
DE NIEUWE BOX CENTER

AlTIJD VOORBEREID  



7.00 uur  
GOEDEMORGEN
Begin de dag meteen goed: gun jezelf 
de tijd om wakker te worden in een 
buitengewoon goed georganiseerde 
keuken en begin moeiteloos aan je 
ochtend met een vers ontbijt.



12.30 uur
een welverdiende 
pauze
Een snelle lunch in elkaar flansen of een 
volwaardige maaltijd bereiden? Al wat je 
nodig hebt, ligt binnen handbereik.



20.00 uur
eet smakelijk!

Tijd om weer te kokkerellen! Was 
en snij je groenten en combineer 
ze met een lekker stukje vis of 
vlees. Maak van elk avondmaal 
een feestje.



23.00 uur
Slaap zacht

Doe ‘s avonds wat jij wil,  
in de wetenschap dat alles in je 
keuken keurig, netjes en droog  
is opgeborgen.



Een stijlvolle combinatie 
OPTIMALE WORKFLOW 

In een goed georganiseerde keuken wordt 
effectief gewerkt. De Box Center is het toppunt 
van efficiëntie. De belangrijkste keuken-
accessoires worden netjes binnen handbereik 
bewaard - precies waar je ze nodig hebt op 
ieder moment van de dag.

VERRASSEND DESIGN

De Box Center is een slimme en zeer 
praktische keukenoplossing met een mooi 
en overtuigend ontwerp. De twee mini-
malistische samengevoegde bakken bieden  
ruimte voor het opbergen en drogen van de 
meest gebruikte keukenaccessoires en 
laten niets te wensen over. 

HYGIËNE VAN DE ZUIVERSTE SOORT  

De twee spoelbakken zijn eenvoudig schoon 
te maken: neem alle verwijderbare elementen 
en accessoires weg en je kunt bij elk hoekje. 
Het stijlvolle ronde afdekplaatje van de afvoer-
plug is volledig geïntegreerd in de bodem van 
de bak, zorgt voor een strak design en nog 
meer schoonmaak comfort.



Perfect GEORGANISEERD

Snijplanken

De twee op maat gemaakte snijplanken zijn 
verkrijgbaar in hout en kunststof voor het 
snijden van elke vorm van voedsel. 

Messenblok met 3 messen

De drie professionele koksmessen 
passen in het houten messenblok, dat zo 
gemaakt is dat het op zichzelf kan staan.

Afdruiprek

Het afdruiprek doet waarvoor het is 
gemaakt, en houdt de accessoires op 
hun plaats.

Vergiet

Het roestvrijstalen inzetbakje kan als vergiet 
over de spoelbak glijden, zodat je makkelijk 
alles wat je nodig hebt, kunt wassen en 
verzamelen.

WONDERFUL ACCESSOIRES  

Elk Franke-accessoire heeft zijn doel in de keuken.  
Ieder accessoire is een design element en wordt uit  
het zicht opgeborgen in de naastgelegen spoelbak. 
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