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Make it Wonderful

ONE FRANKE

Franke in het kort
Wereldwijd is Franke een toonaangevende 
leverancier van producten en oplossingen 
voor keukens en badkamers, professionele 
food services, professionele koffi  esystemen 
en semi-/publieke wasruimten. Zonder het 
misschien te weten komt u vaak dagelijks in 
aanraking met Franke.

FRANKE IN 38 LANDEN ALTIJD DICHTBIJ
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Moments of Wonder

5 jaa r all-in garantie 

Het is gemakkelijk om gewoon te zijn, maar 
voor Franke is gewoon niet goed genoeg: Make 
it Wonderful in alles wat we doen. Wanneer 
systemen samenwerken, maaltijden moeiteloos 
bereid worden, alles binnen handbereik is, 
het resultaat er prachtig uitziet en mensen blij 
maakt; dat zijn de Moments of Wonder waar 
Franke naar streeft.

Binnen Frames by Franke zijn er geen 
concessies gedaan, niet qua design noch qua 
functionaliteiten. We staan achter de kwaliteit van 
onze producten en bieden daarom bij registratie* 
5 jaar all-in garantie op alle Frames by Franke 
producten - net zoals we op al onze overige 
producten geven.
*Binnen 3 maanden na aankoop op mijnfranke.franke.nl 

Wereldlei der foo dservi ce industie 
Franke heeft jarenlange ervaring op het gebied van 
spoelunits, (kokend water) kranen, RVS werkbladen, 
afzuigkappen en afvalsystemen. Met de introductie 
van Frames by Franke combineren we onze ervaring 
in de keukenbranche en de professionele food 
services. Franke is namelijk al jaren ‘s werelds 
toonaangevende leverancier van uitgebreide 
systemen voor de foodservice industrie. 
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Het leven speelt zich af in de keuken.

1.

HET CONCEPT



De emotionele en sociale betekenis van de keuken inspireerde 
Franke tot een revolutionair systeem: Frames by Franke. Het 
modulaire systeem bestaat uit 43 elementen die ontworpen zijn 
om samen te werken en die vrij gecombineerd kunnen worden.

FRAMES BY FRANKE
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DE KEUKEN CENTRAAL
In het hart van het alledaagse leven
Frames by Franke is het revolutionaire 24-uurs keuken systeem. Frames by Franke 
integreert de vier hoofdgroepen - kookplaat, afzuigkap, oven en spoelunit inclusief de 
kraan - tot één uniek systeem. Welke combinatie van apparaten het uiteindelijk ook 
wordt, het resultaat zal altijd een afgewogen geheel zijn qua design en functionaliteit.  
Elk element is zo ontworpen dat het zorgt voor een perfecte workflow. Een keuken die 
zowel mooi, stijlvol en functioneel is.
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Prestatiegericht

Kwaliteit zonder concessies te hoeven doen, 
dat is de basis van Frames by Franke. Van 
A++ energielabels tot nieuwe en innovatieve 
kooktechnologieën, Frames by Franke is 
ontworpen om te presteren. 

Design in een frame

Elk Frames by Franke product kenmerkt zich 
door een roestvrijstalen frame. Het 11 mm 
RVS profi el vormt zich als een kader om de 
spoelunit, oven, afzuigkap en komt zelfs terug 
in de hendel van de kraan. Daarmee presen-
teert Franke een uniek compleet systeem.

Modulair systeem

De afmetingen van ieder willekeurig Frames 
by Franke product zijn zo op elkaar afge-
stemd dat deze vrij gecombineerd kunnen 
worden voor een unieke gepersonaliseerde 
keuken.
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PERFECTE 
HARMONIE 
’s Werelds mee st persoo nlij ke keuken
De Frames by Franke collectie biedt de 
mogelijkheid om uw eigen keukensysteem te 
creëren. Een systeem dat geheel aanpasbaar 
is aan uw lifestyle. Elk element is fraai en 
functioneel ontworpen en is verkrijgbaar in 
de kleuren zwart of champagne. 

Stel uw keukenapparatuur volledig naar 
uw eigen behoefte samen, wetend dat 
alle producten functioneel en esthetisch 
samenwerken - door het kenmerkende 
design bent u met Frames by Franke 
gegarandeerd van één holistisch systeem.
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24-UURS   KEUKEN

Dag- & nachtmodus

Frames by Franke beschikt over een unieke dag- en 
nachtmodus. In dagmodus zijn de spoelunit, oven en kookplaat 
functionele stijlvolle werkstations. In nachtmodus wordt 
dezelfde ruimte getransformeerd tot een strak minimalistisch 
geheel - de producten worden een designobject op zich.

De transformatie van dag- naar nachtmodus is niet alleen 
esthetisch maar ook functioneel. Er wordt meer bruikbare 
ruimte gecreëerd, waardoor de keuken verandert van werkplek 
naar een verlengstuk van de woonruimte.
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2.

DE LIFESTYLES
Drie lifestyles uit 100.000 opties.

Frames by Franke biedt talloze mogelijkheden. Om u te 
inspireren, hebben wij drie lifestyles samengesteld: Passion, 
Style en Essence. Iedere lifestyle is terug te brengen naar een 
kader waarin uw leven zich afspeelt en dat perfect past bij uw 
verschillende eisen en verwachtingen. Dit kader hebben wij 
vormgegeven in een 11 mm frame, dat terug te vinden is in  
alle Frames by Franke producten. Laat u inspireren door de 
Frames of life.
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ESSENCE

1. RVS spoelunit FSX251TL1 
Kraan met uittrekbare uitloop FSTLPORVSL

2. Multifunctionele oven FS982M
3. Inductiekookplaat FHFS584
4. Hoofdvrij wandmodel afzuigkap FSVT906W

3

1

4

2

STYLE

PASSION

1. RVS spoelunit FSX211L1 
Mengkraan met handdouche FSSLSPRVS

2. Multifunctionele touch-oven FS913M  
Compacte multistoomoven FSO45FS

3. 1-flex inductiekookplaat FHFS864 
4. Downdraft afzuigkap FSDW866

1. RVS spoelunit FSX221TL1 
Semiprofessionele mengkraan met handdouche 
FSHFSWSPRVSL

2. Multifunctionele pyrolyse touch-oven FS913P
Compacte pyrolyse oven FMO45FS

3. 1-flex inductiekookplaat FHFS864
4. T-shape eilandmodel afzuigkap FSTS906I

1

4

3

2
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Passion

pyrolyse reiniging
meer koken, minder schoonmaken

De gepassioneerde kookliefhebber probeert 
graag nieuwe recepten uit voor vrienden en 
familie. De avond is pas compleet wanneer 
iedereen heeft genoten. Deze kookliefhebber 
is continu op zoek naar inspiratie en nieuwe 
uitdagingen op het gebied van koken om 
zichzelf iedere keer weer te kunnen overtreff en. 
Alleen het beste is goed genoeg. De Passion 
collectie biedt alle vrijheid om creatieve ideeën 
werkelijkheid te laten worden. De ruime oven 
met zelfreinigingsfunctie maakt schoonmaken

eenvoudig en dat geeft u meer tijd bij uw gasten. 
De semiprofessionele kraan met fl exibele 
handdouche geeft de keuken een professioneel 
tintje. De Passion lifestyle begrijpt de waardering 
voor het behoud van oorspronkelijke en pure 
smaken van deze kookliefhebbers. De keuken 
als gezellige ontmoetingsplek waar onbezorgd 
genoten kan worden van de heerlijkste 
maaltijden, bereid met het grootste gemak en 
plezier.
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De Flex zone 
is ideaal voor 
grote pannen
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De kookliefhebber met een voorliefde voor design kan zich helemaal vinden in de Style collectie. 
Alle elementen zijn perfect op elkaar afgestemd; kleuren, materiaal en functionaliteit maken de keuken 
tot een smaakvol geheel. De stijlbewuste kookliefhebber toont lef bij het ontwerpen van de keuken en 
durft te kiezen voor de champagne kleur voor een unieke, persoonlijke keuken. De Downdraft biedt nog 
meer fl exibiliteit bij het ontwerpen van uw keuken. Deze afzuigkap blijft onzichtbaar in het keukenblad tot 
dat deze geactiveerd wordt.

De Style lifestyle is voor kookliefhebbers die altijd nieuwsgierig zijn naar nieuwe technieken, ingrediënten 
en trends op het gebied van koken en design. Met de stoomoven worden kleur, structuur en smaak 
perfect behouden; respect voor producten en ingrediënten die stijlvol gepresenteerd kunnen worden op 
het lightboard. De Style keuken is een uitnodigende plek om samen te zijn, ook na de maaltijd waar de 
keuken in nachtmodus een verlenging van de woonruimte wordt.

Style

Lightboard, een weegschaal die 
sfeer in de keuken brengt

DOwndraft: een
verborgen schoonheid
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Essence
De praktische kookliefhebber heeft een keuken nodig waar hij snel en eenvoudig een 
gezonde maaltijd kan bereiden. Kwaliteitsproducten waar u op kunt rekenen, geen 
poespas maar duidelijke bediening. De 64 voorgeprogrammeerde recepten helpen bij 
het eenvoudig bereiden van de maaltijden. De Essence lifestyle is voor kookliefhebbers 
die geen concessies willen doen in de keuken, ook al is de ruimte beperkt. 

Het alledaagse leven van deze kookliefhebber is druk maar gezellig en gaat 24/7 door. 
Het maaltijdmoment is daarom van grote waarde, waarbij samenzijn en tijd voor elkaar 
centraal staan. Met de keuken als uitvalsbasis in een druk leven, waar comfort en 
gemak de boventoon voeren, biedt de Essence collectie voldoende functionaliteiten 
wanneer er wel tijd is voor ontspannen en genieten.



21 

multifunctionele oven met 

intuïtieve 2-knops bediening

alle ruimte met de 
hoofdvrije afzuigkap
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3.

DE ELEMENTEN
Vrij te combineren.
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OVENS
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Ovens spelen een essentiële rol in  
de keuken. Kom meer te weten over  
de voordelen en functionaliteiten van 
onze ovens.

3 onafhankelijke verwarmingselementen, waarbij de temperatuur 
en de ventilatie apart gecontroleerd kunnen worden.

Duurzame verwarmingselementen voor 
energie-efficiëntie en ongeëvenaarde snelheid.

DCT: DYNAMIC COOKING 
TECHNOLOGY
Uitzonderlijke bakprestaties door betere en gerichte warmte
Standaard ovens zijn voorzien van boven- en 
onderwarmte met een verwarmingselement 
rond de ventilator. Het gepatenteerde DCT 
oven systeem van Franke werkt met 5 
verschillende verwarmingselementen, die 
los van elkaar gestuurd kunnen worden. 
Franke DCT ovens beschikken daardoor 
over een gelijkmatigere warmteverdeling. 

De juiste hoeveelheid hete lucht wordt 
naar één of meerdere specifieke gerechten 
gedistribueerd, waardoor het mogelijk is om 
verschillende gerechten op verschillende 
niveau’s tegelijk te bereiden. Door de snelle 
en gerichte warmte van DCT bespaart u 
kostbare tijd en energie. 
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Uittrekbaar geleidesysteem

Dankzij het volledig uittrekbaar 
geleidesysteem wordt het werk 
ergonomischer – elke bakplaat kan 
in en uit de oven gehaald worden, 
net zoals een lade, en blijft perfect 
zitten in de rails aan de linker- en 
rechterzijde. Dit beperkt het risico 
op verbranding en bevordert het 
gebruiksgemak. 

Pyrolyse (zelfreiniging)

Meer koken, minder schoonmaken: 
door de hoge temperaturen vallen 
voedselresten als as uit elkaar zonder 
aangekoekte resten achter te laten. 
De buitenzijde van de ovendeur wordt 
nooit warmer dan 55 °C dankzij de 
vierdubbele beglazing.

TFT-fulltouchscreen

Bedien de oven als een smartphone: 
simpel, intuïtief en met slechts één 
vinger – allemaal mogelijk dankzij het 
innovatieve TFT-fulltouchscreen.

Complete menu & Multi-Cooking

Met het Complete menu kunt 
u een heel menu op hetzelfde 
moment bereiden in de oven met 
verschillende kooktijden tot wel 
vier verschillende niveaus. Multi-
Cooking zorgt ervoor dat geur en 
smaak niet worden overgedragen. 
Op recipes.franke.com vindt u de 
verschillende menu‘s terug en ter 
inspiratie nog vele andere recepten.

Automatische recepten

Het programma biedt 64
voorgeprogrammeerde recepten 
die door professionele chef-koks en 
voedingsdeskundigen zijn beoordeeld. 
Hierbij hoeft alleen de hoeveelheid, 
niveau van gaarheid en eindtijd van 
de bereiding worden ingesteld.

Stoomkoken

Voedingsstoffen, aroma's en 
texturen blijven behouden dankzij de 
gelijkmatige warmte van de stoom. 
Stoomkoken is een bijzonder gezonde 
kookwijze en is ideaal voor groenten, 
vis en bijgerechten zoals rijst.

Ventilator

De lucht in de opgewarmde oven 
wordt rond geblazen en blijft constant 
in beweging door middel van een 
ventilator achterin de oven.

Magnetron

In het drukke snelle leven van nu is 
een magnetron altijd handig voor 
het verwarmen van maaltijden, 
opwarmen van flesjes melk of om iets 
te ontdooien.
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OVEN FUNCTIES 

Energiebesparende functie

Ook tijdens het bakken kunt u energie 
besparen. Bepaalde gerechten  
kunnen bereid worden in de energie-
besparingsstand. 

Lage temperatuur

Bij een lage temperatuur wordt het 
voedsel langzaam en zorgvuldig 
gegaard, met behoud van de 
structuur en voedingswaarden.

Opwarmen

Een populaire functie: borden 
kunnen opgewarmd worden in de 
oven voor u ze opdient.

Magnetron/grote grill/ventilator

Met de combinatie magnetron en grill 
met ventilator kunt u uw gerechten 
snel klaarmaken en creëert u toch 
een krokante buitenkant.

Boven-/onderwarmte

Talrijke traditionele maaltijden kunnen 
geroosterd of gebakken worden 
met een combinatie van boven- 
en onderwarmte. 

Boven-/onderwarmte / 

met ventilatie

Boven- en onderwarmte kunnen 
worden gecombineerd met hete 
lucht in deze functie. 

BBQ

Kleine, malse stukken vlees kunnen 
perfect worden bereid met deze 
functie: snelle, maar intense 
bovenwarmte. 

Pizza-instelling

De pizza-instelling zorgt voor een 
gelijkmatige warmteverdeling met 
extra onderwarmte, waardoor quiches 
en pizza's een heerlijk krokante 
bodem krijgen. Ovenfriet kan ook 
bereid worden met de pizza-instelling.

Slow cooking

Deze functie is vooral geschikt voor 
het garen van groenten, bijgerechten 
of vis en om eten warm te houden. 
Slow cooking verbruikt aanzienlijk 
minder energie. 

All-rounder

Dit is de ideale functie voor 
beginnende koks. De combinatie 
van DCT-technologie en traditionele 
verwarmingselementen zorgt voor 
een gelijke warmteverdeling.

Grillen

De grillfunctie is ideaal voor het 
roosteren van brood, vlees of vis.

Turbogrillen (grillen met ventilatie)

De warmte van de grill is constant 
in beweging door middel van een 
ventilator achterin: ideaal voor 
gevogelte en grote stukken vlees. 

Snelle warmte

Deze zeer krachtige functie schakelt 
de DCT-booster in. Binnen korte tijd 
worden hoge temperaturen bereikt. 
Ideaal voor het traditioneel braden 
van grote stukken vlees. 
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Onderwarmte / met ventilatie

De wamte komt van beneden en 
wordt door de ventilator gelijkmatig 
door de oven verspreid.

Warm houden

Met deze functie blijft de bereide 
maaltijd warm zonder dat deze 
doorkookt of droog wordt.

Aqua Clean

Stoom gegenereerd door heet 
water zorgt voor milieuvriendelijke 
schoonmaak resultaten.

Onderwarmte

De warmte in de oven wordt 
uitsluitend door het onderste 
verwarmingselement gegenereerd.

Grote grill

Programma waarbij het bovenste 
verwarmings- en grillelement in 
werking treden. Voor het roosteren 
van brood, vlees of vis.

Bovenwarmte

De warmte in de oven wordt 
uitsluitend door het bovenste 
verwarmingselement gegenereerd.

Ontdooien

Met deze functie kunnen  
diepvriesproducten langzaam en 
zorgvuldig worden ontdooid. 

Deeginstelling

Een praktische functie om deeg te 
laten rijzen in een gecontroleerde 
omgeving in de oven. 

Grote grill met ventilatie

Programma voor het grillen van 
grote hoeveelheden gecombineerd 
met hete lucht.

Hete lucht

Met deze functie stroomt hete lucht 
door de oven, wat gelijkmatige en 
snelle bakresultaten verzekert. 

Hete lucht / magnetron

Gebruik de combinatie hete lucht en 
magnetron om gerechten met een 
langere kooktijd sneller te bereiden.

Eco hete lucht

In deze modus wordt het energie-
verbruik tijdens het kookproces 
geoptimaliseerd. Geschikt voor het 
braden van vlees en bakken van 
taarten.

Multistoomkoken

Met multistoomkoken blijven 
uw gerechten dankzij de unieke 
combinatie van stoom en hete lucht 
sappig en mals aan de binnenkant en 
krokant aan de buitenkant. Of het nu 
gaat om knapperige groenten, fraaie 
nagerechten of krokante quiches, met 
multistoomkoken is alles een groot 
succes. Dat is te danken aan het 
feit dat de aroma's en smaken niet 
verloren gaan in het kookwater.
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FUN / Kleur

Afmetingen B × H × D

Vermogen

Energie-efficiëntie

116.0373.684 /  Zwart 
 116.0373.686 /  Champagne

597 × 595 × 547 mm
2,8 kW / 230 V
A+ 

MULTIFUNCTIONELE PYROLYSE TOUCH-OVEN

FS 913 P

Of u nu meerdere gerechten wilt bereiden of gewoon snel iets wilt 
klaarmaken: met de geniale technische functies van deze oven 
is bakken en braden een waar plezier. Bovendien reinigt de oven 
zichzelf dankzij de praktische pyrolytische functie.

 ■ Pyrolytische zelfreiniging incl. automatische deurvergrendeling 
 ■ Dynamic Cooking Technology (DCT)
 ■ Supersnelle opwarming
 ■ Grote 74 liter inhoud
 ■ TFT-fulltouchscreen
 ■ Soft close deuropening en -sluiting
 ■ Contactschakelaars in deur voor verlichting
 ■ Koel front
 ■ Kinderslot
 ■ Temperatuurbereik oven 30-270 °C
 ■ 64 automatische recepten
 ■ 18 automatische kookprogramma's

Inbegrepen toebehoren

 ■ 1 geëmailleerde bakplaat en 1 geëmailleerde braadslee
 ■ 2 ergonomische geleiderails
 ■ 2 roosters
 ■ 1 temperatuursensor

KLEUR

Zwart 

Champagne

DE KEUKENELEMENTEN   I  OVENS

DCT (Dynamic Cooking Technology) 

Het gepatenteerde DCT oven systeem van
Franke werkt met 5 onafhankelijke 
verwarmingselementen, die los van elkaar 
gecontroleerd kunnen worden. Door de 
snelle en gerichte warmte van DCT bespaart 
u kostbare tijd en energie. 

Complete menu & Multi-Cooking

Met deze functie kunt u een heel menu 
op hetzelfde moment bereiden met 
verschillende kooktijden tot wel vier 
verschillende niveuas zonder dat geur en 
smaak worden overgedragen. Op recipes.
franke.com vindt u de verschillende menu‘s.
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FUN / Kleur

Afmetingen B × H × D

Vermogen

Energie-efficiëntie

116.0373.683 /  Zwart
116.0373.685 /  Champagne

597 × 595 × 547 mm
2,8 kW / 230 V
A++

MULTIFUNCTIONELE TOUCH-OVEN

FS 913 M

Bakken, koken bij lage temperatuur of grillen: welke methode u ook 
kiest, deze efficiënte en innovatief ontworpen oven doet het allemaal 
volgens de hoogste normen. De oven kan verschillende gerechten 
tegelijkertijd bereiden – zonder geur en/of smaak over te dragen.

 ■ Dynamic Cooking Technology (DCT)
 ■ Supersnelle opwarming
 ■ Grote 74 liter inhoud
 ■ TFT-fulltouchscreen
 ■ Soft close deuropening en -sluiting
 ■ Contactschakelaars in deur voor verlichting
 ■ Koel front
 ■ Kinderslot
 ■ Temperatuurbereik oven 30-270 °C
 ■ 64 automatische recepten
 ■ 17 automatische kookprogramma's

Inbegrepen toebehoren

 ■ 1 geëmailleerde bakplaat en 1 geëmailleerde braadslee
 ■ 2 ergonomische geleiderails
 ■ 2 roosters
 ■ 1 temperatuursensor

KLEUR

Zwart 

Champagne

DCT (Dynamic Cooking Technology) 

Het gepatenteerde DCT oven systeem van
Franke werkt met 5 onafhankelijke 
verwarmingselementen, die los van elkaar 
gecontroleerd kunnen worden. Door de 
snelle en gerichte warmte van DCT bespaart 
u kostbare tijd en energie. 

Complete menu & Multi-Cooking

Met deze functie kunt u een heel menu 
op hetzelfde moment bereiden met 
verschillende kooktijden tot wel vier 
verschillende niveuas zonder dat geur en 
smaak worden overgedragen. Op recipes.
franke.com vindt u de verschillende menu‘s.
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116.0373.687 /  Zwart  

597 × 595 × 547 mm
2,8 kW / 230 V
A++
 

MULTIFUNCTIONELE OVEN

FS 982 M

Dit multitalent bespaart u een hele hoop werk. De multifunctionele 
oven heeft een volledig elektronische tweeknopsbediening waarmee 
de oven op een eenvoudige en doeltreffende manier kan worden 
bediend. Maakt u zich geen zorgen om de temperatuur, kooktijden en 
bedieningsstand. Er zijn verschillende voorinstellingen beschikbaar 
die dit allemaal voor u regelen.

 ■ Dynamic Cooking Technology (DCT)
 ■ Supersnelle opwarming
 ■ Grote 74 liter inhoud
 ■ Intuïtieve twee knops bediening met knop en TFT-kleurendisplay
 ■ Soft close deuropening en -sluiting
 ■ Contactschakelaars in deur voor verlichting
 ■ Koel front
 ■ Kinderslot
 ■ Temperatuurbereik oven 30-270 °C
 ■ 64 automatische recepten
 ■ 13 automatische kookprogramma's

Inbegrepen toebehoren

 ■ 1 geëmailleerde bakplaat en 1 braadslee
 ■ 1 rooster
 ■ 2 ergonomische geleiderails

FUN/Kleur

Afmetingen B × H × D

Vermogen

Energie-efficiëntie

DE KEUKENELEMENTEN   I  OVENS

KLEUR

Zwart 

DCT (Dynamic Cooking Technology) 

Het gepatenteerde DCT oven systeem van
Franke werkt met 5 onafhankelijke 
verwarmingselementen, die los van elkaar 
gecontroleerd kunnen worden. Door de 
snelle en gerichte warmte van DCT bespaart 
u kostbare tijd en energie. 

Complete menu & Multi-Cooking

Met deze functie kunt u een heel menu 
op hetzelfde moment bereiden met 
verschillende kooktijden tot wel vier 
verschillende niveuas zonder dat geur en 
smaak worden overgedragen. Op recipes.
franke.com vindt u de verschillende menu‘s.
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116.0371.355 /  Zwart 
116.0371.357 /  Champagne

597 × 455 × 547 mm
2,8 kW / 230 V
A

COMPACTE MULTISTOOMOVEN

FSO 45 FS

Deze elegante multistoomoven ziet er niet alleen mooi uit, hij zit 
ook nog eens boordevol innovatieve technologische snufjes. 
Hiermee kunt u verschillende gerechten perfect bereiden, waardoor 
de pure smaken en de belangrijke voedingsstoffen behouden blijven.

 ■ Stoomkook functie
 ■ 51 liter inhoud 
 ■ TFT-fulltouchscreen
 ■ 64 automatische recepten
 ■ Waterreservoir (1,2 liter)
 ■ Kinderslot
 ■ Temperatuurbereik oven 40-275 °C

Inbegrepen toebehoren 

 ■ 1 geëmailleerde bakplaat
 ■ 1 rooster
 ■ 2 roestvrijstalen stoomschalen (geperforeerd / niet-geperforeerd)
 ■ 1 ergonomische geleiderail
 ■ 1 temperatuursensor

FUN / Kleur

Afmetingen B × H × D

Vermogen

Energie-efficiëntie

DE KEUKENELEMENTEN   I  OVENS

KLEUR

Zwart 

Champagne

TFT-fulltouchscreen

Bedien de oven als een smartphone: simpel, 
intuïtief en met slechts één vinger – allemaal 
mogelijk dankzij het innovatieve TFT-
fulltouchscreen.

Automatische recepten

Het programma biedt 64 voorgeprogram-
meerde recepten. Hierbij hoeft alleen de 
hoeveelheid, niveau van gaarheid en eindtijd 
van de bereiding worden ingesteld.
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FUN / Kleur

Afmetingen B × H × D

Vermogen

Microgolfvermogen

Energie-efficiëntie

131.0371.340 /  Zwart 
131.0371.351 /  Champagne

597 × 455 × 547 mm
2,8 kW / 230 V
1.000 W
A

COMPACTE COMBI-OVEN

FMW 45 FS

Heeft u het gewoon veel te druk om elke dag een volledige maaltijd 
te bereiden? Deze compacte oven van Frames by Franke is 
voorzien van een ingebouwde magnetron functie voor mensen die 
weinig tijd hebben. Uiteraard is hij ook geschikt voor een culinaire 
uitdaging, wanneer u wel de tijd vindt voor uw passie voor koken.

 ■ Magnetron functie
 ■ 51 liter inhoud
 ■ TFT-fulltouchscreen
 ■ 64 automatische recepten
 ■ Kinderslot
 ■ Temperatuurbereik oven 30-250 °C

Inbegrepen toebehoren 

 ■ 1 geëmailleerde bakplaat

 ■ 1 rooster

DE KEUKENELEMENTEN   I  OVENS

KLEUR

Zwart 

Champagne

TFT-fulltouchscreen

Bedien de oven als een smartphone: simpel, 
intuïtief en met slechts één vinger – allemaal 
mogelijk dankzij het innovatieve TFT-
fulltouchscreen.

Automatische recepten

Het programma biedt 64 voorgeprogram-
meerde recepten. Hierbij hoeft alleen de 
hoeveelheid, niveau van gaarheid en eindtijd 
van de bereiding worden ingesteld.
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COMPACTE PYROLYSE OVEN

FMO 45 FS

116.0371.368/  Zwart 
116.0371.369 /  Champagne

597 × 455 × 547 mm
2,8 kW / 230 V
A

FUN / Kleur

Afmetingen B × H × D

Vermogen

Energie-efficiëntie

Deze oven kan iedere taak aan – zelfs wanneer u klaar bent met 
bakken en braden. Door de pyrolyse zelfreinigingsfunctie wordt 
schoonmaken een stuk eenvoudiger. De hoge temperatuur van  
450 °C transformeert vet en bakresten tot as, wat u alleen nog  
maar hoeft weg te vegen.

 ■ Pyrolytische zelfreiniging
 ■ 51 liter inhoud
 ■ TFT-fulltouchscreen
 ■ 64 automatische recepten
 ■ Soft close deuropening en -sluiting
 ■ Koel front
 ■ Kinderslot
 ■ Temperatuurbereik oven 40-275 °C

Inbegrepen toebehoren 

 ■ 1 geëmailleerde bakplaat (geschikt voor pyrolyse)
 ■ 1 rooster
 ■ 1 temperatuursensor

DE KEUKENELEMENTEN   I  OVENS

KLEUR

Zwart 

Champagne

TFT-fulltouchscreen

Bedien de oven als een smartphone: simpel, 
intuïtief en met slechts één vinger – allemaal 
mogelijk dankzij het innovatieve TFT-
fulltouchscreen.

Automatische recepten

Het programma biedt 64 voorgeprogram-
meerde recepten. Hierbij hoeft alleen de 
hoeveelheid, niveau van gaarheid en eindtijd 
van de bereiding worden ingesteld.
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FUN / Kleur

Afmetingen B × H × D

Vermogen

112.0373.688 /  Zwart 
112.0373.689 /  Champagne

554 × 140 × 517 mm
2,8 kW / 230 V

WARMHOUDLADE

FS DRW 14

Een nuttig en veelzijdig hulpmiddel: de warmhoudlade. Deze lade 
houdt uw eten warm, ontdooit het, verwarmt uw borden en voert 
allerlei andere taken moeiteloos uit.

 ■ Greeploze lade
 ■ Push-to-open
 ■ Eenvoudig schoon te maken
 ■ Gelijkmatige warmteverdeling dankzij ventilator
 ■ 0 W in de standby-stand
 ■ Temperatuur: max. 80 °C

DE KEUKENELEMENTEN   I  OVENS

KLEUR

Zwart 

Champagne
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KOOKPLATEN
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Of u nu een snack of een feestmaal 
bereidt, de kookplaten van Frames by 
Franke bieden talloze mogelijkheden.

Flexibele zones / Brugfunctie

Twee kookzones boven elkaar kunnen 
samengevoegd worden, om dan met 
slechts één sensor te bedienen. 
Op deze manier kunnen grotere 
pannen over het volledige oppervlak 
gelijkmatig verwarmd worden.

De nieuwste generatie 

inductiezones

De nieuwe hoogwaardige kookzones 
maken koken nog gemakkelijker. De 
kookzones zetten nieuwe standaarden 
op het gebied van prestaties, 
functionaliteit en gebruiksgemak. 

Sliding sensor

Met een enkele veegbeweging kan 
de temperatuur snel en nauwkeurig 
worden ingesteld.

Kinderslot

Ingebouwde veiligheidsfunctie voor de 
bediening.

Timer

Met de Timer kunt u de kookplaat zo 
instellen dat deze na een bepaalde 
tijd uitschakelt. 

Synchro start met de afzuigkap*

Zodra de kookplaat wordt gebruikt,  
wordt de afzuigkap automatisch  
ingeschakeld. De afzuigkracht past  
zich aan het vermogen van de 
inductiekookplaat.  
*Let op, alleen bij afzuigkappen met 
Synchro start functie.

Achthoekige SemiPro-

inductiezones

De achthoekige SemiPro-
inductiezones bieden meer ruimte 
voor de overdracht van energie 
– zo worden uw pannen sneller en 
gelijkmatiger verwarmd.
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Thermokoppel

Deze veiligheidsvoorziening 
zorgt ervoor dat het gas wordt 
uitgeschakeld wanneer de vlam 
ongewenst dooft.

Glasoppervlak 

Het warmtebestendige glasoppervlak 
van de gaskookplaat ziet er mooi uit 
en is bovendien eenvoudig schoon te 
maken.

Elektronische ontsteking

Automatisch ontsteking systeem.

Verticale vlam

De uiterst efficiënte verticale 
vlammen maken sneller koken 
mogelijk met een lager gasverbruik. 

Gietijzeren pandragers

Pannen kunnen veilig, gemakkelijk 
en snel in alle richtingen geschoven 
worden. 

Wokvlam

De gerichte, verstelbare en krachtige 
vlam in het midden van de brander 
levert een perfect wokresultaat op.
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FUN / Kleur

Afmetingen B × D

Uitsparing

Diameter / Vermogen:

Vermogen

108.0373.666 /  Zwart 
108.0373.669 /  Champagne

860 × 520 mm
845 × 505 mm

Inductiezones 1–5: Achthoekig / 2,1 (3,7) kW 

11,1 kW

2-FLEX INDUCTIEKOOKPLAAT

FH FS 865

Met dit product kunnen ambitieuze hobbykoks hun culinaire dromen 
waarmaken. Inductieoppervlakken met flexibele zones bieden heel wat 
ruimte om verscheidene heerlijke gerechten voor uw gasten te bereiden. 
De verschillende voorinstellingen helpen u bijvoorbeeld bij het ontdooien, 
warm houden of het bereiden van uw gerechten.

 ■ 5 SemiPro inductiezones 
 ■ 2 brugzones
 ■ 9 vermogensniveaus plus booster voor alle kookzones
 ■ Sliding sensor met witte leds
 ■ Synchro start met de afzuigkap*
 ■ Voorinstellingen: ontdooien/opwarmen (42 °C), stoven (74 °C), koken (92 °C)
 ■ Timer
 ■ Kinderslot

DE KEUKENELEMENTEN   I  KOOKPLATEN

KLEUR

Zwart 

Champagne

Flexibele zones / Brugfunctie

Twee kookzones boven elkaar kunnen 
samengevoegd worden, om dan met slechts 
één sensor te bedienen. Op deze manier 
kunnen grotere pannen over het volledige 
oppervlak gelijkmatig verwarmd worden. 

Synchro start met de afzuigkap*

Zodra de kookplaat wordt gebruikt, wordt 
de afzuigkap automatisch ingeschakeld. De 
afzuigkracht past zich aan het vermogen van 
de inductiekookplaat.

*Alleen bij afzuigkappen met Synchro start.
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FUN / Kleur

Afmetingen B × D

Uitsparing

Diameter / Vermogen:

Vermogen

108.0373.665 /   Zwart 
108.0373.668 /  Champagne

860 × 458 mm
845 × 443 mm

Inductiezone 1: Ø 210 mm / 1,4 (3,7) kW 
Inductiezone 2+3: Ø 230 mm / 2,1 (3,7) kW 
Inductiezone 4: Ø 160 mm / 1,4 (2,2) kW 

7,4 kW

1-FLEX INDUCTIEKOOKPLAAT

FH FS 864

De flexibele zone herkent automatisch het formaat en de positie van uw 
kookgerei, waardoor uw pannen in een mum van tijd worden verwarmd. 
Deze ondiepe kookplaat gaat perfect samen met de Downdraft afzuigkap.

 ■ 4 inductiezones
 ■ 1 brugzone met SemiPro inductieoppervlakken 
 ■ 9 vermogensniveaus plus booster voor alle kookzones
 ■ Sliding sensor met witte leds
 ■ Synchro start met de afzuigkap*
 ■ Voorinstellingen: ontdooien/opwarmen (42 °C), stoven (74 °C), koken (92 °C)
 ■ Timer
 ■ Kinderslot

KLEUR

Zwart 

Champagne

Flexibele zones / Brugfunctie

Twee kookzones boven elkaar kunnen 
samengevoegd worden, om dan met slechts 
één sensor te bedienen. Op deze manier 
kunnen grotere pannen over het volledige 
oppervlak gelijkmatig verwarmd worden. 

Synchro start met de afzuigkap*

Zodra de kookplaat wordt gebruikt, wordt 
de afzuigkap automatisch ingeschakeld. De 
afzuigkracht past zich aan het vermogen van 
de inductiekookplaat.

*Alleen bij afzuigkappen met Synchro start.
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INDUCTIEKOOKPLAAT

FH FS 784

Tussen de vier inductiezones is er voldoende afstand wat zorgt voor 
veel kookcomfort. Pannen worden automatisch herkend en verwarmd 
tot de juiste temperatuur.

 ■ 4 inductiezones
 ■ Automatische herkenning van pannen
 ■ 9 vermogensniveaus plus booster voor alle kookzones
 ■ Vermogensboost
 ■ Touchbediening met rode leds
 ■ Kinderslot

FUN / Kleur

Afmetingen B × D

Uitsparing

Diameter / Vermogen:

Vermogen

108.0373.670 /  Zwart 

780 × 520 mm
765 × 505 mm

Inductiezone 1+2: Ø 180 mm / 1,85 (3) kW 
Inductiezone 3: Ø 200 mm / 2,3 (3,7) kW 
Inductiezone 4: Ø 160 mm / 1,4 (2,2) kW 

7,4 kW

DE KEUKENELEMENTEN   I  KOOKPLATEN

KLEUR

Zwart 

De nieuwste generatie inductiezones

De nieuwe hoogwaardige kookzones maken 
koken nog gemakkelijker. De kookzones 
zetten nieuwe standaarden op het gebied van 
prestaties, functionaliteit en gebruiksgemak. 

Sliding sensor

Met een enkele veegbeweging kan de tempe-
ratuur snel en nauwkeurig worden ingesteld.
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INDUCTIEKOOKPLAAT

FH FS 584

FUN / Kleur

Afmetingen B × D

Uitsparing

Diameter / Vermogen:

Vermogen

108.0373.671 /  Zwart 

580 × 520 mm
560 × 505 mm

Inductiezone 1+3: Ø 160 mm / 1,4 (1,85) kW 
Inductiezone 2+4: Ø 200 mm / 1,85 (2,1) kW

7,0 kW 
 

Het basismodel combineert alle voordelen van inductietechnologie : 
snelle verwarming, nauwkeurige kookprestaties en een laag 
energieverbruik.

 ■ 4 inductiezones
 ■ 9 vermogensniveaus plus booster voor alle kookzones
 ■ Vermogensboost
 ■ Touchbediening met rode leds
 ■ Kinderslot

DE KEUKENELEMENTEN   I  KOOKPLATEN

KLEUR

Zwart 

De nieuwste generatie inductiezones

De nieuwe hoogwaardige kookzones maken 
koken nog gemakkelijker. De kookzones 
zetten nieuwe standaarden op het gebied van 
prestaties, functionaliteit en gebruiksgemak. 

Sliding sensor

Met een enkele veegbeweging kan de tempe-
ratuur snel en nauwkeurig worden ingesteld.
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FUN / Kleur

Afmetingen B × D

Uitsparing

106.0373.673 /  Zwart 
106.0373.674 /  Champagne

780 × 520 mm 
765×505 mm

GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER

FH FS 785 4G

Professionele kookprestaties – deze kookplaat is gemaakt voor 
iedereen die graag kookt. Grote pannen kunnen eenvoudig naar een 
andere pit verschoven worden door de pandragers. Geniet van deze 
perfecte workflow en maak zelfs de meest verfijnde gerechten snel en 
nauwkeurig klaar met deze professionele kookplaat.

 ■ Vijf nauwkeurig instelbare branders, inclusief wokvlam
 ■ Glad en onderhoudsvriendelijk glazen opppervlak
 ■ Hoogwaardige gasbranders
 ■ Gietijzeren pandragers

Inbegrepen toebehoren

 ■ Sproeierset voor vloeibaar gas

DE KEUKENELEMENTEN   I  KOOKPLATEN

KLEUR

Zwart 

Champagne

Wokvlam

De gerichte, verstelbare en krachtige vlam in 
het midden van de brander levert een perfect 
wokresultaat op.

Gietijzeren pandragers

Pannen kunnen veilig, gemakkelijk en snel in 
alle richtingen geschoven worden. 
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FUN / Kleur

Afmetingen B × D

Uitsparing

106.0373.675 /  Zwart

580 × 520 mm
562 × 502 mm

GASKOOKPLAAT

FH FS 584 4G

Deze nieuwe generatie gaskookplaat maakt het mogelijk gerechten 
perfect te bereiden. Elk detail is perfect uitgewerkt, de materialen zijn 
van de beste kwaliteit en het design is van het hoogste niveau.

 ■ Hoogwaardige gasbranders
 ■ Glad en onderhoudsvriendelijk glazen opppervlak
 ■ Gietijzeren pandragers

Inbegrepen toebehoren

 ■ Sproeierset voor vloeibaar gas

DE KEUKENELEMENTEN   I  KOOKPLATEN

KLEUR

Zwart 

Glasoppervlak 

Het warmtebestendige glasoppervlak van de 
gaskookplaat ziet er mooi uit en is bovendien 
eenvoudig schoon te maken.

Gietijzeren pandragers

Pannen kunnen veilig, gemakkelijk en snel in 
alle richtingen geschoven worden. 
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AFZUIGKAPPEN
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De krachtige kenmerken van de  
Frames by Franke afzuigkappen.

Led-verlichting

Stel de optimale verlichting in : 
lichtniveau werk of lichtniveau sfeer.

Automatische naloopfunctie

Automatische naloopfunctie: bij 
inschakelen van de naloopfunctie 
worden de eventueel resterende geuren 
verwijderd, om vervolgens vanzelf uit te 
schakelen.

Reinigingsindicatie vetfilter

Via een indicatielamp wordt 
aangegeven wanneer de filter 
gereinigd dient te worden. 

Ghost bediening

Het bedieningspaneel is enkel 
zichtbaar wanneer de afzuigkap 
geactiveerd is.

Recirculatie stand

Kan geïnstalleerd worden wanneer er 
geen extern kanaal beschikbaar is.

Randafzuiging

De lucht stroomt langs de rand 
van de afzuigkap voor een betere 
afzuigcapaciteit. 

Touchbediening met witte leds

De witte leds op het bedienings-
paneel geven de keuken het karakter 
van een modern, hoogtechnologisch 
ontwerp. 

Synchro start

Intelligente communicatie: bij gebruik 
van de kookplaat, wordt de afzuigkap 
automatisch geactiveerd en zorgt 
voor de nodige afzuigkracht.
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110.0377.354 /     Zwart 
110.0377.355 /     Champagne

Roestvrijstalen frame: 860 × 119 mm
Glas: 835 × 94 mm
7 W

B / B / B / C

DOWNDRAFT 

FS DW 866

Deze afzuigkap is onzichtbaar tot u hem nodig heeft. In dat geval kunt 
u de kap laten verschijnen met een druk op de knop en instellen op 
twee verschillende hoogten. Het afzuigvermogen wordt automatisch 
aangepast aan de intensiteit van de kookplaat, waardoor kookgeuren 
op een heel doeltreffende manier afgevoerd worden.

 ■ Automatisch inschakelen wanneer kookplaat in gebruik wordt genomen*
 ■ Ledstrip met 2 vermogensniveaus 

(werk- en sfeerverlichting: 1 ledstrip, 8W, 3.000K, warm wit)
 ■ Ghost touchbediening met witte leds
 ■ Automatische intervalstand
 ■ 3 vermogenstanden, intensief en nalooptijd

Toebehoren

 ■ Longlife koolstoffilter, Art. no. 112.0289.753
 ■ High Performance koolstoffilter, Art. no. 112.0262.703

FUN / Kleur

Afmetingen B × D

Verlichting LED 

Energie / Ventilator / Verlichting /  

Efficiëntie vetfilter 

Motorvermorgen / Afzuigvermogen / 

Geluidsniveau

Vermogen stand 1:   65 W / 160 m3/h / 38 dB (A)
Vermogen stand 2: 115 W / 280 m3/h / 49 dB (A)
Vermogen stand 3: 150 W / 340 m3/h / 52 dB (A)
Vermogen stand 4: 270 W / 670 m3/h / 69 dB (A)

DE KEUKENELEMENTEN   I  AFZUIGKAPPEN

KLEUR

Zwart 

Champagne

Automatisch inschakelen*

Intelligente communicatie: bij gebruik van de 
kookplaat, wordt de afzuigkap automatisch 
geactiveerd en zorgt voor de nodige 
afzuigkracht.

*Alleen bij afzuigkappen met Synchro start.

Led-verlichting

Stel de optimale verlichting in : lichtniveau 
werk of lichtniveau sfeer
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FUN / Kleur

Afmetingen B × D

Verlichting LED 

Energie / Ventilator / Verlichting /  

Efficiëntie vetfilter 

DE KEUKENELEMENTEN   I  AFZUIGKAPPEN

110.0377.373 /  Zwart 
110.0377.523 /  Champagne

898 × 550 mm
8 W

B / B / A / D

T-SHAPE EILANDMODEL

FS TS 906 I

Deze afzuigkap heeft niet alleen een opvallend ontwerp en 
indrukwekkende technologie, hij zet ook nieuwe ergonomische 
standaarden. Het onder een hoek geplaatste bedieningspaneel is 
eenvoudig in het gebruik en vergemakkelijkt het aflezen.

 ■ Automatisch inschakelen wanneer kookplaat in gebruik wordt genomen*
 ■ Ledstrip met 2 vermogensniveaus 

(werk- en sfeerverlichting: 2 ledstrips: 8W, 3.000K, warm wit)
 ■ Ghost touchbediening met witte leds
 ■ Hoogwaardig roestvrijstalen en glazen afwerking
 ■ Automatische intervalstand
 ■ 3 vermogenstanden, intensief en nalooptijd

Toebehoren 

 ■ Actief koolstoffilter Delta, Art. no. 112.0016.756
 ■ Longlife koolstoffilter Delta, Art. no. 112.0174.992

Motorvermorgen / Afzuigvermogen / 

Geluidsniveau

Vermogen stand 1:   175 W / 270 m³/u / 52 dB(A)
Vermogen stand 2: 220 W / 380 m³/u / 59 dB(A)
Vermogen stand 3: 255 W / 540 m³/u / 66 dB(A)
Vermogen stand 4: 270 W / 650 m³/u / 69 dB(A)

Veiligheidsafstand tussen onderkant kookplaat en afzuigkap 65cm (gas 75cm)

KLEUR

Zwart 

Champagne

Automatisch inschakelen*

Intelligente communicatie: bij gebruik van de 
kookplaat, wordt de afzuigkap automatisch 
geactiveerd en zorgt voor de nodige 
afzuigkracht.

*Alleen bij afzuigkappen met Synchro start.

Led-verlichting

Stel de optimale verlichting in : lichtniveau 
werk of lichtniveau sfeer.
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110.0377.358 /     Zwart
110.0463.802 /     Champagne

898 × 441 mm
1 W

A / A / A / B

HOOFDVRIJ WANDMODEL

FS VT 906 W

De wandkap springt echt in het oog en is uitgerust met innovatieve 
randafzuiging technologie, hoogwaardige filters en is met 
vakmanschap geproduceerd.

 ■ Recirculatiefunctie
 ■ Ledstrip met 2 vermogensniveaus

(werk- en sfeerverlichting: 2 ledspots, 1W, 3.000K, warm wit)
 ■ Ghost touchbediening met witte leds
 ■ Automatische intervalstand
 ■ 3 vermogenstanden, intensief en nalooptijd 

Toebehoren

 ■ Verstelbare schacht voor afvoer naar buiten, Art. no. 112.0197.447
 ■ Actief koolstoffilter, Art. no. 112.0016.755
 ■ High Performance koolstoffilter, Art. no. 112.0174.995
 ■ Longlife koolstoffilter, Art. no. 112.0174.994

FUN / Kleur

Afmetingen B × D

Verlichting LED

Energie / Ventilator / Verlichting /  

Efficiëntie vetfilter 

Motorvermorgen / Afzuigvermogen / 

Geluidsniveau

Vermogen stand 1: 190 W / 300 m³/u / 50 dB(A)
Vermogen stand 2: 230 W / 415 m³/u / 57 dB(A)
Vermogen stand 3: 255 W / 575 m³/u / 64 dB(A)
Vermogen stand 4: 270 W / 700 m³/u / 68 dB(A)

Veiligheidsafstand tussen onderkant kookplaat en afzuigkap 45 cm (gas 55 cm)

DE KEUKENELEMENTEN   I  AFZUIGKAPPEN

Led-verlichting

Stel de optimale verlichting in : lichtniveau 
werk of lichtniveau sfeer.

Ghost touchbediening

Het bedieningspaneel is enkel zichtbaar 
wanneer de afzuigkap geactiveerd is. 
De witte leds op het bedieningspaneel geven 
de keuken het karakter van een modern, 
hoogtechnologisch ontwerp. 

KLEUR

Zwart 

Champagne
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FUN / Kleur

Afmetingen B × D

Verlichting LED

Energie / Ventilator / Verlichting /  

Efficiëntie vetfilter

110.0377.356 /    Zwart
110.0463.787 /    Champagne

598×441 mm
1 W

A / A / A / B

HOOFDVRIJ WANDMODEL

FS VT 606 W

De smallere versie van deze high-end afzuigkap is geschikt voor 
wandmontage. Deze elegante en compacte krachtpatser neemt 
niet veel ruimte in beslag, maar het garandeert nog steeds optimale 
prestaties, functionaliteit en duurzaamheid. 

 ■ Recirculatiefunctie
 ■ Ledstrip met 2 vermogensniveaus

(werk- en sfeerverlichting: 2 ledspots, 1W, 3.000K, warm wit)
 ■ Ghost touchbediening met witte leds
 ■ Automatische intervalstand
 ■ 3 vermogenstanden, intensief en nalooptijd

Toebehoren

 ■ Schacht voor afzuigkap, Art. no. 112.0197.447
 ■ Actief koolstoffilter, Art. no. 112.0016.755
 ■ High Performance koolstoffilter, Art. no. 112.0174.995
 ■ Longlife koolstoffilter, Art. no. 112.0174.994 

Motorvermorgen / Afzuigvermogen / 

Geluidsniveau:

Vermogen stand 1:  190 W/ 300 m³/h / 50 dB(A)
Vermogen stand 2: 230 W/  415 m³/h / 57 dB(A)
Vermogen stand 3: 255 W/ 575 m³/h / 64 dB(A)
Vermogen stand 4: 270 W/ 700 m³/h / 68 dB(A)

Veiligheidsafstand tussen onderkant kookplaat en afzuigkap 45 cm (gas 55 cm)

Led-verlichting

Stel de optimale verlichting in : lichtniveau 
werk of lichtniveau sfeer.

DE KEUKENELEMENTEN   I  AFZUIGKAPPEN

Ghost touchbediening

Het bedieningspaneel is enkel zichtbaar 
wanneer de afzuigkap geactiveerd is. 
De witte leds op het bedieningspaneel geven 
de keuken het karakter van een modern, 
hoogtechnologisch ontwerp. 

KLEUR

Zwart 

Champagne
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110.0377.372 /     Zwart 
110.0377.522 /     Champagne

898 × 475 mm
8 W

B / B / A / C

T-SHAPE WANDMODEL

FS TS 906 W

Deze wandkap combineert een uitzonderlijk design met uitstekende 
functionaliteit: achter het aantrekkelijke ontwerp zit hoogwaardige 
technologie verstopt, waarmee geuren in de keuken op een heel 
doeltreffende manier verwijderd worden.

 ■ Recirculatiefunctie
 ■ Ledstrip met 2 vermogensniveaus 

(werk- en sfeerverlichting: 2 ledspots, 8W, 3.000K, warm wit)
 ■ Ghost touchbediening met witte leds
 ■ Automatische intervalstand
 ■ 3 vermogenstanden, intensief en nalooptijd 

Toebehoren

 ■ Actief koolstoffilter Delta, Art. no. 112.0016.756
 ■ Longlife koolstoffilter Delta, Art. no. 112.0174.992

Motorvermorgen / Afzuigvermogen / 

Geluidsniveau

Vermogen stand 1: 175 W / 270 m³/u / 52 dB(A)
Vermogen stand 2: 220 W / 380 m³/u / 59 dB(A)
Vermogen stand 3: 255 W / 540 m³/u / 66 dB(A)
Vermogen stand 4: 270 W / 650 m³/u / 69 dB(A)

Veiligheidsafstand tussen onderkant kookplaat en afzuigkap 65 cm (gas 75 cm)

FUN / Kleur

Afmetingen B × D

Verlichting LED

Energie / Ventilator / Verlichting /  

Efficiëntie vetfilter 

KLEUR

Zwart 

Champagne

Led-verlichting

Stel de optimale verlichting in : lichtniveau 
werk of lichtniveau sfeer.

DE KEUKENELEMENTEN   I  AFZUIGKAPPEN

Ghost touchbediening

Het bedieningspaneel is enkel zichtbaar 
wanneer de afzuigkap geactiveerd is. 
De witte leds op het bedieningspaneel geven 
de keuken het karakter van een modern, 
hoogtechnologisch ontwerp. 
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T-SHAPE WANDMODEL

FS TS 606 W

110.0377.371 /    Zwart
110.0377.521 /    Champagne

580 × 475 mm
8 W

B / B / A / D

De automatische interval ventilatie zorgt ervoor dat de kook - en 
etensgeuren niet blijven hangen als u klaar bent met koken. U zult 
genieten van de stilte, het gebruiksgemak en het design van de kap.

 ■ Recirculatiefunctie
 ■ Ledstrip met 2 vermogensniveaus 

(werk- en sfeerverlichting: 2 ledspots, 8W, 3.000K, warm wit)
 ■ Ghost touchbediening met witte leds
 ■ Automatische intervalstand
 ■ 3 vermogenstanden, intensief en nalooptijd 

Toebehoren

 ■ Actief koolstoffilter Delta, Art. no. 112.0016.756
 ■ Longlife koolstoffilter Delta, Art. no. 112.0174.992

Motorvermorgen / Afzuigvermogen / 

Geluidsniveau

Vermogenstand 1: 175 W / 270 m³/u / 52 dB(A)
Vermogenstand 2: 220 W / 380 m³/u / 59 dB(A)
Vermogenstand 3: 255 W / 540 m³/u / 66 dB(A)
Vermogenstand 4: 270 W / 650 m³/u / 69 dB(A)

Veiligheidsafstand tussen onderkant kookplaat en afzuigkap 65 cm (gas 75 cm)

FUN / Kleur

Afmetingen B × D

Verlichting LED

Energie / Ventilator / Verlichting /  

Efficiëntie vetfilter 

KLEUR

Zwart 

Champagne

DE KEUKENELEMENTEN   I  AFZUIGKAPPEN

Led-verlichting

Stel de optimale verlichting in : lichtniveau 
werk of lichtniveau sfeer.

Ghost touchbediening

Het bedieningspaneel is enkel zichtbaar 
wanneer de afzuigkap geactiveerd is. 
De witte leds op het bedieningspaneel geven 
de keuken het karakter van een modern, 
hoogtechnologisch ontwerp. 
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SPOELUNITS
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Ontdek de veelzijdige functionaliteiten van 
de Frames by Franke spoelunits.

Turbo plug

De spoelbakken zijn voorzien
van een ruimtebesparende Turbo
afvoerplug. De plug wordt tijdens het
productieproces in de spoelbakbodem
geperst, waardoor de plug één geheel
is met de bak. De volledig naadloze 
plug zorgt voor optimale hygiëne en 
schoonmaak comfort. 

Easy touch waste systeem

Met een druk op de knop kunt u een-
voudig de afvoer op afstand bedienen 
en hoeft u nooit meer met uw hand 
door heet of vervuild water om de 
afvoerplug te openen.

Vlak inbouw

De spoelunit is zo ingebouwd dat  
de flens van de spoelunit gelijk is  
met de bovenzijde van het werkblad.

Design overloop

De elegant verborgen overloop, waarbij 
de opening en de schroef schuilgaan 
achter een strak logoplaatje, 
vergemakkelijkt de reiniging. 

Opbouw

De spoelunit is zo ingebouwd dat 
de flens van de spoelunit op de 
bovenzijde van het werkblad ligt.

Zwitserse topkwaliteit

Dankzij het hoogstaande vakman-
schap wordt de functionaliteit van 
deze spoelunits jarenlang  
verzekerd. 

FastFix montagesysteem

Eenvoudige montage door middel 
van het FastFix kliksysteem.
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FUN / Uitvoering

Materiaal

Afmetingen B × D

127.0438.000 / Afdruipgedeelte links
127.0437.999  / Afdruipgedeelte rechts

RVS geborsteld
1160 × 520 mm

RVS SPOELUNIT

FSX 221 TL

Een spoelunit die het dagelijkse leven in de keuken aanzienlijk 
aangenamer maakt. De twee bakken, het afdruipgedeelte en 
de specifieke eigenschappen vereenvoudigen het werk in de 
keuken, daarbij is het ontwerp een lust voor het oog. 

 ■ Dubbele bak met kranenbank
 ■ Afdruipgedeelte (links of rechts)
 ■ Dag- en nachtmodus (zie toebehoren pag. 70)
 ■ Vlak inbouw

Specificaties 

 ■ Design overloop
 ■ Turbo plug
 ■ Easy touch waste systeem
 ■ FastFix montagesysteem

DE KEUKENELEMENTEN   I  SPOELUNITS

Easy touch waste systeem

Met een druk op de knop kunt u eenvoudig 
de afvoer op afstand bedienen en hoeft u 
nooit meer met uw hand door heet of vervuild 
water om de afvoerplug te openen.

Turbo plug

De spoelbakken zijn voorzien van een 
ruimtebesparende Turbo afvoerplug. De 
plug wordt tijdens het productieproces in de 
spoelbakbodem geperst, waardoor de plug één 
geheel is met de bak. Dit zorgt voor optimale 
hygiëne en schoonmaak comfort. 
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Easy touch waste systeem

Met een druk op de knop kunt u eenvoudig 
de afvoer op afstand bedienen en hoeft u 
nooit meer met uw hand door heet of vervuild 
water om de afvoerplug te openen.

FUN

Materiaal

Afmetingen B × D

127.0437.998

RVS geborsteld
860 × 458 mm

RVS SPOELUNIT

FSX 220-86 TL

De dubbele spoelunit met maximale functionaliteit is een prak-
tische alleskunner in uw keuken. Voldoende ruimte voor een 
perfecte mise en place.

 ■ Dubbele bak met kranenbank
 ■ Dag- en nachtmodus (zie toebehoren pag. 70)
 ■ Vlak inbouw

Specificaties

 ■ Design overloop
 ■ Turbo plug
 ■ Easy touch waste systeem
 ■ FastFix montagesysteem

Turbo plug

De spoelbakken zijn voorzien van een 
ruimtebesparende Turbo afvoerplug. De 
plug wordt tijdens het productieproces in de 
spoelbakbodem geperst, waardoor de plug één 
geheel is met de bak. Dit zorgt voor optimale 
hygiëne en schoonmaak comfort. 



56

FUN / Uitvoering

Materiaal

Afmetingen B × D

127.0437.913 / Afdruipgedeelte links
127.0437.912 / Afdruipgedeelte rechts

RVS geborsteld
860 × 520 mm

RVS SPOELUNIT

FSX 251 TL

Deze veelzijdige en compacte spoelunit maakt het mogelijk om 
verscheidene dingen tegelijkertijd te doen en biedt voldoende 
werkruimte.

 ■ Anderhalve bak met kranenbank
 ■ Afdruipgedeelte (links of rechts)
 ■ Dag- en nachtmodus (zie toebehoren pag. 70)
 ■ Vlak inbouw

 
Specificaties

 ■ Design overloop
 ■ Turbo plug 
 ■ Easy touch waste systeem
 ■ FastFix montagesysteem

DE KEUKENELEMENTEN   I  SPOELUNITS

Easy touch waste systeem

Met een druk op de knop kunt u eenvoudig 
de afvoer op afstand bedienen en hoeft u 
nooit meer met uw hand door heet of vervuild 
water om de afvoerplug te openen.

Turbo plug

De spoelbakken zijn voorzien van een 
ruimtebesparende Turbo afvoerplug. De 
plug wordt tijdens het productieproces in de 
spoelbakbodem geperst, waardoor de plug één 
geheel is met de bak. Dit zorgt voor optimale 
hygiëne en schoonmaak comfort. 
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FUN / Uitvoering

Materiaal

Afmetingen B × D

127.0437.888 / Afdruipgedeelte links
127.0437.885 / Afdruipgedeelte rechts

RVS geborsteld
860 × 520 mm

RVS SPOELUNIT

FSX 211 TL

Duurzaam, flexibel en praktisch, met groot afdruipgedeelte: deze 
robuuste spoelunit heeft meer te bieden dan een elegante look.

 ■ Enkele bak met kranenbank
 ■ Afdruipgedeelte (links of rechts)
 ■ Dag- en nachtmodus (zie toebehoren pag. 70)
 ■ Vlak inbouw

Specificaties

 ■ Design overloop
 ■ Turbo plug
 ■ Easy touch waste systeem
 ■ FastFix montagesysteem

Easy touch waste systeem

Met een druk op de knop kunt u eenvoudig 
de afvoer op afstand bedienen en hoeft u 
nooit meer met uw hand door heet of vervuild 
water om de afvoerplug te openen.

Turbo plug

De spoelbakken zijn voorzien van een 
ruimtebesparende Turbo afvoerplug. De 
plug wordt tijdens het productieproces in de 
spoelbakbodem geperst, waardoor de plug één 
geheel is met de bak. Dit zorgt voor optimale 
hygiëne en schoonmaak comfort. 
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FUN / Uitvoering

Materiaal

Afmetingen B × D

127.0437.911 / Afdruipgedeelte links
127.0437.889 / Afdruipgedeelte rechts

RVS geborsteld
860 × 458 mm

RVS SPOELUNIT

FSX 211

Ruime spoelbak met subtiel afdruipgedeelte, zonder kranenbank: 
deze spoelunit biedt veel gebruiksgemak en geeft u een beter 
overzicht tijdens het koken.

 ■ Enkele bak zonder kranenbank
 ■ Afdruipgedeelte (links of rechts)
 ■ Dag- en nachtmodus (zie toebehoren pag. 70)
 ■ Vlak inbouw

Specificaties

 ■ Design overloop
 ■ Turbo plug
 ■ Easy touch waste systeem
 ■ FastFix montagesysteem

DE KEUKENELEMENTEN   I  SPOELUNITS

Easy touch waste systeem

Met een druk op de knop kunt u eenvoudig 
de afvoer op afstand bedienen en hoeft u 
nooit meer met uw hand door heet of vervuild 
water om de afvoerplug te openen.

Turbo plug

De spoelbakken zijn voorzien van een 
ruimtebesparende Turbo afvoerplug. De 
plug wordt tijdens het productieproces in de 
spoelbakbodem geperst, waardoor de plug één 
geheel is met de bak. Dit zorgt voor optimale 
hygiëne en schoonmaak comfort. 
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FUN

Materiaal

Afmetingen B × D

127.0437.853

RVS geborsteld
580 × 520 mm

RVS SPOELUNIT  

FSX 210-520 TL

De ultieme klassieker in een modern jasje: 
duurzaam, praktisch en eenvoudig schoon te maken. 

 ■ Enkele bak met kranenbank
 ■ Dag- en nachtmodus (zie toebehoren pag. 70)
 ■ Vlak inbouw

Specificaties

 ■ Design overloop
 ■ Turbo plug
 ■ Easy touch waste systeem
 ■ FastFix montagesysteem

Easy touch waste systeem

Met een druk op de knop kunt u eenvoudig 
de afvoer op afstand bedienen en hoeft u 
nooit meer met uw hand door heet of vervuild 
water om de afvoerplug te openen.

Turbo plug

De spoelbakken zijn voorzien van een 
ruimtebesparende Turbo afvoerplug. De 
plug wordt tijdens het productieproces in de 
spoelbakbodem geperst, waardoor de plug één 
geheel is met de bak. Dit zorgt voor optimale 
hygiëne en schoonmaak comfort. 



60

FUN

Materiaal

Afmetingen B × D

127.0437.882

RVS geborsteld
580 × 458 mm

RVS SPOELUNIT  

FSX 210/110-458

De minimalistische vorm past uitstekend bij de nuttige functies 
van deze spoelunit, ontwikkeld voor de puristen onder ons.

 ■ Enkele bak zonder kranenbank
 ■ Dag- en nachtmodus (zie toebehoren pag. 70)
 ■ Vlak inbouw

Specificaties

 ■ Design overloop
 ■ Turbo plug
 ■ Easy touch waste systeem
 ■ FastFix montagesysteem
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Easy touch waste systeem

Met een druk op de knop kunt u eenvoudig 
de afvoer op afstand bedienen en hoeft u 
nooit meer met uw hand door heet of vervuild 
water om de afvoerplug te openen.

Turbo plug

De spoelbakken zijn voorzien van een 
ruimtebesparende Turbo afvoerplug. De 
plug wordt tijdens het productieproces in de 
spoelbakbodem geperst, waardoor de plug één 
geheel is met de bak. Dit zorgt voor optimale 
hygiëne en schoonmaak comfort. 
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KRANEN
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Water is een van de belangrijkste  
elementen in de keuken: met deze 
kraanfuncties zit u altijd goed. 

Highflex®

De innovatieve highflex®-veerslang 
kan flexibel in alle richtingen worden 
bewogen, keert automatisch terug 
naar zijn beginpositie en bewaart ook 
in ruststand zijn vaste vorm - zelfs 
zonder de daarvoor bestemde houder.

Zwitserse topkwaliteit

Dankzij het hoogstaande 
vakmanschap is de functionaliteit van 
de kraan jarenlang verzekerd. 

Uittrekbare handdouche/uitloop

De uittrekbare handdouche of uitloop 
zorgt voor nog meer gemak in de 
keuken. Ideaal voor het afspoelen van 
groenten of bij het reinigen van de 
spoelunit.

TURN and CLEAN®

De zeef kan eenvoudig zonder 
gereedschap worden gedemonteerd, 
schoongemaakt en terug gemonteerd 
worden.

Neoperl® 

De neoperl® perlator zorgt voor een 
mooie, zachte waterstraal en kan 
eenvoudig gereinigd worden met de 
perlator sleutel.

JETCLEAN® technology

Dankzij de elastische douchezeef 
wordt kalkaanslag beperkt. Terwijl 
het water loopt, zetten de conische 
gaten uit waardoor kalkresten van het 
zeefoppervlak loskomen. Wanneer de 
waterstroom wordt gestopt, worden 
de gaten automatisch kleiner.
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FUN / Materiaal

FUN / Materiaal

115.0370.601 / Chroom 

115.0370.611 / RVS-look

SEMIPROFESSIONELE KRAAN  

FS HF SWSP

Op het eerste gezicht valt het niet op hoe flexibel deze kraan is. 
Dankzij de magnetische houder hebt u de handdouche snel bij 
de hand, en kunt u hem net zo snel weer terugplaatsen. De stabiele 
veerslang behoudt haar vorm, blijft altijd op haar plaats en valt nooit 
in de spoelunit.

 ■ Highflex® 
 ■ Magnetische houder
 ■ Regelbare waterstraal
 ■ Neoperl®

 ■ Hoogwaardige afwerking

Highflex®

De innovatieve highflex®-veerslang 
kan flexibel in alle richtingen worden 
bewogen, keert automatisch terug naar zijn 
beginpositie en bewaart ook in ruststand 
zijn vaste vorm - zelfs zonder de daarvoor 
bestemde houder.

Neoperl® 

De neoperl® perlator zorgt voor een mooie, 
zachte waterstraal en kan eenvoudig 
gereinigd worden met de perlator sleutel.
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FUN / Materiaal 115.0370.589 / RVS

Deze elegante en veelzijdige roestvrijstalen kraan is zowel fraai als 
functioneel: de waterstraal kan geregeld worden met een druk op 
de knop – en een simpele handbeweging volstaat om de hand-
douche te verplaatsen.

 ■ Uittrekbare handdouche
 ■ Regelbare waterstraal
 ■ JETCLEAN® Technology
 ■ TURN and CLEAN®

 ■ Hoogwaardige afwerking

KRAAN MET UITTREKBARE HANDDOUCHE

FS SL SP

DE KEUKENELEMENTEN   I  KRANEN

JETCLEAN® technology

Dankzij de elastische douchezeef wordt 
kalkaanslag beperkt. Terwijl het water loopt, 
zetten de conische gaten uit waardoor 
kalkresten van het zeefoppervlak loskomen. 
Wanneer de waterstroom wordt gestopt, 
worden de gaten automatisch kleiner.

TURN and CLEAN®

De zeef kan eenvoudig zonder gereedschap 
worden gedemonteerd, schoongemaakt en 
terug gemonteerd worden.
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FUN / Materiaal 115.0370.581 / RVS

Deze minimalistische roestvrijstalen kraan toont aan dat kwaliteit 
enkel mogelijk is als alle details kloppen. De kraan verricht elke dag 
betrouwbaar zijn werk en is uiterst duurzaam gebouwd.

 ■ Neoperl®

 ■ Hoogwaardige afwerking

KRAAN MET DRAAIBARE UITLOOP

FS SL SW

Neoperl® 

De neoperl® perlator zorgt voor een mooie, 
zachte waterstraal en kan eenvoudig 
gereinigd worden met de perlator sleutel.



66

Dit elegante design is gewoon een lust voor het oog en de uittrek-
bare handdouche is bijzonder praktisch in gebruik - voor maximale 
fl exibiliteit.

 ■ Uittrekbare handdouche
 ■ Regelbare waterstraal
 ■ JETCLEAN® Technology
 ■ TURN and CLEAN®

 ■ Hoogwaardige afwerking

FUN / Materiaal

FUN / Materiaal

115.0370.502 / Chroom 

115.0370.510 / RVS-look

KRAAN MET UITTREKBARE HANDDOUCHE 

FS TL SP
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JETCLEAN® technology

Kegelvormige zeefperforaties beperken 
kalkaanslag zonder de waterstroom te 
verhinderen. 

TURN and CLEAN®

De zeef kan eenvoudig zonder gereedschap 
worden gedemonteerd, schoongemaakt en 
terug gemonteerd worden.
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FUN / Materiaal

 

FUN / Materiaal

115.0370.472 / Chroom 

115.0370.492 / RVS-look

Deze stijlvolle kraan is een ijzersterke toevoeging aan uw keuken. 
Dankzij de hoge uitloop kunnen pannen eenvoudiger gevuld 
worden.

 ■ Uittrekbare uitloop
 ■ Neoperl®

 ■ Hoogwaardige afwerking

KRAAN MET UITTREKBARE UITLOOP 

FS TL PO

Neoperl® 

De neoperl® perlator zorgt voor een mooie, 
zachte waterstraal en kan eenvoudig 
gereinigd worden met de perlator sleutel.
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FUN / Materiaal

FUN / Materiaal

115.0370.399/ Chroom

115.0370.445 / RVS-look

Groenten wassen, pannen vullen en vaat afspoelen. Deze prakti-
sche  kraan kan welke taak dan ook moeiteloos aan.

 ■ Neoperl®

 ■ Hoogwaardige afwerking

KRAAN MET DRAAIBARE UITLOOP

FS TL SW
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Neoperl® 

De neoperl® perlator zorgt voor een mooie, 
zachte waterstraal en kan eenvoudig 
gereinigd worden met de perlator sleutel.
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Het bestek handig bovenin de vaatwasser, zodat er voldoende 
ruimte overblijft voor glazen, schalen, borden en pannen.

 ■ A++
 ■ Laadcapaciteit : 14
 ■ 42 dB(A)
 ■ Uitgestelde start
 ■ 4 temperaturen, 9 programma‘s
 ■ Water- en energieverbruik : 9 L, 0.92 kWh
 ■ Aqua Safe
 ■ Watersensor

VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER  

MET BESTEKLADE FDW 614 DTS

FUN 

Afmetingen B × H × D

117.0250.903

600 × 820 x 552 mm

DE KEUKENELEMENTEN   I  VAATWASSER
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LIGHTBOARD
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Verhelderende voordelen.

Keukenweegschaal

In de dagmodus is het lightboard een handige weeg-
schaal en snijplank waarmee met uiterste precisie 
ingrediënten kunnen worden afgemeten.

Zachte onderlegger

Of u nu aan het schillen, snijden of portioneren bent, 
met deze zachte onderlegger wordt het lightboard 
een handig hulpmiddel voor al uw snijwerk. Door 
middel van de zuignappen blijft de onderlegger 
perfect op zijn plaats zitten.

Sfeerverlichting

In de nachtmodus verlicht het lightboard door middel 
van ambient verlichting, op subtiele wijze uw keuken. 
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Deze wereldprimeur is een absolute blikvanger in elke keuken. Het 
lightboard past precies over de bak van de spoelunit en vervult de 
functie van sfeerlicht. Bovendien komt het lightboard in de keuken 
van pas als alledaagse weegschaal of snijplank.

 ■ Verschillende sfeerverlichtingen
 ■ Accu oplaadbaar via adapter
 ■ Kan gecombineerd worden met de zachte onderlegger (afzonderlijk 

verkrijgbaar; zie pagina 74)
 ■ Vochtbestendig

FUN / Kleur

Afmetingen B × D 

112.0386.578 /  Zwart
112.0387.117  /  Champagne

278 × 434 mm

LIGHTBOARD

KLEUR

Zwart 

Champagne
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TOEBEHOREN
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FUN / Kleur

Afmetingen B × D

112.0355.965 /  Zwart 
112.0355.966 /  Champagne

278 × 434 mm

GLAZEN SNIJPLANK

Deze glazen snijplank past perfect bij de spoelunit.
De voordelen spreken voor zich: de plank is uiterst robuust, 
hygiënisch en schakelt uw spoelunit in een oogwenk om naar 
de nachtmodus.

 ■ Robuust
 ■ Hittebestendig
 ■ Antibacterieel
 ■ Hygiënisch

ZACHTE ONDERLEGGER 

Plaats deze zachte, maar veerkrachtige siliconen mat op de glazen 
snijplank om te voorkomen dat uw messen bot worden. De rubberen 
noppen zorgen voor een stevige grip, zelfs als de snijplank nat is.

 ■ Siliconen mat
 ■ Eenvoudig te plaatsen op de glazen snijplank
 ■ Voorkomt dat messen bot worden
 ■ Antislip

FUN

Afmetingen B × D

112.0342.598

250 × 367 mm

KLEUR

Zwart 

Champagne

DE KEUKENELEMENTEN   I  TOEBEHOREN VOOR SPOELUNITS
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FUN

Afmetingen B × D

112.0357.742

267 × 433 mm

ROLMATJE

Zo werkt goed design: deze oprolbare roestvrijstalen mat hoort 
thuis bij elke spoelunit en dient als het perfecte afdruiprek of 
onderzetter. Bovendien neemt de mat nauwelijks plaats in, 
aangezien u hem kunt oprollen.

 ■ Hoogwaardig roestvrijstaal
 ■ Eenvoudig op te rollen
 ■ Flexibel in gebruik

FUN / Materiaal

Afmetingen B × D

119.0375.115 /  Chroom
119.0375.116 /   RVS

75 × 104 mm

ZEEPDISPENSER 

Keuze uit chroom of roestvrij staal. De vloeibare zeep wordt via de 
bovenkant bijgevuld.

 ■ Past bij het design van de kraan
 ■ Minimalistisch esthetisch uiterlijk

DE KEUKENELEMENTEN   I  TOEBEHOREN VOOR SPOELUNITS
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FUN

Afmetingen B × D 

112.0057.850

172 × 412 mm

AFDRUIPBAKJE

Pasta afgieten of groenten spoelen - het duurzame 
roestvrijstalen afdruipbakje voor gebruik in de spoelunit. 

 ■ Hoogwaardig roestvrij staal
 ■ Past perfect in de spoelunit
 ■ Diverse toepassingen

FUN 

Afmetingen B × D

112.0357.743

423 × 346 mm

GASTRONORMHOUDER

De gastronormhouder is de ideale metgezel voor stoomschalen 
en -afdruipbakjes met standaard formaat. Door de houder in de 
spoelunit te plaatsen kunnen de gastronorm schalen rechtstreeks 
vanuit de oven in de spoelunit worden geplaatst. 

 ■ Opvouwbaar
 ■ Perfect geschikt voor gastronormschalen en -afdruipbakjes
 ■ Past bij de snijplank

DE KEUKENELEMENTEN   I  TOEBEHOREN VOOR SPOELUNITS
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GASTRONORMSCHAAL 

1/3

Schaal te gebruiken voor het verzamelen van GFT-afval 
tijdens de bereiding van de maaltijd. Of in combinatie met het 
gastronormafdruipbakje van formaat 1/3 - op elkaar gestapeld - bij 
het koken van groenten.

 ■ Extra gladde rand voor betere hygiëne 
 ■ Hoogwaardig roestvrij staal
 ■ Elegant design
 ■ Diverse toepassingen

FUN 

Afmetingen B × D

112.0393.400

325 × 175 mm 

GASTRONORMSCHAAL 

2/3

Deze schaal is perfect geschikt om uw gerechten op een 
aantrekkelijke manier te presenteren – een aanrader. Bovendien is 
hij stapelbaar, vaatwasbestendig en extreem robuust.

 ■ Extra gladde rand voor betere hygiëne
 ■ Hoogwaardig roestvrij staal
 ■ Elegant design
 ■ Diverse toepassingen

FUN 

Afmetingen B × D

112.0384.903

354 × 324 mm

DE KEUKENELEMENTEN   I  TOEBEHOREN VOOR SPOELUNITS
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GASTRONORM-

AFDRUIPBAKJE 1/3

Groenten, fruit of vlees bereiden en glazen of servies laten 
afdruipen, het gastronorm-afdruipbakje kan het allemaal en is een 
onmisbaar accessoire.

 ■ Extra gladde rand voor betere hygiëne 
 ■ Hoogwaardig roestvrijstaal
 ■ Elegant design
 ■ Diverse toepassingen

FUN

Afmetingen B × D

112.0384.902

325 × 175 mm

FUN 

Afmetingen B × D

112.0393.431

354 × 324 mm

GASTRONORM-

AFDRUIPBAKJE 2/3

Afdruipbak te gebruiken voor het koken en bereiden van groenten, 
vis of vlees in combinatie met de gastronormschaal van formaat 
2/3, op elkaar gestapeld.

 ■ Extra gladde rand voor betere hygiëne
 ■ Hoogwaardig roestvrijstaal
 ■ Elegant design
 ■ Diverse toepassingen

DE KEUKENELEMENTEN   I  TOEBEHOREN VOOR SPOELUNITS
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4.

PRODUCT-  
TEKENINGEN



80

MULTIFUNCTIONELE PYROLYSE TOUCH-OVEN 

FS 913 P

MULTIFUNCTIONELE OVEN 

FS 982 M

MULTIFUNCTIONELE TOUCH-OVEN 

FS 913 M

COMPACTE MULTISTOOMOVEN 

FSO 45 FS

FUN / Kleur

FUN / Kleur

FUN / Kleur

FUN / Kleur

116.0373.684 /  Zwart 
116.0373.686 /  Champagne

116.0373.687 /  Zwart

116.0373.683 /  Zwart 
116.0373.685 /  Champagne

116.0371.355 /  Zwart 
116.0371.357 /  Champagne

PRODUCTTEKENINGEN OVENS

PRODUCTTEKENINGEN   I  OVENS
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COMPACTE COMBI-OVEN 

FMW 45 FS

WARMHOUDLADE 

FS DRW 14

COMPACTE PYROLYSE OVEN 

FMO 45 FS

FUN / Kleur

FUN / Kleur

FUN / Kleur131.0371.340 /  Zwart 
131.0371.351 /  Champagne

112.0373.688 /  Zwart 
112.0373.689 /  Champagne

116.0371.368 /  Zwart 
116.0371.369 /  Champagne

PRODUCTTEKENINGEN   I  OVENS
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2-FLEX INDUCTIEKOOKPLAAT

FH FS 865

INDUCTIEKOOKPLAAT

FH FS 784

1-FLEX INDUCTIEKOOKPLAAT

FH FS 864

INDUCTIEKOOKPLAAT

FH FS 584

FUN / Kleur

FUN / Kleur

FUN / Kleur

FUN / Kleur

108.0373.666 /  Zwart 
108.0373.669 /  Champagne

108.0373.670 /  Zwart 

108.0373.665 /  Zwart 
108.0373.668 /  Champagne

108.0373.671 /  Zwart 

PRODUCTTEKENINGEN KOOKPLATEN

PRODUCTTEKENINGEN   I  KOOKPLATEN

R11
R11
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GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER

FH FS 785 4G

GASKOOKPLAAT

FH FS 584 4G

FUN / Kleur FUN / Kleur106.0373.673 /  Zwart 
106.0373.674 /  Champagne

106.0373.675 /  Zwart 

PRODUCTTEKENINGEN   I  KOOKPLATEN
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DOWNDRAFT

FS DW 866

HOOFDVRIJ WANDMODEL

FS VT 906 W

T-SHAPE EILANDMODEL

FS TS 906 I

HOOFDVRIJ WANDMODEL

FS VT 606 W

FUN / Kleur

FUN / Kleur

FUN / Kleur

FUN / Kleur

110.0377.354 /  Zwart 
110.0377.355 /  Champagne

110.0377.358 /  Zwart 
110.0463.802 /  Champagne

110.0377.373 /  Zwart 
110.0377.523 /  Champagne

110.0377.356 /  Zwart
110.0463.787 /  Champagne

PRODUCTTEKENINGEN AFZUIGKAPPEN

PRODUCTTEKENINGEN   I  AFZUIGKAPPEN

Bovenaanzicht Bovenaanzicht Achteraanzicht Achteraanzicht
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T-SHAPE WANDMODEL

FS TS 906 W

T-SHAPE WANDMODEL

FS TS 606 W

FUN / Kleur FUN / Kleur110.0377.372 /  Zwart 
110.0377.522 /  Champagne

110.0377.371 /  Zwart 
110.0377.521 /  Champagne

PRODUCTTEKENINGEN   I  AFZUIGKAPPEN
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RVS SPOELUNIT 

FSX 221 TL

RVS SPOELUNIT 

FSX 251 TL

RVS SPOELUNIT 

FSX 220-86 TL

RVS SPOELUNIT 

FSX 211 TL

FUN / Uitvoering

FUN / Uitvoering

FUN

FUN / Uitvoering

127.0438.000 / Afdruipgedeelte links 
127.0437.999  / Afdruipgedeelte rechts 

127.0437.913 / Afdruipgedeelte links 
127.0437.912 / Afdruipgedeelte rechts

127.0437.998

127.0437.888 / Afdruipgedeelte links 
127.0437.885 / Afdruipgedeelte rechts

PRODUCTTEKENINGEN SPOELUNITS

PRODUCTTEKENINGEN   I  SPOELUNITS
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RVS SPOELUNIT 

FSX 221

RVS SPOELUNIT 

FSX 210/110-58

RVS SPOELUNIT 

FSX 210-58 TL

FUN / Uitvoering

FUN 

FUN 127.0437.911  / Afdruipgedeelte links 
127.0437.889 / Afdruipgedeelte rechts 

127.0437.882

127.0437.853

PRODUCTTEKENINGEN   I  SPOELUNITS
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SEMIPROFESSIONELE KRAAN 

FS HF SWSP

KRAAN MET UITTREKBARE HANDDOUCHE

FS TL SP

KRAAN MET UITTREKBARE HANDDOUCHE

FS SL SP

KRAAN MET DRAAIBARE UITLOOP

FS SL SW

FUN / Kleur

FUN / Kleur

FUN / Kleur

FUN / Kleur

115.0370.601 / Chroom  
115.0370.611 / RVS-look 

115.0370.502 / Chroom  
115.0370.510 / RVS-look 

115.0370.589 / RVS 

115.0370.581 / RVS

PRODUCTTEKENINGEN KRANEN

PRODUCTTEKENINGEN   I  KRANEN
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KRAAN MET UITTREKBARE UITLOOP

FS TL PO

KRAAN MET DRAAIBARE UITLOOP

FS TL SW

INTEGREERBARE VAATWASSER MET BESTEKLADE

FDW 614 DTS

FUN / Kleur FUN / Kleur

FUN 

115.0370.472 / Chroom  
115.0370.492 / RVS-look 

115.0370.399 / Chroom  
115.0370.445 / RVS-look 

117.0250.903

PRODUCTTEKENING VAATWASSER

PRODUCTTEKENINGEN   I  KRANEN

mi
n. 

8 2
0 /8

6 0

min. 567

600

522

13
0

60

75
 - 1

65

598

552

90

H



90

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank 
te Den Haag op uitgegeven door de Vereniging FME-CWM, Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer 
© Vereniging FME-CWM / FME Advocaten

Art. I Algemeen
1.  Wanneer deze voorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van leveringen en/of 

diensten door de opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover daarvan niet 
door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen partijen is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen 
inkoop- of andere voorwaardenwordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 - product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie;
 -  schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief, telefax of e-mailbericht of elke 

andere door de partijen overeengekomen technische wijze;
 -  de opdrachtnemer: degene die in zijn aanbieding en/of opdrachtbevestiging naar deze voorwaarden verwijst;
 - de opdrachtgever: degene tot wie de aanbieding en/of opdrachtbevestiging is gericht;
 In deze voorwaarden wordt mede verstaan onder:
 - dienst: de aanneming van werk.

Art. II Aanbieding
1.  Elke door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding is vrijblijvend.
2.   Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer onder normale omstandigheden en 

tijdens normale werkuren.

Art. III Overeenkomst
1.  Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de 

opdrachtnemer of op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.
2.  Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de 

opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk 
vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel boven de in het contract of de opdrachtbevestiging 
uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

3.  Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer slechts voor 
zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Art. IV Prijs
1.  De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende 

overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af-fabriek volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding, behoudens voor 
zover in deze voorwaarden anders is bepaald. Onder “fabriek” wordt verstaan het bedrijfsterrein van de opdrachtnemer.

2.  Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan 
- ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden - is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs 
dienovereenkomstig te verhogen.

3.  In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening 
te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 
en lid 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.

4.  Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien de 
opdrachtnemer bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. 
moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.

5.  De verpakking is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Verpakking wordt niet teruggenomen.
6.  Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, 

modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Door de 
opdrachtnemer daarvoor betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de opdrachtgever.

7.  Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen het product te monteren/installeren, is de prijs berekend inclusief montage/
installatie en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de aanbieding genoemde plaats en inclusief alle kosten, 
uitgezonderd kosten die volgens de voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen of die in art. VII zijn vermeld. Gemaakte 
kosten wegens onwerkbaar weer zullen worden doorberekend.

Art. V Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.;  
intellectuele eigendom
1.  In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor 

zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende 
opdrachtbevestiging.

2.  De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, 
programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ook indien daarvoor kosten in rekening 
zijn gebracht. De intellectuele eigendom op de informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de 
fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook indien daarvoor 
kosten in rekening zijn gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behalve voor de uitvoering van de 
overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, 
bekend gemaakt of gebruikt.

Art. VI Levertijd
1.  De levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:
 a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
 b.  de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke documenten, 

gegevens, vergunningen e.d.;
 c.  de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
 d.  de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van het bedrag dat volgens de overeenkomst vóór de aanvang van de 

werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
  Indien een leveringsdatum respectievelijk -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de 

datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum respectievelijk het einde van de leveringsweek.
2.   De levertijd is gebaseerd op de bij het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van 

de voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer 
vertraging ontstaat door wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde 
materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

3.  Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van opdrachtnemer 
is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat de 
opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de verplichting van de opdrachtnemer tot nakoming van 
zijn eventuele montage-/ installatieverplichtingen.

4.  Onverminderd het elders in deze voorwaarden voor verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de 
duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat door het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige 
uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de 
overeenkomst.

5.  Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, 
tenzij deze overschrijding meer dan 16 weken bedraagt of volgens mededeling van de opdrachtnemer meer dan 16 weken 
zal bedragen. De opdrachtgever kan bij laatstbedoelde overschrijding of mededeling de overeenkomst door een schriftelijke 
mededeling aan de opdrachtnemer ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, recht op restitutie van het voor het 
product reeds betaalde gedeelte van de prijs en op vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 
procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs.

  Tenzij de opdrachtgever gebruik maakt van zijn bovengenoemde recht tot ontbinding, geeft overschrijding van de levertijd - door 
welke oorzaak ook - de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van 
werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

Art. VII Montage/installatie
1.  Indien door partijen is overeengekomen dat de opdrachtnemer de montage/installatie van het te leveren product zal verzorgen, 

is de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, 
voorzieningen en/ of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren/installeren product en/of de 
juiste werking van het product in gemonteerde/geïnstalleerde staat. Dit geldt niet indien en voor zover die uitvoering door of 
in opdracht van de opdrachtnemer wordt verricht volgens door of in opdracht van laatstgenoemde vervaardigde of verstrekte 
tekeningen en/of gegevens.

2.  Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever, indien door partijen is overeengekomen dat de opdrachtnemer de 
montage/ installatie van het te leveren product zal verzorgen, er in ieder geval voor eigen rekening en risico voor dat:

 a.  de medewerkers van de opdrachtnemer, zodra zij op de plaats van montage/installatie zijn aangekomen, hun werkzaamheden 
kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien de opdrachtnemer dit 
noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;

 b.  geschikte behuizing en alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor de 
medewerkers van de opdrachtnemer aanwezig zijn;

 c.  de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
 d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage/installatie;
 e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig   
 zijn;
 f.  de nodige en gebruikelijke hulppersonen, hulpwerktuigen, hulpen bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en 

ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting e.d. daaronder begrepen) en de voor 
het bedrijf van de opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van 
de opdrachtnemer staan;

 g.  alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd en dat alle maatregelen zijn 
genomen en worden gehandhaafd om in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te 
voldoen;

 h.  bij aanvang van en tijdens de montage/installatie de toegezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn.
3.  Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening 

van de opdrachtgever.
4. Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel VI van overeenkomstige toepassing.

Art. VIII Keuring en overnametests
1.  De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering als bedoeld in artikel VI lid 3 respectievelijk - 

indien montage/installatie is overeengekomen - binnen uiterlijk 14 dagen na de montage/installatie. Indien deze termijn zonder 
schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

2.  Indien overnametests zijn overeengekomen zal de opdrachtgever na de levering als bedoeld in artikel VI lid 3 of, indien montage/
installatie is overeengekomen, na de montage/installatie de opdrachtnemer in de gelegenheid stellen de nodige voorbereidende 
tests uit te voeren en die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die de opdrachtnemer nodig acht. De overnametests 
zullen onverwijld na het verzoek van de opdrachtnemer daartoe in aanwezigheid van de opdrachtgever worden uitgevoerd. Indien 
de overnametests zonder gespecificeerde en gegronde klacht zijn uitgevoerd, alsmede indien de opdrachtgever niet aan zijn 
voornoemde verplichtingen voldoet wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

3.  De opdrachtgever stelt voor de overnametests en daarmee verband houdende tests de benodigde faciliteiten, waaronder die 
als bedoeld in art. VII lid 2 sub f., en representatieve monsters van eventuele te be- of verwerken materialen in voldoende 
mate, tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer, opdat de door partijen voorziene 
gebruiksomstandigheden voor het product zo veel mogelijk kunnen worden nagebootst. Indien de opdrachtgever hieraan niet 
voldoet is lid 2 laatste zin van toepassing.

4.  In geval van geringe tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, 
zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. De opdrachtnemer zal de tekortkomingen 
alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen. 

5.  Onverminderd de garantieverplichtingen van de opdrachtnemer zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering 
van de opdrachtgever terzake van een tekortkoming in de prestatie van de opdrachtnemer uitsluiten.

Art. IX Risico- en eigendomsovergang
1.  Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. VI lid 3 draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en 

indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behalve voor zover de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid 
van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de opdrachtnemer is te wijten. Indien de opdrachtgever na 
ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product is de opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende 
kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

2.  Onverminderd het in het vorige lid en het in art. VI lid 3 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op de opdrachtgever 
over wanneer al het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer voor leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met 
inbegrip van rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan.

3.  De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De opdrachtgever zal aan 
de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen 
eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde 
demontage.

Art. X Betaling
1.  Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden in 2 termijnen: 1/3 (éénderde) 

uiterlijk binnen 7 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst; 2/3 (tweederde) uiterlijk binnen 14 dagen na levering 
volgens art. VI lid 3.

2. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.
3.  Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de door de opdrachtnemer te bepalen wijze.
4.  Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn 

en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar 
een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, zoals in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk 
Wetboek bedoeld, en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Art. XI Garantie
1.  Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem 

geleverde product (niet zijnde een dienst) als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor 
zover het betreft bij keuring respectievelijk overnametests niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de 
opdrachtgever bewijst dat zij binnen 6 maanden na de levering volgens artikel VI lid 3 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend 
als direct gevolg van een onjuistheid in de door de opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel als gevolg van gebrekkige 
afwerking of gebruik van slecht materiaal.

2.  Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op bij een keuring respectievelijk overnametests niet-waarneembare gebreken die 
hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/ installatie door de opdrachtnemer. Indien montage/
installatie van het product door de opdrachtnemer plaatsvindt gaat de in lid 1 bedoelde garantietermijn van 6 maanden in op 
de dag dat de montage/installatie door de opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in 
ieder geval eindigt indien 12 maanden na levering volgens artikel VI lid 3 zijn verstreken.

3.  Onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer worden weggenomen door 
reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van de opdrachtnemer, of door toezending van 
een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van de opdrachtnemer. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele 
verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten en reis- en verblijfskosten, alsmede 
kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Voor gerepareerde respectievelijk 
vervangende onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 
12 maanden na de levering van het product volgens artikel VI lid 3 zijn verstreken of, bij toepasselijkheid van lid 2, zodra 18 
maanden na laatstgenoemde levering zijn verstreken.

4.  Voor de door de opdrachtnemer buiten garantie uitgevoerde reparatie-, revisie- en onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke 
diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de 
opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de 
opdrachtnemer om in geval van ondeugdelijkheid de desbetreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te 
verrichten. De tweede volzin van lid 3 is van overeenkomstige toepassing. In dat geval geldt een nieuwe garantietermijn van 6 
maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden na de oorspronkelijke werkzaamheden zijn verstreken.

5.  Voor door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt geen garantie gegeven.
6.  Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
 a.  de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
 b. normale slijtage;
 c. montage/installatie of reparatie door de opdrachtgever of door derden;
 d.  de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
 e.  in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
 f.  materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt;
 g.  materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, 

alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
 h.  door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft 

verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken.
7.   Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de 

opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met 
betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden. Indien de opdrachtgever zonder 
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van 
het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

8.  Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het 
verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen 
de opdrachtnemer voor die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval 
aanhangig te worden gemaakt.

9.  Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen 
onderdelen/ producten eigendom van de opdrachtnemer.

10.  Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de 
verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

Artikel XII Aansprakelijkheid
1.  De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel XI van deze voorwaarden omschreven 

garantieverplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen voortvloeiend uit art. XI is 
nagekomen, kan de opdrachtgever in een schriftelijke mededeling een laatste, passende termijn stellen voor de nakoming door 
de opdrachtnemer van deze verplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen deze laatste termijn zijn verplichtingen nakomt, 
kan de opdrachtgever, voor rekening en risico van de opdrachtnemer, de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren 
of door een derde laten uitvoeren. Indien herstelwerkzaamheden aldus met succes door de opdrachtgever of door een derde 
worden uitgevoerd, is de opdrachtnemer door vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte redelijke kosten ontslagen van 
alle aansprakelijkheid voor het desbetreffende gebrek, met dien verstande dat deze kosten ten hoogste 15 procent van de voor 
het geleverde product overeengekomen prijs zullen bedragen.

2.   Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden uitgevoerd, 
a) heeft de opdrachtgever recht op een korting op de voor het geleverde product overeengekomen prijs in evenredigheid 
met de waardevermindering van het product, met dien verstande dat deze korting ten hoogste 15 procent van de voor het 
geleverde product overeengekomen prijs kan bedragen, of b) kan de opdrachtgever, indien het gebrek zo ernstig is dat het 
de opdrachtgever in belangrijke mate het voordeel van het contract ontneemt, door een schriftelijke mededeling aan de 
opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden. De opdrachtgever heeft dan recht op restitutie van de voor het geleverde product 
betaalde prijs en op een vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het 
geleverde product overeengekomen prijs.

3.  Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de opdrachtnemer 
en behoudens het bepaalde in art. VI lid 5 en in lid 1 en lid 2 van dit artikel is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor 
gebreken in het geleverde product en in verband met de levering, zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en door 
niet-levering, voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade, gevolgschade en indirecte schade 
en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers van de) opdrachtnemer, uitgesloten.

4.  De opdrachtnemer is daarom ook niet aansprakelijk voor: 
- schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden; 
- beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, 
halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

5.  Indien de opdrachtnemer, zonder de montage/installatie in opdracht te hebben, wel bij de montage/installatie hulp en bijstand - 
van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.

6.  De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken 
van derden tot vergoeding van schade.

Art. XIII Overmacht
Onder “overmacht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke 
omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de 
overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, 
burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van 
de opdrachtnemer of diens leveranciers.

Art. XIV Opschorting en ontbinding
1.  In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst door overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder 

rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de 
opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering, indien mogelijk, dan 
wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

2.  Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen 
van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde 
grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. 
In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin 
verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze 
zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen of te vernietigen.

3.  Indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn om aan zijn contractuele 
verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, 
liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd passende 
zekerheid terzake van alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van de opdrachtgever te verlangen en in afwachting 
van zodanige zekerheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van zekerheidsstelling binnen een 
redelijke, door de opdrachtnemer gestelde termijn is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden. De opdrachtnemer heeft deze bevoegdheden naast zijn overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en 
deze voorwaarden.

4.  Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de 
opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer 
evenzeer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.

5.  In geval van opschorting op grond van lid 3 of lid 4 is de opdrachtnemer bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door 
hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken 
voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 is de vorige 
volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de opdrachtnemer in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor 
verkoop of vernietiging voor rekening van de opdrachtgever. Bij opschorting of ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 heeft de 
opdrachtnemer recht op volledige schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.

Art. XV Geschillen
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk 
van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de 
bevoegde Nederlandse rechter. Indien de wet niet voorziet in bevoegdheid van een Nederlandse rechter, zal de rechtbank van het 
arrondissement van de opdrachtnemer bevoegd zijn.

Art. XVI Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, 
geldend voor het Koninkrijk in Europa. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

ALGEMENE VOORWAARDEN
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