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Franke Water 
Systems

kvalita
Naši inženýři vyvíjejí inovativní technolo-
gie armatur a systémů pro náročné 
využití v objektech.

Inovace
Odpovědnost za vývoj výrobků a techno-
logií přebírají naše kompetenční centra 
v Německu a Velké Británii.

Společnost Franke Water Systems se 
soustředí na inteligentní vybavení 
sanitárních prostor v (polo)veřejných 
a komerčních zařízeních. Realizujeme 
pro naše zákazníky dosud nemožná 
řešení a uvádíme je inovativním  
způsobem do praxe. Společně vyvíjíme 
esteticky atraktivní a kompletní řešení 
umývacích prostor.

Zkrášlíme  
každou umývárnu
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Celosvětová působnost
Společnost Franke Water Systems 
prodává své výrobky prostřednictvím 
vlastní prodejní sítě ve spolupráci 
s dalšími partnery po celém světě.

nejmodernější výroba
Franke Water Systems má vlastní 
výrobní střediska v Německu, Velké 
Británii, Finsku, Kanadě, Polsku, Jižní 
Africe, Číně a Spojených arabských 
emirátech.

naše kompetence
Jako jeden z předních světových specia-
listů na sanitární techniku nabízíme 
všem našim partnerům inovativní a 
inteligentní produktová řešení z jedné 
ruky. Přitom jsme hrdí především na to, 
že 90 % všech výrobků vyrábíme 
i nadále ve vlastních továrnách. Díky 
trvalým investicím do výzkumu a vývoje 
jsme schopni neustále rozvíjet 
a zlepšovat svoje dovednosti.

Inovativní systémová řešení jsou již po desetiletí 
charakteristickým znakem společnosti Franke
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naše poslání:   
inovace, design a vůdčí pozice v oblasti technologií

Novou tvář generace armatur FRANKE určuje 
napříč celou řadou Water System nový vynikající 
průmyslový design.

Nové řady Franke

Nepřetržité zdokonalování perspektiv- 
ních zařizovacích prvků Franke Water 
Systems se odráží ve vývoji nových řad 
F3 a F5 se třemi technologiemi armatur 
(hydraulické a elektronické samouza-
vírací armatury jakož i pákové 
směšovače). Rozsáhlá výrobní filozofie 
se přitom zaměřuje na tři základní 
požadavky:

1 Výrobní program zaměřený  
na cílovou skupinu
Oblasti použití v sektoru Water Systems 
jsou enormní, možnosti jsou téměř neo-
mezené – Franke nabízí se svým novým 
programem armatur různé produktové 
segmenty pro rozličné oblasti použití a 
požadavky.

2 Vůdčí pozice v oblasti technologií
Inovativní systémová řešení jsou již po 
desetiletí charakteristickým znakem 
společnosti Franke. Nová generace 
armatur se prezentuje mj. celosvětově 
první samouzavírací směšovací kartuší 
FRAMIC s keramickými destičkami, 
kterou si firma dala patentovat. Ta 
představuje milník z hlediska životnosti, 
funkční bezpečnosti a snadné údržby. 
Stejné výhody nabízí systémový box 
Franke pro snadnou podomítkovou 
instalaci a bezpečné utěsnění stavby.

3 Identita značky: design
Nová generace F3 a F5 zahrnuje dvě 
designové řady, které kongeniálně ladí 
s různým vybavením prostor a objektů.

Světová novinka:  
Společností Franke patentovaný, 
první keramický samouzavírací 
ventil s adaptabilním směšovačem 
pro hydraulické armatury. Špičková 
inovace v řadě F5.
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Řada F5
Nová řada armatur F5 zaujme svými 
štíhlými proporcemi a výraznými deko-
račními prvky. Geometrické propojení 
válce a kvádru s velkými přechodovými 
poloměry a současně přesnými hranami 
se důsledně objevuje u všech armatur 
pro mytí a sprchování, které jsou 
součástí této řady. 

Uzavřená celokovová tělesa se velmi 
snadno čistí. Armatury F5 v různých 
konstrukčních velikostech splňují ve 
formě pákové směšovací baterie, 
samouzavírací a elektronické armatury 
veškeré nároky na komfort i design.

Řada F3
Šikmo postavený, válcový základní tvar 
umyvadlové armatury F3 dovedně 
využívá tvarů předchozích armatur 
a převádí je do modernizované podoby. 
Optimalizovaný tvar armatury poskytuje 
uživateli lepší ergonomii. Díky jasnému, 
přímočarému základnímu tělesu se 
armatury F3 extrémně snadno čistí. 
Minimalistické samouzavírací a elektro-
nické armatury F3 v sobě spojují 
funkčnost, robustnost a snadnou údržbu 
v umývárnách a sprchách s vysokou 
návštěvností.
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samouzavírací technologie (F3s)
Pro silně frekventované sanitární 
prostory jsou vhodné spolehlivé arma-
tury s intuitivním ovládáním a nízkou 
spotřebou vody. Řízení průtoku vody 
vychází z osvědčeného funkčního prin-
cipu samouzavíracího ventilu bez pístu. 
Tato milionkrát vyzkoušená, samočisticí 
funkční kartuše s nízkým opotřebením 
zaručuje dlouhou životnost.

Mírným tlakem na robustní ovládací 
část zajištěnou proti krádeži se spustí 
voda. Po uplynutí doby průtoku, kterou 
si může provozovatel individuálně nasta-
vit, se armatury automaticky zastaví.  
Po umytí rukou už není třeba znovu se 
armatury dotýkat.

Bezdotykové spuštění (F3E)
Optoelektronicky řízené armatury  
se skvěle hodí do mokrých prostor 
v potravinářských provozech, velkých 
kuchyních nebo úklidových prostorech 
nemocnic a pečovatelských zařízení. 
Krátkým pohybem ruky se voda spustí 
a teče tak dlouho, jak je potřeba. 
Integrované hygienické proplachování 
navíc zajišťuje kvalitu pitné vody.  
Kombinace s volitelným obousměrným 
dálkovým ovládáním umožňuje další 
nastavení parametrů a nabízí statistické 
funkce, které lze načíst.

Řada F3 se  
dvěma technologiemi

nadčasová krása. 
nejvyšší kvalita. 
Jednoduchost ve 
tvaru a obsluze.
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F3s  
samouzavírací 
stojánkové 
a nástěnné ventily

F3s-Mix 
 samouzavírací 
stojánkové 
a nástěnné baterie

F3E  
elektronické  
stojánkové 
a nástěnné ventily

F3E-Mix 
 elektronické  
stojánkové 
a nástěnné baterie

F3E-therm 
 elektronické 
nástěnné baterie 
s termostatem

MyTí SPRChOVáNí
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Ještě nikdy nevypadala úspora vody 
a energie ve veřejném sanitárním 
prostoru tak dobře. Armatury F5 pře- 
svědčivě zaujmou svým elegantním 
tvarem a inovativními funkcemi.  
U provedení s termostatem je optimálně 
zajištěna aktivní ochrana proti opaření. 
Kombinace s hygienickou jednotkou 
umožňuje automatické hygienické  
proplachování a v případě potřeby  
předpisovou termickou dezinfekci  
armatur. Tělesa všech nástěnných  
baterií F5 k montáži na omítku jsou 
vybavena bezpečnostní funkcí Safe 
Touch proti opaření. U provedení  
k montáži pod omítku vytváří nový  
box Franke v podobě vestavného 
systému s posuvnou lepicí přírubou  
pro bezpečné utěsnění stavby ideální  
předpoklady pro instalaci.

samouzavírací technologie (F5s)
Všechny samouzavírací armatury F5S 
jsou vybaveny inovativní a na tlaku nezá-
vislou keramickou kartuší od společnosti 
Franke. Jako obvykle se voda spouští 
stlačením ovládací části. Po umytí rukou 
se voda po uplynutí přednastavené doby 
průtoku sama zastaví, aniž by bylo nutné 
znovu se armatury dotknout.

Bezdotyková elektronika (F5E)
Optoelektronicky řízené armatury F5 se 
perfektně hodí do mokrých prostor, kde 
je důležitý komfort a bezpečnost. Jak-
mile infračervená elektronika rozpozná 
přiblížení uživatele, senzor se krátce  
rozsvítí a spustí vodu. Integrované  
hygienické proplachování zajišťuje  
kvalitu pitné vody. Všechny elektronické 
armatury jsou k dostání volitelně pro 
bateriové napájení nebo napájení ze sítě 
a lze je integrovat do systému řízení 
spotřeby vody AQUA 3000 open. 

Pomocí volitelného obousměrného dál-
kového ovládání lze nastavit parametry 
a načíst statistická data. 

technologie pákového směšovače 
(F5l)
Pákové směšovací baterie F5 nabízejí 
spolehlivý komfort a přesvědčivý design, 
nyní nově i pro použití ve sprše. Ergono-
mická páka přebírá zároveň funkci uka- 
zatele na označení směšovače. 
Integrovaná keramická kartuše se díky 
svému širokému rozsahu nastavení vy- 
značuje excelentním směšováním a je 
navíc vybavena integrovanou termosta-
tickou ochranou proti opaření. Díky 
možnosti kombinace s volitelnými hygie-
nickými jednotkami nabízejí tyto jedi-
nečné pákové směšovací baterie další 
hygienické varianty.

Řada F5 se třemi technologiemi
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Geometrická elegance ve 
vynikající kvalitě a s inova-
tivní technologií pro magicky 
příjemnou atmosféru.

F5s  
samouzavírací 
stojánkový ventil

F5s-Mix  
samouzavírací 
stojánkové 
a nástěnné baterie

F5s-therm 
 samouzavírací 
nástěnné baterie 
s termostatem

F5E  
elektronický 
stojánkový ventil

F5E-Mix  
elektronická 
stojánková baterie

F5E-therm  
elektronické 
nástěnné baterie 
s termostatem

F5l-Mix  
 pákové stojánkové 
a nástěnné baterie

MyTí SPRChOVáNí
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Grandiózní vystoupení celosvětově první 
keramické samouzavírací kartuše: Tato 
inovativní technologie společnosti 
Franke přináší díky své spolehlivé  
kvalitě, dlouhé životnosti a dlouhodobé 
použitelnosti nové akcenty do sanitární 
techniky. 

Nová kartuše FRAMIC umožňuje nestag-
nující hydraulické ovládání proudu vody 
a přispívá tak k zajištění bezvadné 
hygieny pitné vody.

Další výhoda: Kartuše FRAMIC funguje 
nezávisle na dynamickém tlaku díky 
konstrukci oddělující média. Dobu 
průtoku lze plynule nastavit pro 
optimální komfort při mytí a dle potřeb 
provozovatele. Vedle varianty se 
směšovací funkcí je kartuše FRAMIC 
k dostání i pro samouzavírací ventily 
k připojení na studenou nebo před-
míchanou teplou vodu.

FraMIC – nová keramická  
samouzavírací kartuše
Franke Modular Innovation Cartridge

FRAMIC inside

Armatura F5S-Mix s novou
samouzavírací kartuší FRAMIC 
s keramickým ventilem.
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Hydraulické ovládání   
hydraulické ovládání zajišťuje časově řízené  
uzavření samouzavíracího ventilu.

 
Keramický ventil   
V keramickém ventilu se 
reguluje průtok vody.

Vedení vody   
Vedení vody je místem propojení s tělesem 
armatury a přebírá funkci přívodu a výdeje 
vody uvnitř tělesa.

Směšovací jednotka   
Keramická směšovací jednotka směšuje teplou 
a studenou vodu podle nastavení uživatele.
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Zvenčí viditelnou součástí elektroniky je 
okénko senzoru zapuštěné v jedné rovině do 
tělesa armatury, jako u této F5E-Mix.

Optoelektronika

Jedna pro všechny – pro optoelektro-
nicky ovládané armatury F3 a F5 
vyvinula společnost Franke jednotný 
elektronický modul, v němž lze v závis-
losti na použití naprogramovat různé 
funkce a možnosti řízení.

Tato elektronika umožňuje například 
v kombinaci s hygienickými jednotkami 
automatické a individuálně nastavitelné 
hygienické proplachování, stejně jako 
spuštění programů termické dezinfekce 
k zajištění hygieny pitné vody. K nasta-
vení příslušných funkčních parametrů 
a načtení statistických dat je k dispozici 
nové, obousměrné dálkové ovládání. 
Pomocí tohoto volitelného dálkového 

ovládání může provozovatel v případě 
potřeby také přepínat mezi různými  
provozními režimy.

Funkce proplachování „Power on“ 
zajišťuje po výměně baterie nebo 
případném výpadku proudu pročištění 
sanitárních objektů. Výhradně za 
účelem vypnutí kvůli čištění se  
z programu příslušenství nabízí  
samostatné dálkové ovládání.
Optimalizovaná elektronika pro  
bateriový nebo síťový provoz bude 
v budoucnu zabudována ve všech  
elektronicky řízených produktech  
společnosti Franke.

příklady funkcí F5:
– dosah senzoru až 700 mm 
– možnost přepínání z časového  

řízení do režimu snímání pomocí  
volitelného dálkového ovládání

– možnost zapojení do  
systému řízení spotřeby vody 
AQUA 3000 open

příklady funkcí F3:
– dosah senzoru až 300 mm
– automatické hygienické  

proplachování, ukládání  
a načítání statistických dat

F5EaQUa 3000 open F3E

nové optoelektronické řízení 
s obousměrným dálkovým ovládáním
Od jednotlivé armatury až po  
systém řízení spotřeby vody
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Nové, obousměrné dálkové ovládání z 
programu příslušenství usnadňuje řízení 
armatur a vyhodnocení uživatelských dat díky 
dobře čitelnému displeji a snadné obsluze.
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Systémový box Franke

Nový systémový box Franke k podomít-
kové instalaci armatur F5 má plynule 
nastavitelnou posuvnou lepicí přírubu  
s pružnou těsnicí manžetou. Těsnicí 
materiál z termoplastického elastomeru 
nabízí při montáži rozhodující výhody 
z hlediska zpracovatelnosti:

–  absolutně vodotěsný
–  trvale elastický
–  odolný proti alkáliím
–  přemosťuje trhliny
–  s polypropylenovou netkanou  

textilií o šířce 70 mm

Tím je zajištěno bezpečné utěsnění 
spojů armatur s podomítkovou instalací 
při suché i mokré výstavbě. Nově  
vyvinutou posuvnou lepicí přírubu si  
dala společnost Franke patentovat.  
Sada pro hrubou stavbu je vždy  
k dispozici pro mycí a sprchová zařízení.

Pro armatury F3 existují stejně velké 
sady pro hrubou stavbu k podomítkové 
instalaci se směšovacím zařízení resp. 
bez směšovacího zařízení i pro umý-
várny a sprchy.

Jednotná sada pro hrubou stavbu  
k jednoduché podomítkové instalaci
Bezpečné utěsnění stavby

Profilové těsnění

Posuvný rám

Těsnicí manžeta
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Zobrazený sled montáže znázorňuje kroky instalace systémového boxu 
Franke pro sprchovou armaturu F5S-Therm k bezpečnému utěsnění 
stavby s nově vyvinutou posuvnou lepicí přírubou.
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přehled výrobků
Umyvadlové armatury F3

F3E-Mix elektronická stojánková baterie
- S páčkou k nastavení teploty
- Integrovaná funkce hygienického 

proplachování
- Externí přihrádka na baterii nebo se síťovým 

zdrojem/pro síťový zdroj
- Nastavení parametrů a komunikace pomocí 

volitelného dálkového ovládání

F3E-Mix elektronická podomítková baterie
- K montáži do systémového boxu Franke
- Integrovaná funkce hygienického 

proplachování
- S bateriovým napájením nebo k připojení  

do sítě
- Nastavení parametrů a komunikace pomocí 

volitelného dálkového ovládání

F3E-therm elektronická termostatická 
baterie
- K montáži na stěnu, s bateriovým napájením
- Aretovatelný otočný vývod
- Integrovaná funkce hygienického 

proplachování
- Nastavení parametrů a komunikace pomocí 

volitelného dálkového ovládání

F3s-Mix samouzavírací nástěnná baterie
- Směšovací baterie: start + nastavení teploty
- Aretovatelný otočný vývod
- Tři délky vývodu v nabídce
- Automatické zastavení průtoku vody

F3E elektronický stojánkový ventil
- Pro předmíchanou vodu nebo studenou vodu
- Integrovaná funkce hygienického 

proplachování
- Externí přihrádka na baterii nebo se síťovým 

zdrojem/pro síťový zdroj
- Nastavení parametrů a komunikace pomocí 

volitelného dálkového ovládání

F3E elektronický podomítkový ventil
- K montáži do systémového boxu Franke
- Pro předmíchanou vodu nebo studenou vodu
- Integrovaná funkce hygienického 

proplachování
- S bateriovým napájením nebo k připojení  

do sítě
- Nastavení parametrů a komunikace pomocí 

volitelného dálkového ovládání
- K dostání i se skrytým termostatem

F3s samouzavírací stojánkový ventil
- Pro předmíchanou teplou vodu  

nebo studenou vodu
- Automatické zastavení průtoku vody

F3s samouzavírací nástěnný ventil
- Pro předmíchanou teplou vodu  

nebo studenou vodu
- Automatické zastavení průtoku vody

F3s-Mix samouzavírací stojánková baterie
- S páčkou k nastavení teploty
- Automatické zastavení průtoku vody

F3SV1001 F3SV1002 F3SM1001

F3SM1003 F3EV1001 F3EV1011

F3EM1001 F3EM1011 F3ET1002
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sprchové armatury F3

F3s-Mix samouzavírací podomítková 
baterie
- K montáži do systémového boxu Franke
- Směšovací baterie: start + nastavení teploty
- Automatické zastavení průtoku vody

F3E elektronický podomítkový ventil
- K montáži do systémového boxu Franke
- Integrovaná funkce hygienického 

proplachování
- S bateriovým napájením nebo k připojení  

do sítě
- Nastavení parametrů a komunikace pomocí 

volitelného dálkového ovládání

F3E-therm elektronická termostatická 
baterie
- K montáži do systémového boxu Franke
- Integrovaná funkce hygienického 

proplachování
- S bateriovým napájením nebo k připojení  

do sítě
- Nastavení parametrů a komunikace pomocí 

volitelného dálkového ovládání

F3s samouzavírací nástěnný ventil
- K montáži odtokového oblouku nebo 

sprchové trubky na omítku
- Pro předmíchanou teplou vodu  

nebo studenou vodu
- Automatické zastavení průtoku vody

F3s samouzavírací podomítkový ventil
- K montáži do systémového boxu Franke
- Pro předmíchanou teplou vodu  

nebo studenou vodu
- Automatické zastavení průtoku vody

F3s-Mix samouzavírací nástěnná baterie
- K montáži odtokového oblouku nebo 

sprchové trubky na omítku
- Směšovací baterie: start + nastavení teploty
- Automatické zastavení průtoku vody
- V nabídce i s přípojkou na ruční sprchu

F3s samouzavírací průtokový ventil
- K instalaci na omítku
- S vnitřním závitem
- Pro předmíchanou teplou vodu  

nebo studenou vodu
-  Automatické zastavení průtoku vody

F3s samouzavírací průtokový ventil
- K instalaci na omítku
- S vnějším závitem
- Pro předmíchanou teplou vodu  

nebo studenou vodu
- Automatické zastavení průtoku vody

F3s samouzavírací průtokový ventil
- K instalaci pod omítku
- S opláštěním z polystyrenu ke zvukové izolaci
- Pro předmíchanou teplou vodu  

nebo studenou vodu
- Automatické zastavení průtoku vody

F3SV2004 F3SV2002 F3SV2003

F3SV2001 F3SV2005 F3SM2001

F3SM2004 F3EV2001 F3ET2001
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přehled výrobků
Umyvadlové armatury F5

F5E-Mix elektronická stojánková baterie
- S páčkou k nastavení teploty
- Integrovaná funkce hygienického proplachování
- S baterií nebo síťovým zdrojem
- Nastavení parametrů a komunikace pomocí 

volitelného dálkového ovládání
- Možnost zapojení do systému AQUA 3000 open 

závislého na síti

F5E-Mix elektronická stojánková baterie
- K připojení na podumyvadlový bojler
- Integrovaná funkce hygienického proplachování
- S baterií nebo síťovým zdrojem
- Nastavení parametrů a komunikace pomocí 

volitelného dálkového ovládání
- Možnost zapojení do systému AQUA 3000 open 

závislého na síti

F5E-therm elektronická termostatická 
baterie
- K montáži na stěnu, s bateriovým napájením
- Aretovatelný otočný vývod ve 3 délkách
- Těleso s bezpečnostní funkcí Safe Touch proti 

opaření
- Integrovaná funkce hygienického proplachování
- Nastavení parametrů a komunikace pomocí 

volitelného dálkového ovládání

F5s-therm samouzavírací 
termostatická baterie
- Samouzavírací kartuše FRAMIC s keramickými 

destičkami
- K montáži na stěnu, s aretovatelným otočným 

vývodem ve 3 délkách
- Těleso s bezpečnostní funkcí Safe Touch proti 

opaření
- Možnost hygienického proplachování

F5s-therm samouzavírací 
termostatická baterie
- Samouzavírací kartuše FRAMIC s keramickými 

destičkami
- Těleso s bezpečnostní funkcí Safe Touch proti 

opaření
- Integrovaná funkce hygienického proplachování
- Nastavení parametrů a komunikace pomocí 

volitelného dálkového ovládání

F5E elektronický stojánkový ventil
- Pro předmíchanou vodu nebo studenou vodu
- Integrovaná funkce hygienického proplachování
- S baterií nebo síťovým zdrojem
- Nastavení parametrů a komunikace pomocí 

volitelného dálkového ovládání
- Možnost zapojení do systému AQUA 3000 open 

závislého na síti

F5s samouzavírací stojánkový ventil
- Pro předmíchanou teplou vodu  

nebo studenou vodu
- Samouzavírací kartuše FRAMIC 

s keramickými destičkami
- Automatické zastavení průtoku vody

F5s-Mix samouzavírací stojánková baterie
- Směšovací baterie: start + nastavení teploty
- Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC 

s keramickými destičkami
- Automatické zastavení průtoku vody

F5s-Mix samouzavírací nástěnná baterie
- Směšovací baterie: start + nastavení teploty
- Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC 

s keramickými destičkami
- Aretovatelný otočný vývod ve 3 délkách
- Automatické zastavení průtoku vody

F5SV1001 F5SM1001 F5SM1004

F5ST1002 F5ST1005 F5EV1001

F5EM1001 F5EM1005 F5ET1002
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Umyvadlové armatury F5

F5l-Mix páková nástěnná baterie
- Keramická kartuše s termostatickou ochranou 

proti opaření
- Aretovatelný otočný vývod ve 3 délkách
- Těleso s bezpečnostní funkcí Safe Touch proti 

opaření
- Možnost hygienického proplachování

F5l-Mix páková nástěnná baterie
- Keramická kartuše s termostatickou ochranou 

proti opaření
- Aretovatelný otočný vývod ve 3 délkách
- Těleso s bezpečnostní funkcí Safe Touch proti 

opaření
- Integrovaná funkce hygienického proplachování
- Nastavení parametrů a komunikace pomocí 

volitelného dálkového ovládání

F5l-Mix páková směšovací baterie
- Keramická kartuše s termostatickou 

ochranou proti opaření
- Možnost hygienického proplachování 

v kombinaci s volitelnou hygienickou 
jednotkou

- Vývod 125 mm

F5l-Mix páková směšovací baterie
- S odtokovou sadou s táhlem
- Keramická kartuše s termostatickou 

ochranou proti opaření

F5l-Mix páková směšovací baterie, 
bezbariérová
- S ergonomickým, prodlouženým krytem páky
- Keramická kartuše s termostatickou 

ochranou proti opaření
- Možnost hygienického proplachování 

v kombinaci s volitelnou hygienickou 
jednotkou

F5E-therm elektronická termostatická 
baterie
- K montáži na stěnu, k připojení do sítě
- Aretovatelný otočný vývod ve 3 délkách
- Těleso s bezpečnostní funkcí Safe Touch proti 

opaření
- Integrovaná funkce hygienického proplachování
- Nastavení parametrů a komunikace pomocí 

volitelného dálkového ovládání
- Lze zapojit do systému AQUA 3000 open

F5E-therm elektronická termostatická 
baterie
- K montáži do systémového boxu Franke
- Integrovaná funkce hygienického proplachování
- S bateriovým napájením nebo k připojení  

do sítě
- Nastavení parametrů a komunikace pomocí 

volitelného dálkového ovládání
- Možnost zapojení do systému AQUA 3000 open 

závislého na síti

F5l-Mix páková směšovací baterie
- Keramická kartuše s termostatickou ochranou 

proti opaření
- Možnost hygienického proplachování 

v kombinaci s volitelnou hygienickou jednotkou 
- Vývod 100 mm

F5ET1005 F5ET1011 F5LM1001

F5LM1002 F5LM1003 F5LM1010

F5LM1005 F5LM1013
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přehled výrobků
sprchové armatury F5

F5SM2001 F5SM2004 F5ST2001

F5ST2009 F5ST2004 F5ST2006

F5ET2001 F5ET2005 F5ET2004

F5E-therm elektronická termostatická baterie
- K montáži odtokového oblouku nebo sprchové 

trubky na omítku, s bateriovým napájením
- Těleso s bezpečnostní funkcí Safe Touch proti 

opaření
- Integrovaná funkce hygienického proplachování
- Nastavení parametrů a komunikace pomocí 

volitelného dálkového ovládání
- V nabídce i s přípojkou na ruční sprchu

F5E-therm elektronická termostatická baterie
- K montáži odtokového oblouku nebo sprchové 

trubky na omítku, k připojení do sítě
- Těleso s bezpečnostní funkcí Safe Touch proti 

opaření
- Integrovaná funkce hygienického proplachování
- Nastavení parametrů a komunikace pomocí 

volitelného dálkového ovládání
- Lze zapojit do systému AQUA 3000 open

F5E-therm elektronická termostatická baterie
- K montáži do systémového boxu Franke
- Integrovaná funkce hygienického proplachování
- S bateriovým napájením nebo k připojení  

do sítě
- Nastavení parametrů a komunikace pomocí 

volitelného dálkového ovládání
- Možnost zapojení do systému AQUA 3000 open 

závislého na síti

F5s-therm samouzavírací termostatická 
baterie
- K montáži odtokového oblouku nebo sprchové 

trubky na omítku
- Samouzavírací kartuše FRAMIC s keramickými 

destičkami
- Těleso s bezpečnostní funkcí Safe Touch proti 

opaření
- Integrovaná funkce hygienického proplachování
- Nastavení parametrů a komunikace pomocí 

volitelného dálkového ovládání

F5s-therm samouzavírací 
termostatická baterie
- K montáži do systémového boxu Franke
- Samouzavírací kartuše FRAMIC s keramickými 

destičkami
- Možnost hygienického proplachování

F5s-therm samouzavírací termostatická 
baterie
- K montáži do systémového boxu Franke
- Samouzavírací kartuše FRAMIC s keramickými 

destičkami
- Integrovaná funkce hygienického proplachování
- Nastavení parametrů a komunikace pomocí 

volitelného dálkového ovládání

F5s-Mix samouzavírací nástěnná baterie
- K montáži odtokového oblouku nebo sprchové 

trubky na omítku
- Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC 

s keramickými destičkami
- Směšovací baterie: start + nastavení teploty
- V nabídce i s přípojkou na ruční sprchu

F5s-Mix samouzavírací podomítková baterie
- K montáži do systémového boxu Franke
- Samouzavírací směšovací kartuše FRAMIC 

s keramickými destičkami
- Směšovací baterie: start + nastavení teploty

F5s-therm samouzavírací termostatická 
baterie
- K montáži odtokového oblouku nebo sprchové 

trubky na omítku
- Samouzavírací kartuše FRAMIC s keramickými 

destičkami
- Těleso s bezpečnostní funkcí Safe Touch proti 

opaření
- Možnost hygienického proplachování
- V nabídce i s přípojkou na ruční sprchu
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sprchové armatury F5

F5l-Mix páková nástěnná baterie
- K montáži odtokového oblouku nebo sprchové 

trubky na omítku
- Těleso s bezpečnostní funkcí Safe Touch proti 

opaření
- Keramická kartuše s termostatickou ochranou 

proti opaření
- Možnost hygienického proplachování
- V nabídce i s přípojkou na ruční sprchu

F5l-Mix páková nástěnná baterie
- K montáži odtokového oblouku nebo sprchové 

trubky na omítku
- Těleso s bezpečnostní funkcí Safe Touch proti 

opaření
- Keramická kartuše s termostatickou ochranou 

proti opaření
- Integrovaná funkce hygienického proplachování
- Nastavení parametrů a komunikace pomocí 

volitelného dálkového ovládání

F5l-Mix páková podomítková baterie
- K montáži do systémového boxu Franke
- Keramická kartuše s termostatickou ochranou 

proti opaření
- Možnost hygienického proplachování

F5LM2001 F5LM2004 F5LM2005

F5LM2007 SHAC0007 ACEX9005

R3 R5

F5l-Mix páková podomítková baterie
- K montáži systémového boxu Franke
- Keramická kartuše s termostatickou 

ochranou proti opaření
- Integrovaná funkce hygienického 

proplachování
- Nastavení parametrů a komunikace pomocí 

volitelného dálkového ovládání

aQUaJEt-Comfort sprchová hlavice
- Plastová růžice s plynule nastavitelným úhlem
- Nízká tvorba vodního kamene a aerosolu
- K připojení na stěnu a k montáži na 

nadomítkovou trubku
- Vhodná i pro sprchové vany

Dálkové ovládání
- K nastavení funkčních parametrů 

u elektronických armatur F3 a F5
- Zobrazení, ukládání a přenos statistických 

dat na PC

r3 systémový box Franke
- K podomítkové montáži dokončovacích sad 

armatur řady F3

r5 systémový box Franke
- K podomítkové montáži dokončovacích sad armatur řady F5
- S posuvnou lepicí přírubou pro bezpečné utěsnění stavby
- Včetně uzavíratelných připojovacích šroubení
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Doplňky a umyvadla  
výrobního programu 
Franke Water systems 
EXOS. Systémová řada
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Franke Aquarotter Gmbh
Water Systems
Parkstrasse 1-5
D-14974 Ludwigsfelde

Tel. +420 281 090 429
Fax +49 3378 818 173
ws-info.cz@franke.com
www.franke.cz
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