Konfiguracja i komunikacja za pomocą 

opcjonalnego pilota
- Dostępna również z zasłoniętym termostatem

Samozamykająca armatura pionowa f3S
- Do wstępnie zmieszanej wody ciepłej lub 

wody zimnej
- Automatyczne wyłączanie wody

Samozamykająca armatura ścienna f3S
- Do wstępnie zmieszanej wody ciepłej lub  

wody zimnej
- Automatyczne wyłączanie wody

Samozamykająca armatura pionowa  
f3S-mix
- Z dźwignią regulacji temperatury wody
- Automatyczne wyłączanie wody

F3SV1001 F3SV1002 F3SM1001

F3SM1003 F3EV1001 F3EV1011

F3EM1001 F3EM1011 F3Et1002
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armatury natryskowe f3

Samozamykająca armatura podtynkowa 
f3S-mix
- Do montażu w puszce systemowej Franke
- Mieszacz jednouchwytowy: włączanie + 

wybór temperatury
- Automatyczne wyłączanie wody

elektroniczna armatura podtynkowa f3e
- Do montażu w puszce systemowej Franke
- Zintegrowana funkcja płukania higienicznego
- Zasilanie na baterię lub z sieci elektrycznej
- Konfiguracja i komunikacja za pomocą 

opcjonalnego pilota

elektroniczna armatura termostatyczna 
f3e-Therm
- Do montażu w puszce systemowej Franke
- Zintegrowana funkcja płukania higienicznego
- Zasilanie na baterię lub z sieci elektrycznej
- Konfiguracja i komunikacja za pomocą 

opcjonalnego pilota

Samozamykająca armatura ścienna f3S
- Do montażu kolanka lub natynkowej rury 

prysznicowej
- Do wstępnie zmieszanej wody ciepłej lub 

wody zimnej
- Automatyczne wyłączanie wody

Samozamykający zawór podtynkowy f3S
- Do montażu w puszce systemowej Franke
- Do wstępnie zmieszanej wody ciepłej lub 

wody zimnej
- Automatyczne wyłączanie wody

Samozamykająca armatura ścienna  
f3S-mix
- Do montażu kolanka lub natynkowej rury 

prysznicowej
- Mieszacz jednouchwytowy: włączanie + 

wybór temperatury
- Automatyczne wyłączanie wody
- Również w wersji ze złączką do słuchawki 

prysznicowej

Samozamykający zawór przelotowy f3S
- Do montażu na rurze natynkowej
- Z gwintem wewnętrznym
- Do wstępnie zmieszanej wody ciepłej lub 

wody zimnej
-  Automatyczne wyłączanie wody

Samozamykający zawór przelotowy f3S
- Do montażu na rurze natynkowej
- Z gwintem zewnętrznym
- Do wstępnie zmieszanej wody ciepłej lub 

wody zimnej
- Automatyczne wyłączanie wody

Samozamykający zawór przelotowy f3S
- Do montażu podtynkowego w ścianie
- Z dźwiękochłonną izolacją ze styropianu
- Do wstępnie zmieszanej wody ciepłej lub 

wody zimnej
- Automatyczne wyłączanie wody

F3SV2004 F3SV2002 F3SV2003

F3SV2001 F3SV2005 F3SM2001

F3SM2004 F3EV2001 F3Et2001
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Przegląd produktów
armatury umywalkowe f5

elektroniczna armatura pionowa f5e-mix
- Z dźwignią regulacji temperatury wody
- Zintegrowana funkcja płukania higienicznego
- Z baterią lub zasilaczem
- Konfiguracja i komunikacja za pomocą 

opcjonalnego pilota
- Możliwość podłączenia do systemu 

AQUA 3000 open w zależności od sieci

elektroniczna armatura pionowa f5e-mix
- Do podłączenia do zbiornika podblatowego
- Zintegrowana funkcja płukania higienicznego
- Z baterią lub zasilaczem
- Konfiguracja i komunikacja za pomocą 

opcjonalnego pilota
- Możliwość podłączenia do systemu 

AQUA 3000 open w zależności od sieci

elektroniczna armatura termostatyczna 
f5e-Therm
- Do montażu ściennego, zasilanie na baterie
- Obrotowa wylewka w 3 długościach z blokadą
- Obudowa Safe Touch chroniąca przed 

poparzeniem
- Zintegrowana funkcja płukania higienicznego
- Konfiguracja i komunikacja za pomocą 

opcjonalnego pilota

Samozamykająca armatura termo-
statyczna f5S-Therm
- Kartusz samozamykający FRAMIC z tarczami 

ceramicznymi
- Do montażu ściennego, z obrotową wylewką 

z blokadą w 3 długościach
- Obudowa Safe Touch chroniąca przed 

poparzeniem
- Opcjonalna funkcja płukania higienicznego

Samozamykająca armatura termo-
statyczna f5S-Therm
- Kartusz samozamykający FRAMIC z tarczami 

ceramicznymi
- Obudowa Safe Touch chroniąca przed 

poparzeniem
- Zintegrowana funkcja płukania higienicznego
- Konfiguracja i komunikacja za pomocą 

opcjonalnego pilota

elektroniczna armatura pionowa f5e
- Do wstępnie zmieszanej wody lub wody 

zimnej
- Zintegrowana funkcja płukania higienicznego
- Z baterią lub zasilaczem
- Konfiguracja i komunikacja za pomocą 

opcjonalnego pilota
- Możliwość podłączenia do systemu 

AQUA 3000 open w zależności od sieci

Samozamykająca armatura pionowa f5S
- Do wstępnie zmieszanej wody ciepłej lub 

wody zimnej
- Kartusz samozamykający FRAMIC z tarczami 

ceramicznymi
- Automatyczne wyłączanie wody

Samozamykająca armatura pionowa f5S-
mix
- Mieszacz jednouchwytowy: włączanie + 

wybór temperatury
- Samozamykający kartusz mieszacza FRAMIC 

z tarczami ceramicznymi
- Automatyczne wyłączanie wody

Samozamykająca armatura ścienna  
f5S-mix
- Mieszacz jednouchwytowy: włączanie + 

wybór temperatury
- Samozamykający kartusz mieszacza FRAMIC 

z tarczami ceramicznymi
- Obrotowa wylewka w 3 długościach z blokadą
- Automatyczne wyłączanie wody

F5SV1001 F5SM1001 F5SM1004

F5St1002 F5St1005 F5EV1001

F5EM1001 F5EM1005 F5Et1002
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armatury umywalkowe f5

jednouchwytowa armatura ścienna f5l-mix
- Kartusz ceramiczny z termostatem chroniącym 

przed poparzeniem
- Obrotowa wylewka w 3 długościach z blokadą
- Obudowa Safe Touch chroniąca przed 

poparzeniem
- Opcjonalna funkcja płukania higienicznego

jednouchwytowa armatura ścienna f5l-mix
- Kartusz ceramiczny z termostatem chroniącym 

przed poparzeniem
- Obrotowa wylewka w 3 długościach z blokadą
- Obudowa Safe Touch chroniąca przed 

poparzeniem
- Zintegrowana funkcja płukania higienicznego
- Konfiguracja i komunikacja za pomocą 

opcjonalnego pilota

armatura jednouchwytowa f5l-mix
- Kartusz ceramiczny z termostatem 

chroniącym przed poparzeniem
- Możliwość płukania higienicznego 

w połączeniu z opcjonalną jednostką 
higieniczną

- Wysięg 125 mm

armatura jednouchwytowa f5l-mix
- Z zestawem odpływowym wyposażonym 

w cięgno
- Kartusz ceramiczny z termostatem 

chroniącym przed poparzeniem

armatura jednouchwytowa dla osób 
niepełnosprawnych f5l-mix
- Z ergonomiczną przedłużoną dźwignią
- Kartusz ceramiczny z termostatem 

chroniącym przed poparzeniem
- Możliwość płukania higienicznego 

w połączeniu z opcjonalną jednostką 
higieniczną

elektroniczna armatura termostatyczna 
f5e-Therm
- Do montażu ściennego, do podłączenia do 

sieci elektrycznej
- Obrotowa wylewka w 3 długościach z blokadą
- Obudowa Safe Touch chroniąca przed 

poparzeniem
- Zintegrowana funkcja płukania higienicznego
- Konfiguracja i komunikacja za pomocą 

opcjonalnego pilota
- Możliwość podłączenia do systemu AQUA 

3000 open

elektroniczna armatura termostatyczna 
f5e-Therm
- Do montażu w puszce systemowej Franke
- Zintegrowana funkcja płukania higienicznego
- Zasilanie na baterię lub z sieci elektrycznej
- Konfiguracja i komunikacja za pomocą 

opcjonalnego pilota
- Możliwość podłączenia do systemu 

AQUA 3000 open w zależności od sieci

armatura jednouchwytowa f5l-mix
- Kartusz ceramiczny z termostatem 

chroniącym przed poparzeniem
- Możliwość płukania higienicznego 

w połączeniu z opcjonalną jednostką 
higieniczną 

- Wysięg 100 mm

F5Et1005 F5Et1011 F5lM1001

F5lM1002 F5lM1003 F5lM1010

F5lM1005 F5lM1013
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Przegląd produktów
armatury natryskowe f5

F5SM2001 F5SM2004 F5St2001

F5St2009 F5St2004 F5St2006

F5Et2001 F5Et2005 F5Et2004

elektroniczna armatura termostatyczna 
f5e-Therm
- Do montażu kolanka lub natynkowej rury 

prysznicowej, zasilana bateryjnie
- Obudowa Safe Touch chroniąca przed 

poparzeniem
- Zintegrowana funkcja płukania higienicznego
- Konfiguracja i komunikacja za pomocą 

opcjonalnego pilota
- Również w wersji ze złączką do słuchawki 

prysznicowej

elektroniczna armatura termostatyczna 
f5e-Therm
- Do montażu kolanka lub natynkowej rury 

prysznicowej, zasilana z sieci elektrycznej
- Obudowa Safe Touch chroniąca przed 

poparzeniem
- Zintegrowana funkcja płukania higienicznego
- Konfiguracja i komunikacja za pomocą 

opcjonalnego pilota
- Możliwość podłączenia do systemu  

AQUA 3000 open

elektroniczna armatura termostatyczna 
f5e-Therm
- Do montażu w puszce systemowej Franke
- Zintegrowana funkcja płukania higienicznego
- Zasilanie na baterie lub z sieci elektrycznej
- Konfiguracja i komunikacja za pomocą 

opcjonalnego pilota
- Możliwość podłączenia do systemu 

AQUA 3000 open w zależności od sieci

Samozamykająca armatura termo-
statyczna f5S-Therm
- Do montażu kolanka lub natynkowej rury 

prysznicowej
- Kartusz samozamykający FRAMIC z tarczami 

ceramicznymi
- Obudowa Safe Touch chroniąca przed 

poparzeniem
- Zintegrowana funkcja płukania higienicznego
- Konfiguracja i komunikacja za pomocą 

opcjonalnego pilota

Samozamykająca armatura termo-
statyczna f5S-Therm
- Do montażu w puszce systemowej Franke
- Kartusz samozamykający FRAMIC z tarczami 

ceramicznymi
- Opcjonalna funkcja płukania higienicznego

Samozamykająca armatura termo-
statyczna f5S-Therm
- Do montażu w puszce systemowej Franke
- Kartusz samozamykający FRAMIC z tarczami 

ceramicznymi
- Zintegrowana funkcja płukania higienicznego
- Konfiguracja i komunikacja za pomocą 

opcjonalnego pilota

Samozamykająca armatura ścienna  
f5S-mix
- Do montażu kolanka lub natynkowej rury 

prysznicowej
- Samozamykający kartusz mieszacza FRAMIC 

z tarczami ceramicznymi
- Mieszacz jednouchwytowy: włączanie + 

wybór temperatury
- Również w wersji ze złączką do słuchawki 

prysznicowej

Samozamykająca armatura podtynkowa 
f5S-mix
- Do montażu w puszce systemowej Franke
- Samozamykający kartusz mieszacza FRAMIC 

z tarczami ceramicznymi
- Mieszacz jednouchwytowy: włączanie + 

wybór temperatury

Samozamykająca armatura termo-
statyczna f5S-Therm
- Do montażu kolanka lub natynkowej rury 

prysznicowej
- Kartusz samozamykający FRAMIC z tarczami 

ceramicznymi
- Obudowa Safe Touch chroniąca przed 

poparzeniem
- Opcjonalna funkcja płukania higienicznego
- Również w wersji ze złączką do słuchawki 

prysznicowej
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armatury natryskowe f5

jednouchwytowa armatura ścienna f5l-mix
- Do montażu kolanka lub natynkowej rury 

prysznicowej
- Obudowa Safe Touch chroniąca przed 

poparzeniem
- Kartusz ceramiczny z termostatem chroniącym 

przed poparzeniem
- Opcjonalna funkcja płukania higienicznego
- Również w wersji ze złączką do słuchawki 

prysznicowej

jednouchwytowa armatura ścienna f5l-mix
- Do montażu kolanka lub natynkowej rury 

prysznicowej
- Obudowa Safe Touch chroniąca przed 

poparzeniem
- Kartusz ceramiczny z termostatem chroniącym 

przed poparzeniem
- Zintegrowana funkcja płukania higienicznego
- Konfiguracja i komunikacja za pomocą 

opcjonalnego pilota

jednouchwytowa armatura podtynkowa 
f5l-mix
- Do montażu w puszce systemowej Franke
- Kartusz ceramiczny z termostatem chroniącym 

przed poparzeniem
- Opcjonalna funkcja płukania higienicznego

F5lM2001 F5lM2004 F5lM2005

F5lM2007 SHAC0007 ACEX9005

R3 R5

jednouchwytowa armatura podtynkowa 
f5l-mix
- Do montażu w puszce systemowej Franke
- Kartusz ceramiczny z termostatem 

chroniącym przed poparzeniem
- Zintegrowana funkcja płukania higienicznego
- Konfiguracja i komunikacja za pomocą 

opcjonalnego pilota

głowica natryskowa aQUajeT-comfort
- Sitko z tworzywa sztucznego o bezstopniowo 

regulowanym kącie nachylenia
- Niepodatne na osadzanie się kamienia 

i powstawanie aerozoli
- Do podłączenia do ściany lub rury natynkowej
- Przystosowana również do brodzików

Pilot zdalnego sterowania
- Do ustawiania parametrów funkcyjnych 

armatury elektronicznej F3 i F5
- Wyświetlanie, zapisywanie i przesyłanie 

danych statystycznych do komputera

Puszka systemowa franke r3
- Do montażu podtynkowego mechanizmów 

podstawowych linii armatury F3

Puszka systemowa franke r5
- Do montażu podtynkowego mechanizmów podstawowych linii armatury F5
- Z samoprzylepnym kołnierzem przesuwnym do uszczelnienia w ścianie
- W komplecie odcinające złączki gwintowane
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akcesoria i umywalki 
franke water 
Systems 
z serii EXOS. Linia 
systemowa
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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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