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MEER DAN  
HONDERD JAAR
vol passie
Franke Zwitserland is ‘s werelds toonaangevende 
aanrecht fabrikant. Bekend om onze toewijding op 
kwaliteit en ons onmiskenbare oog voor design 
combineren we de beste materialen met state-of-
the-art productietechnieken.
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Door investeringen in innovatie en technologie 
heeft Franke een reputatie opgebouwd als een 
toonaangevend merk in spoelbakken, kranen en 
afzuigkappen. Ons portfolio evolueerde verder in 
1960 toen we roestvrijstalen werkbladen 
introduceerden binnen ons Franke assortiment.

Sindsdien produceren we werkbladen die 
voldoen aan de hoogste normen qua ontwerp en 
kwaliteit.

Werkbladen zijn een integraal onderdeel van elke 
keuken - het biedt de ruimte die u nodig heeft 
om elke maaltijd met liefde te bereiden. En 
wanneer u voor Franke kiest, kunt u die ruimte 
perfect aanpassen aan uw behoeften.

ROESTVRIJSTAAL  
ZIT IN ONS DNA



PRACHTIGE,  
STIJLVOLLE,
roestvrijstalen werkbladen
De prachtige roestvrijstalen werkbladen van Franke 
zijn mooi en duurzaam en verkrijgbaar in verschillende 
uitvoeringen. Door de combinatie van uitzonderlijke 
kwaliteit en uitstekende esthetiek passen ze perfect in 
elke keuken en kunnen ze nauwkeurig worden 
aangepast aan uw exacte behoeften.
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Voorbeeld configuratie
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SPOELBAKKEN

Voeg een geselecteerde 
hoogwaardige Franke 
spoelbak toe om een 
hygiënisch en minimalistisch 
geheel te creëren.

KRANEN

Rust uw keuken uit met uw 
favoriete mengkraan uit de 
uitgebreide collectie van 
Franke of KWC. 

Ga voor nog meer gemak 
en kies voor een multi-
water kraan van Franke.
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ACCESSOIRES

Afhankelijk van uw spoelbak 
keuze kunt u stijlvolle en 
functionele extra’s toevoegen, 
zoals een rolmat of een 
snijplank, om uw werkblad 
nog verder te personaliseren. 



Innovatief, inspirerend en individueel - 
Franke roestvrijstalen  maatwerkbladen 
kunnen op zoveel manieren worden 
gepersonaliseerd.

Voeg eenvoudig een groot aantal 
fantastische functies toe om een 
stijlvolle en goed ingerichte keuken te 
creëren die er als geen ander uitziet.

echt stralen
LAAT JE KEUKEN
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Robuust en duurzaam, onze werkbladen bevatten 80% 
gerecycled materiaal. Daarnaast zijn de werkbladen zelf 
100% recyclebaar en zeer hygiënisch. Het roestvrijstaal 
is gemakkelijk schoon te maken en voorkomt dat 
bacteriën aan het oppervlak blijven plakken.  
Ook zijn er geen naden waar voedsel en vuil  
in vast kan komen te zitten. 

Elegant, functioneel en innovatief, alles  
wat je zou willen van een werkblad.

creëer
HET IDEALE WERKBLAD
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Warmgewalst
Dit oppervlak is natuurlijk en 
puur, zonder afwerking. Kleine 
oneffenheden in kleur en 
structuur zijn kenmerkend voor 
het materiaal.

PearlFinish (8 mm)
Dankzij de unieke afdichting van het 
roestvrijstaal  parelt water op het 
oppervlak en maken vuil en 
vingerafdrukken geen kans op de 
Pearl Finish.

CrystalFinish (8 mm)
Het proces van de Crystal finish 
maakt het oppervlak glanzend en 
bijna krasbestendig. Het straalt 
elegantie uit en is heel eenvoudig 
schoon te maken.

DiamondFinish (6-8 mm)
De structuur van het roestvrijstaal 
wordt benadrukt door een speciaal 
proces. Dit zorgt voor een 
ongeëvenaard uniek glanzend 
oppervlak.  

Orbitaal
Een glad uitziend oppervlak dat 
bijna vingerafdrukvrij is. Deze 
richtingloze afwerking geeft 
een matgrijze en glanzende 
look.

Geborsteld
De klassieke, rechtgepolijste 
afwerking met een mat 
zijdeachtige uitstraling.

EXCLUSIEVE AFWERKINGEN

De keuze in verschillende afwerkingen voegen 
een extra dimensie toe aan de uitstraling van het 
werkblad. Van conventioneel roestvrijstaal zoals 
wij dat kennen, tot onze Franke-exclusieve 
PearlFinish, er is een finish voor elke stijl.

Exclusief
 bij Franke
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Kijk voor meer informatie over onze 
roestvrijstalen werkbladen op  
www.franke.nl.

Vind een keukenshowroom in de buurt 
via de Dealer Locater op onze website.
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Franke Nederland B.V. 
Lage Dijk 13 
5707 BX Helmond

www.franke.nl 
www.frankewebshop.nl


