
Sprankelend,
gefilterd,
gekoeld EN

kokend water

Alles �t 1 kr�n:

Water 
at its 
best



solide
& veilig slim &

duurzaam

Gezond 
& lekker

Betaalbaar gemak



slim &
duurzaam

Gun jezelf het gemak van direct speciaal water uit 
je kraan voor een betaalbare prijs. Al het speciaal 
water is gezuiverd of het nu sprankelend, gekoeld, 
kokend of alleen gezuiverd water is. Dit zorgt ervoor 
dat jij de beste kwaliteit uit jouw kraan tapt. 

Stel het systeem zo samen dat het precies aansluit 
bij wat jij nodig hebt. Koud- en warmwater is een 
gegeven, de keuze voor de 4 verschillende speciaal 
water functies is aan jou. 
Weet je nog niet zeker welk systeem bij jou past? 
Geen probleem je kunt alle Perfect multi-water  
systemen upgraden wanneer jij dat wilt.

WATER AT ITS BEST

Betaalbaar gemak

Direct kokend water

Koud/warm water

Verfrissend gekoeld water

Gezond gezuiverd water

Heerlijk sprankelend gekoeld water



Wereldwijd is Franke een toonaangevende
leverancier van producten en oplossingen
voor keukens en badkamers, professionele
food services, professionele koffiesystemen
en sanitaire ruimten. Zonder het misschien 
te weten zijn we vaker in je leven dan je denkt. 

FRANKE IN HET KORT

KOOKPLA TEN

RVS WERKBLADEN

SPOELBAKKEN

MULTI-WATER KRANEN

& MENGKRANEN

OVENS

AFZUIGING



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 samen-
werken, 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.

We staan achter de kwaliteit van onze 
multi-water kranen en bieden daarom 
bij registratie en tijdig vervangen van de 
filter 5 jaar all-in garantie. Zo kun je  
onbezorgd genieten van je favoriete 
water direct uit de kraan.

Moments
of wonder

5 JAAR ALL-IN GARANTIE

KOOKPLA TEN

AFZUIGING





Heerlijk
SPRANKELEND
water

Sprankelend, gekoeld, gezuiverd, kokend, koud- en warm-
water: alles uit 1 kraan! Al sinds het ontstaan van spran-
kelend water, aan het eind van de 18e eeuw, wordt het 
gezien als een exclusief drankje. Het kunnen tappen van 
direct gekoeld sprankelend water uit je kraan is een luxe 
die je jezelf wilt veroorloven. Het is niet alleen lekker, 
maar bovendien erg verfrissend.  Het koele sprankelende 
water tintelt heerlijk in je mond en maakt iedere slok 
water of limonade net iets specialer. Verras je gasten en 
jezelf met de mooiste limonades en maak van ieder glas 
een feestje.

Dus voortaan geen plastic waterflessen meer uit de  
supermarkt, maar milieuvriendelijk fris en sprankelend 
water uit je eigen kraan. Dit is niet alleen duurzaam, 
maar ook praktisch en kostenbesparend.





Geen fan van sprankelend water? Geen  
probleem, kies dan voor de Perfect4 Chilled  
kraan van Franke. Je hebt daarmee altijd 
beschikking over vers gezuiverd koud water. 
Ideaal voor het maken van de lekkerste 
limonades en je zet binnen een handomdraai 
een karaf koud water voor je gasten op tafel.

De temperatuur is in te stellen, precies hoe jij 
jouw water het lekkerste vindt. Bij de Perfect5 
Chilled-Pro kun je naast gekoeld ook voor ge-
zuiverd water kiezen wat op temperatuur van 
je leidingwater is. Daarbij is 1 liter (gekoeld) 
gezuiverd water veel goedkoper dan flessen 
water. Fijn voor de portemonnee, ruimte- 
besparend in je koelkast en goed voor het 
milieu!

Verfrissend 
koel water





gezuiverd 
gezond water

Water drinken is gezond, de mens bestaat voor een groot 
gedeelte uit water. Eigenlijk drinken we vaak te weinig  
water en dat zouden we graag anders zien. Het leiding- 
water in Nederland is van goede kwaliteit maar jij wilt de 
beste kwaliteit!

Ons gezuiverde water zorgt voor een heerlijke zachte 
smaak en kun je vergelijken met de smaak van bronwater.
Dit water is lekker, maar ook beter voor je. Belangrijke 
mineralen worden behouden, maar onzuiverheden zoals 
hormonen en medicijnresten worden uit het water ver- 
wijderd. Het Pro M filter zorgt bij alle speciale water op-
ties voor een optimale smaakbeleving. Daarnaast wordt 
het systeem beschermd tegen kalkafzetting en blijft hier-
door duurzaam.





direct 
Kokend water

Gemak en comfort in de keuken worden 
steeds belangrijker tijdens het dagelijks ge-
bruik. Hoe fijn is het dan om altijd te beschik-
ken over direct kokend water. Het water uit de 
kraan heeft een temperatuur van 100 °C en 
is dus direct bruikbaar. Dat bespaart veel tijd 
bij het bereiden van maaltijden en het zetten 
van een kop koffie of thee. Ook zeer praktisch 
voor schoonmaken van aangekoekte vaat en 
het steriliseren van babyflesjes en speentjes.

Naast de tijd die je bespaart, gebruik je ook 
nooit meer water dan nodig. Het systeem is 
bovendien zuinig in gebruik. De elektronische 
Touch knop zorgt voor een veilige en intuïtieve 
bediening. De Premium3 heeft een mecha-
nische Twist bediening met druk- en draaiknop 
met terugslagveer. 





Wonderful
black

De mat zwarte kraan is de perfecte oplossing 
voor liefhebbers van industrieel design. Deze 
stijlvolle multitasker brengt comfort en gemak 
in de keuken. Je hebt de keuze uit direct  
gekoeld, gefilterd en kokend water uit dit  
stoere model.

Combineer deze mat zwarte kraan met de 
zwarte Franke Tectonite of Fragranite spoelbak 
om de Wonderful Black look af te maken.



Stel jouw speciaal 
water systeem samen

Kies je favoriete water opties: kokend - gezuiverd - gekoeld - 
sprankelend. Hierbij is al het speciaal water gezuiverd.  

Alle kranen zijn voorzien van koud- en warmwater.

Kies het design en finish van je kraan. 
Je hebt keuze uit Touch (Perfect) en Twist (Premium) bediening.

Perfect6
Sparq

Perfect5
chilled-pro

Perfect4

Premium3
perfect3

Perfect4 
chilled

1

2

Irena*
chroom

Mondial*
RVS

Irena
black

Minerva* 
chroom

Pollux*
RVS

Helix*
RVS

Minerva
black

* Alleen de chroom en RVS modellen zijn beschikbaar in mechanische Twist bediening. 
Let op, Perfect6 Sparq kan alleen gecombineerd worden met volledig RVS kranen.



       chiller-PROchiller

Voor gekoeld en sprankelend water heb je een extra 
unit naast de boiler nodig:

Kies de juiste boiler voor jouw situatie:

          sparq

4

3

Minerva
black

Let op, alleen toepasbaar 
met de mechanische  

Twist kranen.

Combi XLCombi SSOLO S Combi xcellent

Koud en warm water 
toevoer aanwezig

Alleen koud water
toevoer aanwezig

Alleen koud water
toevoer aanwezig

Behoefte aan veel warm 
en kokend water

Behoefte aan veel 
warm water

Korte wachttijd op warm 
water of leidinglengte  

< 10 meter

Lange wachttijd op warm 
water of leidinglengte  

> 10 meter?

Lange wachttijd op warm 
water of leidinglengte  

> 10 meter?

Lange wachttijd op warm 
water of leidinglengte  

> 10 meter?

Koud en warm water 
toevoer aanwezig

 



welk design past 
bij jou?

De Premium3 is voorzien 
van de mechanische 
Twist bediening. De kind-
veilige druk- en draaiknop 
met terugslagveer stopt de 
kokend waterstraal onmid-
dellijk wanneer de knop 
wordt losgelaten.

Ga je voor een haakse, ronde of een U-uitloop? Je hebt de 
keuze uit chroom, zwart en volledig roestvrijstaal.

Irena - chroom

Mondial - RVS

Irena - blackMinerva - chroom

Pollux - RVS Helix - RVS

Minerva - black

Chroom 
ook in 
Twist

RVS
ook in 
Twist

Sprankelend water kan 

alleen in combinatie 
met 

een Volledige RVS kra
an

TWIST BEDIENING



Rood kokend water

Wit neutrale stand

Groen sprankelend water

Licht blauw gekoeld water

Blauw gezuiverd water

Sprankelend water kan 

alleen in combinatie 
met 

een Volledige RVS kra
an

Touch 

bediening

Rood / kleur combinatie
Waarschuwing voor kokend water
• Schakelt automatisch uit na 5 minuten
• Opheffen door 2x te drukken

De Perfect serie is voorzien van de elektronische 
Touch bediening. De gekleurde lichtring geeft 
precies aan op welke stand de kraan staat.

De Touch knop is makkelijk maar ook veilig. Hij 
schakelt automatisch op de kinderbeveiliging en je 
kan hem ook uitzetten.

• Indrukken en vasthouden – vullen van glas
• 2x indrukken = vulstand - medium
• 3x indrukken = vulstand – large
• Kraan stopt automatisch na bereiken volume

SLIMME TOUCH BEDIENING



Staand en liggend 
te plaatsen

Staand en liggend 
te plaatsen

Direct 100 °C 

en onbeperkt 

warm water

Direct 

100 °C

Past liggend achter 

keukenplint

Past liggend achter 

keukenplint

COMBI Xcellent

COMBI S

Afmetingen staand (H x B x D) 522 x 145 x 200 mm

Vermogen 1500 W

Inhoud 4,7 liter

Capaciteit:

- liggend kokend/warm 3 liter / 14 liter

- staand kokend/warm 4 liter / 18 liter

Stand-by gebruik ± € 0,10 per dag

Bewaar temperatuur 107,5 °C

Doorwarmtijd 12 min.*

De Combi Xcellent wordt standaard geleverd met de 
Bypass. Hiermee is het systeem op zowel warm- als 
koudwater aan te sluiten. Zo heb je altijd beschikking 
over direct en onbeperkt warm water. 

Net als de Combi S kan de COMBI Xcellent zowel staand 
als liggend (plinthoogte 15 cm) geplaatst worden.

De Combi S is alleen aan te sluiten op de koudwater 
toevoer. Warm water wordt gemengd met het water 
uit de boiler. De nieuwe elektronische Combi S kan 
zowel staand (in het kastje) of liggend onder de plint 
geplaatst worden! Let op, minimale plinthoogte dient 
15 cm te zijn.

*Bij leidingtemperatuur van 10 °C en reeds in werking

Afmetingen staand (H x B x D) 522 x 145 x 200 mm

Vermogen 1500 W

Inhoud 4,7 liter

Capaciteit:

- liggend kokend/warm 3 liter / onbeperkt

- staand kokend/warm 4 liter / onbeperkt

Stand-by gebruik ± € 0,10 per dag

Bewaar termerpatuur 107,5 °C

Doorwarmtijd 12 min.*

*Bij leidingtemperatuur van 10 °C en reeds in werking



voor grote hoeveelheden 
warm & kokend water

Direct 

100 °C

SOLO S

COMBI XL

Afmetingen staand (H x B x D) 522 x 145 x 200 mm

Vermogen 1500 W

Inhoud 4,7 liter

Capaciteit:

- liggend kokend 3 liter

- staand kokend 4 liter

Stand-by gebruik ± € 0,10 per dag

Bewaar termerpatuur 107,5 °C

Doorwarmtijd 12 min.*

Afmetingen staand (H x B x D) 452 x 300 x 285 mm

Vermogen 2200 W

Inhoud 10 liter

Capaciteit kokend/warm 7,5 liter / 32 liter

Stand-by gebruik ± € 0,12 per dag

Bewaar temperatuur 108 °C

Doorwarmtijd 20 min.*

De Solo S is alleen aan te sluiten op de koudwater 
toevoer en levert alleen kokend water. Warm water 
komt uit de bestaande warm waterleiding. De nieu-
we elektronische Solo S kan zowel staand in het 
kastje of liggend onder de plint geplaatst worden. 
Let op, minimale plinthoogte dient 15 cm te zijn.

De Combi XL is alleen aan te sluiten op de koud-
water toevoer. Warm water wordt gemengd met het 
water uit de boiler. De XL is geschikt voor iedereen 
die behoefte heeft aan grote hoeveelheden warm 
of kokend water.

*Bij leidingtemperatuur van 10 °C en reeds in werking

*Bij leidingtemperatuur van 10 °C en reeds in werking

Past achter keukenpli
nt

Direct 

100 °C

Staand en liggend 
te plaatsen



Chiller-Pro

Chiller

Afmetingen (H x B x D) 390 x 225 x 360 mm

Vermogen 100 W

Stand-by gebruik ± € 0,03 per dag

Inhoud 4 liter

Capaciteit 2,4 liter

Afkoeltijd 10 min.

Max. leidingdruk 4 bar

Combineer met Combi S, X en XL

De Chiller-Pro voorziet het systeem van heerlijk gekoeld water. De 
compacte unit komt naast de boiler in het keukenkastje te staan. 
Door de nieuwe Hydronic technologie levert de Chiller-Pro op zeer 
zuinige en efficiënte wijze de perfecte koelcapaciteit, zodat er altijd 
voldoende gekoeld water beschikbaar is. Via een slimme app* krijg 
je feedback over de werking van het systeem, kun je de gewenste 
koeltemperatuur instellen en precies bij houden hoeveel plastic 
waterflessen en C02 uitstoot je hebt bespaard.

De Chiller voorziet het systeem van heerlijk gekoeld water en komt 
naast de boiler in het keukenkastje te staan. De temperatuur is in 
te stellen van 4°C tot 7°C, zo kun je de watertemperatuur aanpas-
sen aan het seizoen. Met het gekoeld gezuiverd water hoef je geen 
karaf water meer te koelen in je koelkast, maar tap je precies de 
juiste hoeveelheid op ieder moment. Niet alleen gemakkelijk, maar 
ook duurzaam, energie- en kostenbesparend.

Afmetingen (H x B x D) 406 x 185 x 386 mm

Vermogen 170 W

Stand-by gebruik ± € 0,03 per dag

Capaciteit: 18 liter per uur

- gekoeld water 2,5 liter per minuut

- gezuiverd water Onbeperkt**

Afkoeltijd 5 min.

Max. leidingdruk 4 bar

Combineer met Combi S, X en XL

*App medio 2019 beschikbaar/**Afhankelijk van filtercapaciteit

Temperatuur 
handmatig  

in te stellen

2,4 liter
Gekoeld

Temperatuur in te 

stellen via app

2,5 liter
Gekoeld



goed voor

100 liter

sprankelend

water
Afmetingen staand 310 x 170 mm

Capaciteit ±100 liter

Montage geïntegreerd in Sparq

Met de koolzuurcilinder kun je ±100 liter 
sprankelend water tappen. De cilinder is netjes en 
veilig weggewerkt in de compacte Sparq. 

Via www.frankewebshop.nl kun je eenvoudig een 
nieuwe cilinder bestellen. De lege cilinder kun je bij 
het oud ijzer aanbieden ter recycling.

sparq
De Sparq voorziet het systeem van heerlijk gekoeld en gekoeld sprankelend 
water. De compacte unit komt naast de boiler in het keukenkastje te staan. 
Door de nieuwe Hydronic technologie levert de Sparq op zeer zuinige en 
efficiënte wijze de perfecte koel- en bruiscapaciteit, zodat er altijd voldoende 
gezuiverd, gekoeld en sprankelend water voor je klaar staat. De geïntegreerde 
koolzuur cilinder is goed voor ±100 liter gekoeld sprankelend water.

Via een slimme app* krijg je feedback over de werking van het systeem, 
kun je de gewenste koel temperatuur instellen en precies bijhouden hoeveel 
plastic waterflessen en C02 uitstoot je hebt bespaard.

Afmetingen (H x B x D) 406 x 185 x 386 mm

Vermogen 170 W

Stand-by gebruik ± € 0,03 per dag

Capaciteit: 18 liter per uur

- gekoeld water 2,5 liter per minuut

- sprankelend water 2,7 liter per minuut

- gezuiverd water Onbeperkt**

Afkoeltijd 5 min.

Max. leidingdruk 4 bar

Combineer met Combi S, X en XL

*App medio 2019 beschikbaar/**Afhankelijk van filtercapaciteit

Temperatuur in te stellen via app

2,5 liter
Gekoeld

KOOLZUURCILINDER

2,7 liter

sprankelend



EENVOUDIG 
TE VERWISSELEN

goed voor 

1700 liter

speciaal

water

M-BOX

Pro M f ilter

Afmetingen staand (H x B x D) 406 x 160 x 203 mm

Voeding 230 VAC / 24 VDC

Montage verticaal en horizontaal

Temperatuur mengwater 55 °C

Max. leidingdruk 4 bar

Filtering middels Pro M filter (1700 L)

Afmetingen staand (H x B x D) 255 x 95 mm

Plaatsing verticaal en horizontaal

Max. leidingdruk 4 bar

Water temperatuur 4 - 30 °C

Capaciteit 1700 liter

Montage automatische afsluiting

De M-Box zorgt voor een eenvoudige en snelle installatie. Geen losse 
onderdelen in het keukenkastje, maar één compacte box waarin de Franke 
Pro M filter, inlaatcombinatie, mengset en de aansturing van het systeem zijn 
verwerkt. Door de plug&play methode is een foutloze installatie gegarandeerd. 

De Franke Pro M filter zorgt bij alle speciaal water opties voor een optimale 
smaakbeleving en de beste kwaliteit. Het gezuiverde water is zachter van 
smaak en vrij van schadelijke medicijnresten, hormonen en zware metalen. 
Belangrijke mineralen worden echter behouden. De filter zorgt daarbij niet 
alleen goed voor jou, maar zorgt ook goed voor het systeem. Door het 
neutraliseren van de kalk ontstaat er geen kalkafzetting in de boiler. Hierdoor 
kun je van een langere levensduur genieten en blijft het energieverbruik 
gelijk.

plug&play

installatie



De Switch 3 is een slimme regelaar die 
automatisch schakelt tussen drie aangesloten 
apparaten om overbelasting van het 
elektriciteitsnet te voorkomen. Zo heb je 
geen extra stroomgroep nodig om toch veilig 
gebruik te maken van ons systeem.

Geschikt voor iedereen die gebruik wil maken van 
de nieuwste technologie, maar dan in een klassiek 
jasje. De roestvrijstalen Helix modellen zijn met het 
Classic pack te transformeren naar een nostalgische 
of klassieke kraan. Dit kan zowel voor de Twist als de 
Touch uitvoering. Het pakket bestaat uit een klassieke 
perlatorhuls, rozet en een fraai vormgegeven hendel.

SWITCH 3

CLASSIC PACK

Ideaal voor 
bestaande situaties

Switch 3 € 69,- 112.0561.116

Classic pack t.b.v Helix € 99,- 112.0558.107

Wil je het systeem op de warm water aanvoer aansluiten of 
heb je behoefte aan meer warm water dan biedt de Bypass de 
oplossing. Met de Bypass heb je altijd beschikking over direct 
en onbeperkt warm water. Deze slimme feature is geschikt in 
combinatie met elke M-Box (vanaf 12-02-2018). De Bypass 
wordt standaard meegeleverd met de Combi Xcellent boiler, 
maar is ook als los onderdeel verkrijgbaar en kan achteraf 
geplaatst en/of verwijderd worden.  

Bypass los € 139,- 112.0561.115

BYPASS

Klassiek met 

de technologie 

van nu



Perfect3
Touch 3-in-1 elektronisch: kokend en koud/warm water

Combi S    Combi Xcellent
Onbeperkt warm

Combi XL

Irena Chroom € 1.099,- 119.0563.757 € 1.199,- 119.0563.421 € 1.099,- 119.0563.762

Minerva Chroom € 1.099,- 119.0563.758 € 1.199,- 119.0563.410 € 1.099,- 119.0563.763

Mondial RVS € 1.199,- 119.0563.760 € 1.299,- 119.0563.424 € 1.199,- 119.0563.765

Pollux RVS € 1.199,- 119.0563.759 € 1.299,- 119.0563.422 € 1.199,- 119.0563.764

Helix RVS € 1.199,- 119.0563.761 € 1.299,- 119.0563.423 € 1.199,- 119.0563.766

Irena Black € 1.299,- 119.0563.403 € 1.399,- 119.0563.409 € 1.299,- 119.0563.405

Minerva Black € 1.299,- 119.0563.402 € 1.399,- 119.0563.407 € 1.299,- 119.0563.404

Premium3
Twist 3-in-1 mechanisch: kokend en koud/warm water

Solo S Combi S    Combi Xcellent
Onbeperkt warm

Combi XL

Irena Chroom € 799,- 119.0481.284 € 899,- 119.0480.684 € 999,- 119.0563.426 € 899,- 119.0480.689

Minerva Chroom € 799,- 119.0481.283 € 899,- 119.0480.683 € 999,- 119.0563.425 € 899,- 119.0480.688

Mondial RVS € 849,- 119.0481.281 € 999,- 119.0480.681 € 1.099,- 119.0563.429 € 999,- 119.0480.685

Pollux RVS € 849,- 119.0529.333 € 999,- 119.0529.335 € 1.099,- 119.0563.427 € 999,- 119.0529.334

Helix RVS € 849,- 119.0481.282 € 999,- 119.0480.682 € 1.099,- 119.0563.428 € 999,- 119.0480.686

Perfect4
Touch 4-in-1 elektronisch: gezuiverd, kokend en koud/warm water

Combi S    Combi Xcellent
Onbeperkt warm

Combi XL

Irena Chroom € 1.199,- 119.0563.743 € 1.299,- 119.0563.511 € 1.199,- 119.0563.746

Minerva Chroom € 1.199,- 119.0563.744 € 1.299,- 119.0563.510 € 1.199,- 119.0484.943

Mondial RVS € 1.299,- 119.0480.690 € 1.399,- 119.0563.513 € 1.299,- 119.0480.712

Pollux RVS € 1.299,- 119.0529.331 € 1.399,- 119.0563.509 € 1.299,- 119.0529.332

Helix RVS € 1.299,- 119.0480.711 € 1.399,- 119.0563.512 € 1.299,- 119.0480.713

Irena Black € 1.399,- 119.0563.506 € 1.499,- 119.0563.515 € 1.399,- 119.0563.508

Minerva Black € 1.399,- 119.0563.505 € 1.499,- 119.0563.514 € 1.399,- 119.0563.507

Modellen overzicht  
(chroom en RVS modellen ook met Twist bediening mogelijk)

Irena - chroom Mondial - RVS Irena - blackMinerva - chroom Pollux - RVS Helix - RVS Minerva - black



Premium3
Twist 3-in-1 mechanisch: kokend en koud/warm water

Solo S Combi S    Combi Xcellent
Onbeperkt warm

Combi XL

Irena Chroom € 799,- 119.0481.284 € 899,- 119.0480.684 € 999,- 119.0563.426 € 899,- 119.0480.689

Minerva Chroom € 799,- 119.0481.283 € 899,- 119.0480.683 € 999,- 119.0563.425 € 899,- 119.0480.688

Mondial RVS € 849,- 119.0481.281 € 999,- 119.0480.681 € 1.099,- 119.0563.429 € 999,- 119.0480.685

Pollux RVS € 849,- 119.0529.333 € 999,- 119.0529.335 € 1.099,- 119.0563.427 € 999,- 119.0529.334

Helix RVS € 849,- 119.0481.282 € 999,- 119.0480.682 € 1.099,- 119.0563.428 € 999,- 119.0480.686

Minerva - black

Alle kranen zijn voorzien van koud/warm water

Prijzen incl. BTW. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Perfect4 Chilled*
Touch 4-in-1 elektronisch: gekoeld, kokend en koud/warm water

Combi S    Combi Xcellent
Onbeperkt warm

Combi XL

Irena Chroom € 1.499,- 119.0563.748 € 1.599,- 119.0563.523 € 1.499,- 119.0563.753

Minerva Chroom € 1.499,- 119.0563.747 € 1.599,- 119.0563.522 € 1.499,- 119.0563.752

Mondial RVS € 1.599,- 119.0563.749 € 1.699,- 119.0563.524 € 1.599,- 119.0563.754

Pollux RVS € 1.599,- 119.0563.751 € 1.699,- 119.0563.526 € 1.599,- 119.0563.756

Helix RVS € 1.599,- 119.0563.750 € 1.699,- 119.0563.525 € 1.599,- 119.0563.755

Irena Black € 1.699,- 119.0563.517 € 1.799,- 119.0563.521 € 1.699,- 119.0563.519

Minerva Black € 1.699,- 119.0563.516 € 1.799,- 119.0563.520 € 1.699,- 119.0563.518

Perfect5 Chilled-Pro
Touch 5-in-1 elektronisch: gekoeld, gezuiverd, kokend en koud/warm water

Combi S    Combi Xcellent
Onbeperkt warm

Combi XL

Irena Chroom € 1.799,- 119.0569.799 € 1.899,- 119.0569.853 € 1.799,- 119.0569.846

Minerva Chroom € 1.799,- 119.0569.798 € 1.899,- 119.0569.852 € 1.799,- 119.0569.845

Mondial RVS € 1.899,- 119.0569.800 € 1.999,- 119.0569.854 € 1.899,- 119.0569.847

Pollux RVS € 1.899,- 119.0569.842 € 1.999,- 119.0569.856 € 1.899,- 119.0569.849

Helix RVS € 1.899,- 119.0569.841 € 1.999,- 119.0569.855 € 1.899,- 119.0569.848

Irena Black € 1.999,- 119.0569.844 € 2.099,- 119.0569.858 € 1.999,- 119.0569.851

Minerva Black € 1.999,- 119.0569.843 € 2.099,- 119.0569.857 € 1.999,- 119.0569.850

Perfect6 Sparq
Touch 6-in-1 elektronisch: sprankelend, gekoeld, gezuiverd, kokend en koud/warm water

Combi S    Combi Xcellent
Onbeperkt warm

Combi XL

Mondial RVS € 2.399,- 119.0563.552 € 2.499,- 119.0563.553 € 2.399,- 119.0563.554

Pollux RVS € 2.399,- 119.0563.530 € 2.499,- 119.0563.541 € 2.399,- 119.0563.544

Helix RVS € 2.399,- 119.0563.527 € 2.499,- 119.0563.528 € 2.399,- 119.0563.529

incl. chiller-pro

incl. chiller

incl. sparq

Toebehoren
Te bestellen via www.frankewebshop.nl

Pro M filter 1700 liter € 79,- 120.0305.558

Koolzuurcilinder 100 liter € 20,- 112.0571.833

PRIJSLIJST 
MULTI-WATER KRANEN



Franke Nederland B.V.
Lage Dijk 13
5705 BX Helmond

Tel. +31 (0)492 585 292
ks-sales.nl@franke.com

www.franke.nl
www.frankewebshop.nl
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