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Smart Hygiene Solutions -ratkaisut
Teknologisena edelläkävijänä ja kattavan tuotevalikoiman toimittajana Franke Washroom Systems tarjoaa  yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
vastaavat suunnittelultaan korkeimpia laatustandardeja ja täyttävät käytännössä kaikki asiakkaan toiveet. Viimeisimmillä pintakäsitte-
lytekniikoilla, vettä säästävillä hanoilla sekä käytännöllisellä muotoilulla Franke Washroom Systems osoittaa sitoutuvansa kehittämään 
tuotteita, jotka vastaavat myös tulevaisuuden tarpeita. Franke on kehittänyt InoxPlus®-tekniikan, joka on ensimmäinen nanotekno-
logiaa hyödyntävä pintakäsittely ruostumattomalle teräkselle kestävän ja puhtaan viimeistelyn ja ulkonäön takaamiseksi. Franke on 
vakuuttanut markkinat myös kehittämällä tuotteita, jotka toimivat kosketuksetta ja parantavat näin huomattavasti käyttömukavuutta ja 
hygieniaa.

Franke Washroom Systemsillä on kuusi tuotantoyksikköä ja se on edustettuna yli 30 maassa maailmanlaajuisesti. Yhtiön tuotekehi-
tyksessä, tuotannossa ja myynnissä on töissä noin 900 henkilöä ympäri maailman. Kaikki työntekijät ovat sitoutuneita huippulaaduk-
kaiden ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tuotteiden, huuhteluventtiili- ja hanatekniikoiden sekä vedenkäsittelyjärjestelmien 
kehittämiseen ja myymiseen. Asiakkaan tarpeet ovat aina kaiken lähtökohtana ja haluamme myös säilyttää asemamme alan johtavana 
toimijana kehittämällä tuotteitamme jatkuvasti. Panostamme tutkimus- ja kehitystyöhön sekä työntekijöiden koulutusohjelmiin, jotta 
heidän tietonsa ja taitonsa pysyvät aina ajan tasalla. Näin voimme rakentaa kestävää yhteistyötä asiakkaiden kanssa ja löytää juuri 
oikeat ratkaisut jokaiseen eri projektiin.
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THE SPIRIT OF FRANKE

Sata vuotta ei ole historiaa tarkasteltaessa kuin yksi silmänräpäys. Biologisesti ajateltuna se 
on kuitenkin enemmän kuin ihmisikä. Tieteessä ja tekniikassa on viimeisen sadan vuoden 
aikana tehty useita mullistavia keksintöjä: aina kvanttimekaniikasta ja antibiooteista tietoko-
neiden kehitykseen ja ihmisen perimän selvitykseen asti. Liiketoiminnalle on tällä ajanjaksolla 
avautunut aivan uusia, ennennäkemättömiä mahdollisuuksia. Matkan varrella on ollut myös 
haasteita ja odottamattomia riskitekijöitä.

Sadassa vuodessa on koettu kaksi maailmansotaa, talouskriisejä, globalisaation vaikutukset, 
luonnonvarojen väheneminen, uusien yritysten ja markkina-alueiden esiinnousu, sijoittajien 
taipumus hakea lyhytaikaisia voittoja pitkäaikaisen sijoittamisen sijaan ja yritysjohtajien no-
peat vaihdokset. Franken näkökulmasta viimeiset sata vuotta ovat olleet vakaan ja kestävän 
liiketoiminnan alkua.

Monet yritykset eivät selviä sataa vuotta, mutta Franke on saavuttanut tämän kunnioitetta-
van iän. Mikä on sen salaisuus? Taidokas johtaminen? Sitoutuneet työntekijät ja uskolliset 
asiakkaat? Hyvä tuuri? Vai kenties nämä kaikki yhdessä? Mikä rooli Franken historialla on 
ollut? Paljastaako historian tutkiminen Franken menestyksen salaisuuden? Vai kertovatko 
tarinat historian takana, miksi Franke on sellainen yritys kuin se tänä päivänä on?

Etsimme vastauksia näihin kysymyksiin ja löysimme yllättäviä vastauksia ja kiinnostavia tari-
noita, Franken tarinoita. Tarinoita yrittäjyydestä ja yrittäjiltä, tarinoita suhteiden merkityksestä, 
takaiskuista ja uusista aluista, yrittämisestä, sitoutumisesta ja intohimosta, tarinoita ihmisistä, 
tarinoita, jotka eivät vanhene. Kaikilla tarinoilla on yksi yhdistävä tekijä: Franken henki.

Kiinnostuitko? Jos kiinnostuit yrityksestämme, haluaisimme kutsua sinut tutustumaan näihin 
tarinoihin ja Franken ainutlaatuiseen henkeen henkilökohtaisesti. Toivomme, että saat tari-
noistamme innoitusta: www.100yearsfranke.com
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RUOSTUMATON TERÄS
KORKEALAATUINEN MATERIAALI

Ruostumaton teräs on nykyisin julkisissa ja puolijulkisissa pesutiloissa eniten käytetty materi-
aali. Ruostumaton teräs on tukevaa ja helppohoitoista materiaalia ja näin ollen erittäin kestä-
vää. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet ovat taloudellisia rakennuksen käyttö-
ikään suhteutettuna. Ilkivaltaa ehkäisevät ja helposti puhdistettavat saniteettitilojen kalusteet 
auttavat myös tilojen ylläpitäjää minimoimaan huolto- ja kunnossapitokustannukset.  

Ruostumaton teräs kestää sekä kosteutta että useimpia hap-
poja ja lisäksi sen etuja ovat kovuus, kestävyys, erinomainen 
lämmön- ja kylmänsietokyky sekä hyvät hygieniaominaisuudet. 
Lika ja rasva on helppo pestä pois sileältä ja tasaiselta pinnalta. 
Kansiin tulleiden naarmujen ja urien selkeät ääriviivat häviävät 
nopeasti ja tasoittuvat pinnan mukaisiksi.

"Ruostumattomat teräkset sisältävät vähintään 10,5 % kro-
mia (Cr) ja enintään 1,2 % hiiltä (C). Ne muodostavat jälleen-
rakentuvan pintakerroksen (passiivikerroksen), jonka ansios-
ta materiaalin korroosionkestävyys on erinomainen, jolloin sen 
materiaaliominaisuudet ovat huomattavasti paremmat kuin 
seostamattomien terästen. Franke käyttää saniteettitilojen ka-
lusteissaan teräksiä, joiden kromimäärä on suurempi ja nikkeli 
on seoksen toisena osana. Tämä yhdistelmä parantaa korroosi-
onkestävyyttä entisestään."
Lähde: Yasar Renkci, dipl. insinööri metallurgia TU, Franke
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PINTAKÄSITTELYT:
Materiaalinumeroa 1.4301 (AISI 304) käytetään standardin DIN EN 
10088 mukaisesti. Lukupari 18/10 tarkoittaa, että enintään 18 % on 
kromia ja 10 % nikkeliä. Tämän yhdistelmän ansioista materiaalilla on 
sen erityisominaisuudet.

RUOSTUMATON TERÄS
MATERIAALIOMINAISUUDET

Materiaali Materiaalinro DIN-merkintä AISI Koostumus Ominaisuudet

kromiteräs 1.4016 X 8 Cr 17 430 17 Cr • hyvä korroosionkestävyys
• magneettinen
• sileä, tasainen pinta, helppo puhdistaa
• erittäin kova, soveltuu kantaviin rakenteisiin

kromi/
nikkeli V2A

1.4301 X 5 CrNi 189 304 18 Cr/ 
  10 Ni

• erittäin hyvä korroosionkestävyys
• 8–10 % nikkelin lisäys parantaa
    korroosionkestävyyttä
• ei-magneettinen

kromi/
nikkeli/
molybdeeni V4A

1.4435 X 2 CrNiMo 316L 18 Cr/ 
 12 Ni/ 
   2 Mo

• erinomainen korroosionkestävyys
• molybdeenin lisäys tekee V4A (1.4435) -materiaalista 
    erittäin kestävän korroosiota ja useimpia happoja vastaan
• ei-magneettinen

Kiillotettu ruostumaton teräs
Korkealaatuinen pintakäsittely

Satiinipinnoitettu ruostumaton teräs
Satiinipinta yleiskäyttöön

InoxPlus-pintakäsittely



RUOSTUMATON TERÄS
PUHDISTUS & HUOLTO

Käytännön kokemukset osoittavat, 
että korkealaatuisten materiaalien 
käyttö vähentää tuotteiden likaan-
tumista ja auttaa paljon käytettyjä 
saniteettitiloja pysymään puhtaam-
pina.

Pesupaikat ja tarvikkeet säilyvät hygieenisen puhtai-
na. Kestävyytensä  ja hygieniaominaisuuksiensa an-
siosta ruostumaton teräs on turvallinen ja puhdas 
valinta julkisiin pesutiloihin.

Ruostumattoman teräksen puhdistamiseen käyvät 
luonnon- ja muoviharjaksiset harjat, teko- ja luonn-
onkuituiset tekstiilit, mikrokuituliinat, muoviharsot, 
luonnonnahka, talousliinat, pesusienet, painepesu-
rit, höyrypesurit, hammastahna, tavalliset siivous- ja 
ikkunanpesuaineet sekä luonnolliset aineet, kuten 
etikkavesi (20 % etikkaa / 80 % vettä).

Ruostumatonta terästä ei saa puhdistaa teräsvillal-
la, hankaavilla pesuaineilla eikä hiekkapaperilla, sillä 
ne saattavat naarmuttaa ja vaurioittaa materiaalia.

Seuraavia puhdistusaineita ja puhdistusliinoja voi 
ostaa Frankelta. Ota yhteyttä lähimpään 
jälleenmyyjään.

Twister: 125 ml, sisältää sienen 7612210034558

Multiclean: puhdistusaine, 
                      500 ml  7612210031885

INOX-Creme: 250 g:n putkilo 7612210031878

Mikrokuituliina: 
ruostumattomalle teräkselle  7612210031915

Mikrokuituliina: peileille  7612210031908
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RUOSTUMATON TERÄS
KOETELTU JA TESTATTU

RUOSTUMATON TERÄS
MERKITTÄVIMMÄT EDUT

• Ruostumaton:  ruostetta voi syntyä vain ulkopuolisista vahingoista.
• Haponkestävä:  kestää kaikkia tavallisia kotitalouksissa yleisesti käytettyjä happoja.
• Hygieeninen:  helppo desinfioida bakteereita ja viruksia vastaan.
• Helppohoitoinen:  puhdistus on nopeaa ja helppoa, jopa pinttyneen lian puhdistus.
• Neutraali värisävy:  ajaton materiaali, jota on helppo yhdistää muihin materiaaleihin.
• Ilkivallankestävä:  kestää erittäin hyvin tahallisia vahingoittamisyrityksiä.
• Kuumuuden- ja tulenkestävä:  savukkeet tai muut kuumat esineet eivät vahingoita pintaa.
• Helppo korjata:  vauriot voidaan korjata helposti paikan päällä.
• 100-prosenttisesti kierrätettävä:  uuden ruostumattoman teräksen valmistuksessa käytetään vähintään 65 % vanhoja terästuotteita.

Frankella on sadan vuoden kokemus ruostumattomasta teräksestä valmistetuista tuotteis-
ta. Teräslevyjen valmistus aloitettiin Sveitsissä vuonna 1911. Franke panostaa jatkuvasti 
innovaatioiden ja uusien tekniikoiden kehittämiseen, jotta se pystyy tarjoamaan ainutlaa-
tuisia materiaaliominaisuuksia ja yksilöllisiä ratkaisuja.

InoxPlus-pintakäsittely:
XINOX® - ja STRATOS-tarvikkeiden etupinnat viimeistellään luo-
tettavalla InoxPlus-tekniikalla. Tässä prosessissa nanohiukka-
set kiinnittyvät metallipinnan molekyyleihin ja mukautuvat tii-
viisti mikroskooppisen pieniin epätasaisuuksiin. Näin muodos-
tuva hienorakenne tekee sormenjäljistä lähes näkymättömiä. 
Saniteettitila pysyy siis pidempään puhtaana ja puhdistus on 
huomattavasti helpompaa.

Yksilölliset ratkaisut ruostumattomasta teräksestä:
Jos vakioratkaisut eivät sovellu asennukseen tai täytä sen 
vaatimuksia, Franke Washroom Systems tarjoaa asiantunte-
muksensa ja kykynsä kehittää, suunnitella, laatia ja valmistaa 
ratkaisuja, jotka sopivat arkkitehtien, suunnittelijoiden ja ra-
kennuttajien tarpeisiin.
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MIRANIT
LUJA JA ELEGANTTI

Halkeilemattomasta, hartsisidosteisestä mineraalimateriaalista valmistetut saniteettitilojen 
kalusteet ovat sekä moderneja että kauniita muotoilultaan ja ne soveltuvat erinomaisesti julki-
siin saniteettitiloihin. Tuotteet on valettu yhteen muottiin eikä niissä ei ole saumoja ja liitoksia. 
MIRANIT-tuotteiden etuja ovat: erinomainen kestävyys, elegantti ulkomuoto ja pitkäikäisyys 
sileän, tasaisen, hygieenisen ja helppohoitoisen Gelcoat-pinnoitteen ansiosta.

MIRANIT-nimi tarkoittaa, että tämä luja yhdistelmämateriaa-
li koostuu noin 80 prosenttisesti luonnon mineraaleista, kuten 
marmorista, hiekkakivestä ja kvartsista sekä noin 20 prosent-
tisesti korkealaatuisesta tyydyttämättömästä polyesterihart-
sista. Kvartsi on yksi kovimpia olemassa olevia materiaaleja ja 
se muodostaa suuren osan maapallon kuoresta. Lopputuottee-
seen on lisätty tyydyttämätöntä polyesterihartsia, mikä tekee 
tuotteesta erittäin kestävän ja antaa sille hyvän muovautuvuu-
den, jolloin sitä on helppo käyttää valumuottivalmistuksessa.

Tämän hartsisidosteisen mineraalimateriaalin erityisominaisuu-
den ansiosta materiaalista on mahdollista luoda hyvin ohuita ja 
lähes minkä muotoisia tuotteita tahansa. Nämä ominaisuudet 
mahdollistavat hyvin suunnitellut, materiaaliltaan suhteellisen 
ohuet pesualtaat ja sarjapesualtaat, jotka kestävät kovimmis-
sakin käyttöoloissa julkisten tilojen saniteettitiloissa.
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EDUT SANITEETTIKERAMIIKKAAN
VERRATTUNA:
MIRANIT-tuotenimellä valmistetut saniteettitilojen tuotteet voidaan luo-
kitella yleisesti "valetuiksi mineraalituotteiksi". Muihin valutuotteisiin, esi-
merkiksi saniteettikeramiikkaan, verrattuna MIRANIT-tuotteilla on seuraa-
vat edut:

➀ Erittäin kestävä ja tavallista ohuempi materiaali.
➁ Pesuallas säilyttää muotonsa erinomaisesti.
➂ Pienet säteet antavat uusia mahdollisuuksia   
 suunnitteluun.
➃ Selkeästi muotoiltu reuna.

➀ MIRANIT on luonnon mineraaleista ja tyydyttymättö-
 mästä polyesterihartsista valmistettu halkeilematon    
 yhdistelmämateriaali.
➁ Hygieeninen pinta, joka kestää jopa 80 astetta 
 lämmintä vettä.
➂ Sileä, tasainen ja kiiltävä Gelcoat-pinnoite.

• Parempi iskunkestävyys ja halkeilemattomuus.

• Selkeä muotoilu hyvän suunnittelun ja pienten  
 säteiden ansiosta.

• Tasoaltaat voivat olla jopa 3,60 m pitkiä.

• Vaurioituneet pinnat ovat korjattavissa 
 erityisillä korjaussarjoilla.



MIRANIT
PUHDAS JA KIRKAS

MIRANIT on uusi komposiittigraniitis-
ta valmistettu materiaali, jossa yhdis-
tyvät lujuus ja hyvä muotoiltavuus, 
mikä mahdollistaa aivan uudenlaisten 
pesualtaiden valmistamisen. 

Vakiovärin Alpine White Gelcoat-pinnoite kestää 
jopa 80 astetta lämmintä vettä. Testissä pinnoite 
kesti 80 asteen lämpötilaa vahingoittumatta 20 mi-
nuutin ajan.

Gelcoat-pinta hylkii likaa ja on erityisen helppohoi-
toinen. Tavallisesti kostea liina riittää pesualtaiden, 
sarjapesualtaiden ja puhdistusaltaiden puhdistami-
seen.

Vaikeampia tahroja voidaan poistaa miedolla, han-
kaamattomalla pesuaineella. Tämä koskee myös 
värikynien jälkiä, kenkien kiillotusainetta, mustetta, 
jodiliuosta ja huulipunaa. Jäljet, jotka ovat peräisin 
esimerkiksi palavasta savukkeesta, voidaan poistaa 
kiillotustahnalla.

Kestävän kiillon ylläpitämiseksi suositellaan, että 
MIRANIT-tuotteet pyyhitään toisinaan kaupoista 
yleisesti saatavalla autonkiillotusaineella, minkä jäl-
keen käsitellyt pinnat kiillotetaan välittömästi uudel-
leen.

Pintavauriot voidaan korjata lähes näkymättömästi 
korjaussarjalla (katso alla oleva taulukko).

Korjaussarja Alpine White 7612982005862



Tiheys  1,7 g/cm³ Sisäinen testi

Taivutuslujuus  20 ± 5 N/mm²  Sisäinen testi standardin DIN EN 1433 mukaisesti

Puristuslujuus  70 ± 5 N/mm²  Sisäinen testi standardin DIN EN 1433 mukaisesti

Käyttäytyminen kuivassa  lämmössä  Ei näkyviä muutoksia 70 °C lämmössä  EN 12722 LGA

Savukkeen polttamien kestävyys Kellertävä väri voidaan
 puhdistaa hiomalla ja kiillottamalla IAPM O Ansi Z 124.3.2005 mukaisesti

Syttymisherkkyys   Olosuhteen B2-mukainen 
  (normaali syttyvyys)  DIN 4102 osa 1

Yleinen migraatio, tislattu vesi 
(haitallisten aineiden vapautuminen)  <1,0 mg/dm² (raja 3 mg/dm²)   DIN EN1186-3/9

Värin pysyvyys  Haalistumaton  BfR-Empg. B II IX

Kylmän ja kuuman veden vaihtelutesti 
15–70 °C, 1 000 kertaa  Ei näkyviä muutoksia  Sisäinen testi standardin DIN 14688 mukaisesti

Vakiovärien maksimilämpötila Kuuma vesi  80 °C  Sisäinen testi

Iskukuormitus  35 N ilman näkyviä vaurioita  Standardin DIN 438 osan 2 kohdan 11 mukaisesti

Naarmujen kestävyys  0,4 N Standardin DIN 68861, DIN 438 osan 2 kohdan 14 mukaisesti

Veden imeytyminen 24 h jälkeen  < 0,1 % DIN 52103

Vedenkäsittely  Jätetunnus 170107 Betoni-, tiili- ja keramiikkajäte (kotitalouksista)  
  
Hankaustesti 500 kertaa Kuluminen/paino 0,6 gm,
 kuluminen/tilavuus 0,47 cm³ DIN 53799 ja DIN 53754

Kuulatesti  Ei murtumia, halkeamia tai koloja  IAPMO Ansi Z 124.3. - 2005 mukaisesti

Lian, puhdistusaineiden,   Testattu ja tulokset saatavissa
kosmetiikan kestävyys valmistajalta erillisenä luettelona DIN EN 14688
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Saksassa valmistetut MIRANIT-tuotteet täyttävät tiukat ECPA-säännösten vaatimukset 
ja tuotteiden käyttöikä on takuulla pitkä. ECPA on Euroopan johtavien valettuja mineraali-
tuotteita valmistavien yritysten yhdistys. Se edellyttää tiukkoja laatustandardeja, joita 
valvoo säännöllisesti riippumaton instituutti.

Materiaalin testitulokset:

MIRANIT
KOETELTU JA TESTATTU
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Teollisuus
Ammattiala

STAROS
RODAN

CHRONOS

SATURN
ANIMA CAMPUS SIRIUS

MAXIMA
AQUA

AQUAFIX

AQUA 
3000
open

Neuvomme
sinua

mielelläm-
me!

Toimisto
Hallinto

XINOX
STRATOS
RODAN

CONTINA

ANIMA
MIRANIT
RONDO

CAMPUS SIRIUS AQUA
AQUAFIX

AQUA 
3000
open

Urheilu
Kulttuuri
Vapaa-aika
Näyttely
 

XINOX
STRATOS
RODAN

CONTINA

MIRANIT
RONDO CAMPUS SIRIUS AQUA

AQUAFIX

AQUA 
3000
open

Poliisi 
Armeija
Vankila

HEAVY- 
DUTY

HEAVY-
DUTY

MIRANIT

HEAVY-
DUTY MAXIMA AQUA

AQUAFIX

AQUA 
3000
open

Hotelli
Rautatieasema
Leirintä
Lentoasema

XINOX
STRATOS
RODAN
HEAVY 
-DUTY

CONTINA

HEAVY-
DUTY

MIRANIT
ANIMA
RONDO

CAMPUS
HEAVY-
DUTY

SIRIUS
MAXIMA

AQUA
AQUAFIX

AQUA 
3000
open

Koulutus
Vanhusten-
hoito
Terveys

STRATOS
RODAN

CONTINA

SATURN
RONDO
MIRANIT

CAMPUS SIRIUS
MAXIMA

AQUA
AQUAFIX

AQUA 
3000
open

Juna
Laiva
Lentokone
 

RODAN
HEAVY 
-DUTY

CONTINA

ANIMA
CAMPUS
HEAVY-
DUTY

ei
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Franke Washroom Systems tarjoaa laajan valikoiman tuotteita useisiin eri käyt-
tötarkoituksiin. Valikoimaamme kuuluvat pesualtaat, hanat, suihkualtaat, WC-istuimet, 
urinaalit ja saniteettitilojen kalusteet. Franken kokeneet asiantuntijat suunnittelevat ja 
valmistavat tuotteita teknistä osaamistaan hyödyntäen ja yhdessä arkkitehtien, suun-
nittelijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa Smart Hygiene Solutions -ratkai-
sujen tarjoamiseksi. Franke hyödyntää projektien tiedot ja kokemukset tuotteissaan.

KOKONAISRATKAISUT:
SMART HYGIENE SOLUTIONS



WC- JA URINAALITILA: urinaalit, urinaalien väliseinä, huuhteluventtiilit, vaatekoukku, WC-paperiteline, WC-harja ja harjateline, 
WC-istuin, WC-huuhtelupainike, symboli

PESUTILA: paperipyyheteline /roskakori, elektroniset huuhteluventtiilit, saippua-annostelijat, itsestään sulkeutuvat hanat, 
sarjapesuallas

KOKONAISRATKAISUT:
KAIKKI YHDELTÄ TOIMITTAJALTA

Franke Washroom Systems tarjoaa mahdollisuuden nyky-
aikaisen hanatekniikan ja ruostumattomasta teräksestä ja 
mineraalimateriaalista valmistettujen, ajattoman tyylikkäi-
den kalusteiden yksilölliseen yhdistelemiseen. Näistä muo-
dostuvat ratkaisut määrittelevät saniteettilaitteistojen muo-
toilun ja käytön aivan uudelleen.

INVA-WC: paperipyyheteline, roskakori, kääntyvä peili, tukikaiteet (ja huuhtelupainike), pesuallas, elektroninen hana, WC-istuin 



Saniteettitilojen lisävarusteet

XINOX® 

Franke XINOX®. 



WC- ja pesutilojen XINOX® -tarvikkeet pysyvät aina puhtaina ja tahrat-
tomina InoxPlus-pintakäsittelyn ansiosta. Mikroskooppiset hiukkaset 
sekoittuvat materiaalin molekyyleihin. Näin muodostuva hienorakenne 
tekee sormenjäljistä lähes näkymättömiä. Franken XINOX® -tuotteet 
on valmistettu korkealaatuisesta harjatusta ruostumattomasta teräk-
sestä ja ne tekevät mistä tahansa pesuhuoneesta tyylikkään.

X I N O X ®



Franke XINOX®

Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

SAIPPUA-ANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä Mr. C. Propper -saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, sati-
inipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (help-
po puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taittuva kansi ja kaareva etupinta, 
avain ja lukko ruostumatonta terästä,
edessä tarkastusikkuna, 1 litran säiliö neste- ja voidesaippualle, annostelukahva 
ruostumatonta terästä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvik-
keet.

104x300x117

XINX617  7612210014567
Mr. C. Proper
SO 1L                                             7612210003196
Nestesaippua
(vähimmäistilausmäärä 6 pulloa)
SO 10L                                           7612210003202
Nestesaippua, 10 litran kanisteri

SAIPPUA-ANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä vaahtosaippua-annostelija Mr. F. Propper, ruostumatonta terästä, 
satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta 
(helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taittuva kansi ja kaareva 
etupinta, avain ja lukko ruostumatonta terästä, edessä tarkastusikkuna, sopii käy-
tettäväksi Franke-vaahtosaippuan kanssa, yksi 650 ml:n vaahtosaippuapullo sisältyy 
toimitukseen, annostelukahva ruostumatonta terästä, sis. ruostumattomasta teräkses-
tä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

104x300x117

XINX616   7612210014550
Mr. F. Proper

KÄSIENKUIVAAJA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa elektroninen käsienkuivaaja, ruostumaton-
ta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa 
puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taittuva kansi 
ja kaareva etupinta, infrapunatunnistin kosketusvapaata toimintaa varten, sensorin 
toimintaetäisyys säädettävissä välillä 5–33 cm, automaattinen poiskytkentä 60 se-
kunnin kuluttua, voimakas säädettävä ilmannopeus lyhentää kuivausaikaa huomatta-
vasti, kaapeli ja pistoke eivät sisälly toimitukseen, sis. ruostumattomasta teräksestä 
valmistetut kiinnitystarvikkeet.

puhallusteho: 120 kuutiometriä tunnissa
lämmitysteho: 800 W
syöttöjännite Hz: 50 Hz
syöttöjännite V: 230 V
moottorin teho: 700 W
kokonaisteho: 1 500 W

340x300x180

XINX210  7612210052248
Mr. Twister
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Franke XINOX®

Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä
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TUHKAKUPPI

Seinälle kiinnitettävä Gido-tuhkakuppi, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-
pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), 
materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taittuva kansi ja kaareva etupinta, avain ja lukko 
ruostumatonta terästä, kipattava tuhkakuppi tuhkien poistoa varten, kaareva kansi ja 
kolot savukkeiden tumppaamista varten, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut 
kiinnitystarvikkeet.

136x80x117

XINX640  7612210014642
Gido

PAPERIPYYHEANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä Miss Clean -paperipyyheannostelija, ruostumatonta terästä, sati-
inipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (help-
po puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taittuva kansi ja kaareva etupinta, 
avain ja lukko ruostumattomasta teräksestä,
edessä tarkastusikkuna, paperitilavuus 300–400 kpl paperin paksuudesta riippuen, 
sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

268x300x117

XINX600  7612210014505
Miss Clean

 
    

  

SAIPPUA-ANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa Mr. E Proper -saippua-annostelija, ruostumaton-
ta terästä, satiinipinta, 
InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo 
puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taittuva kansi ja kaareva etupinta, 
avain ja lukko ruostumatonta terästä, edessä tarkastusikkuna, infrapunatunnistin 
kosketusvapaata toimintaa varten, LED-valo osoittaa paristojen tilan, sis. paristot 
6 kpl 1,5 V (=9 V) Alkaline AA, 800 ml:n säiliö neste- ja voidesaippualle, annostus 
0,6–1,1 ml saippuasta riippuen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistelut kiinni-
tystarvikkeet.

120x300x117

XINX625  7612210050220
Mr. E Proper

PAPERIPYYHEANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä  kosketusvapaa Miss E. Clean -paperipyyheannostelija, ruostuma-
tonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa 
puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taittuva kansi ja 
kaareva etupinta, avain ja lukko ruostumatonta terästä, edessä tarkastusikkuna, infra-
punatunnistin kosketusvapaata toimintaa varten, integroitu paperin repäisyreuna, sis. 
paristot 4 kpl D 1,5 V, vaivaton huoltaa, helppo vaihtomekanismi paperirullalle, jonka 
leveys maks. 205 mm ja halkaisija 200 mm, säädettävä paperin annostelu 200, 250 ja 
300 mm, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

340x380x225

XINX630  7612210054983
Miss E. Clean
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Franke XINOX®

Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

ROSKAKORI

Seinälle kiinnitettävä 7 litran George S. -roskakori, ruostumatonta terästä, satiinipinta, 
InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdi-
staa), materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taittuva kansi ja kaareva etupinta, tilavuus 
noin 7 litraa, taittuva itsestään sulkeutuva roskien pudotusaukko, integroitu pussipidi-
ke, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

268x300x117

XINX605                                     7612210014604
George S

ROSKAKORI

Seinälle kiinnitettävä tai lattialle asennettava 30 litran Tiny Tom -roskakori, ruostuma-
tonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa 
puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taittuva kansi ja 
kaareva etupinta, avain ja lukko ruostumatonta terästä, tilavuus noin 30 litraa, taittuva 
kansi, pyöreä roskien pudotusaukko, integroitu pussipidike, säädettävä jalkojen korke-
us.

268x470x268

XINX606                                     7612210014628
Tiny Tom

E-XIN X606 Fix T.  7612210015700
Seinäkiinnityslaite

ROSKAKORI

Seinälle kiinnitettävä 13 litran George L. -roskakori, ruostumatonta terästä, satiinipinta, 
InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdi-
staa), materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taittuva kansi ja kaareva etupinta, tilavuus 
noin 13 litraa, taittuva itsestään sulkeutuva roskien pudotusaukko, integroitu pussipidi-
ke, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

268x400x145

XINX607                                     7612210014611
George L.
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Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä
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ROSKAKORI

Seinälle kiinnitettävä tai lattialle asennettava 60 litran Uncle Ben -roskakori, ruostuma-
tonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa 
puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taittuva kansi ja 
kaareva etupinta, avain ja lukko ruostumatonta terästä, tilavuus noin 60 litraa, taittuva 
kansi, pyöreä roskien pudotusaukko, integroitu pussipidike, säädettävä jalkojen korke-
us.

340x670x340

XINX608  7612210014635
Uncle Ben

E-XIN X608 Fix B.  7612210015953
Seinäkiinnityslaite
roskakorille XINX 608

TUHKAKUPPI

Lattialle asennettava tai seinään kiinnitettävä Milestone-roskakori, ruostumatonta te-
rästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdis-
tusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taittuva kansi ja kaa-
reva etupinta, avain ja lukko ruostumatonta terästä, roskakorin tilavuus noin 35 litraa, 
tuhkakupissa taittuva kansi, irrotettava muovinen tuhkakuppi, sis. ruostumattomasta 
teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

266x670x272

XINX641  7612210014659
Milestone

HYGIENIAPUSSIN ANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä hygieniapussin annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, 
InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puh-
distaa), materiaalin vahvuus 1,2 mm, hitsaamattomat kulmat, pidikelevy sisäpuolella, 
hygieniapussin otto edestä, sis. esiasennetun kaksipuolisen kiinnitysteipin ja ruostu-
mattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet sekä puhdistusliinan liimattavan 
pinnan puhdistamista varten.

92x150x22

HBD191  7612210051746

HYGIENIAPUSSIN ANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä Lucy-hygieniapussin annostelija, ruostumatonta terästä, satiini-
pinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo 
puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taittuva kansi ja kaareva etupinta, 
edessä tarkastusikkuna, paperipussien kanssa käytettäväksi, pussien otto pohjasta, 
sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

150x300x80

XINX615  7612210014512
Lucy
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Franke XINOX®

Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

KASVOPYYHEANNOSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä Clean Me -kasvopyyheannostelija, ruostumatonta terästä, satiini-
pinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo 
puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taittuva kansi ja kaareva etupinta, 
ovaalin muotoinen aukko  kasvopyyhkeiden ottamiseen, sis. ruostumattomasta teräk-
sestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

268x150x85

XINX650  7612210014581
Clean Me

WC-PAPERITELINE

Seinälle kiinnitettävä Have One -WC-paperiteline, ruostumatonta terästä, satiinipinta, 
InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdi-
staa), materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taittuva kansi ja kaareva etupinta, yhdelle 
rullalle halkaisijaltaan maks. 120 mm, taittuva etukansi, sis. ruostumattomasta teräk-
sestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

136x135x140

XINX677  7612210014529
Have One

WC-PAPERITELINE

Seinälle kiinnitettävä kahden rullan Have Two -WC-paperiteline, ruostumatonta teräs-
tä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta 
(helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taittuva kansi ja kaareva etu-
pinta, avain ja lukko ruostumatonta terästä, kahdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 120 
mm, toinen rulla vapautuu ensimmäisen loputtua, sis. ruostumattomasta teräksestä 
valmistetut kiinnitystarvikkeet.

136x220x160

XINX672  7612210014536
Have Two

WC-HARJATELINE

Seinälle kiinnitettävä Nessy-WC-harjateline, ruostumatonta terästä, satiinipinta, Inox-
Plus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), 
materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taittuva kansi ja kaareva etupinta, edestä ja toi-
selta sivulta suljettu kotelo, harja voidaan ottaa kummaltakin puolelta (kääntyvä), varsi 
ruostumatonta terästä ja musta nailonharja, irrotettava muovinen musta tippa-alusta, 
sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

110x300x117

XINX687  7612210014543
Nessy
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HYLLY

Seinälle kiinnitettävä Ala S. -kulmahylly, ruostumatonta terästä, satiinipinta, Inox-
Plus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), 
materiaalin vahvuus 2 mm, takana suojareuna, kaksi ruostumattomasta teräksestä val-
mistettua seinäkannatinta, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystar-
vikkeet.

260x48x260

XINX621  7612210014673
Ala S.

HYLLY

Seinälle kiinnitettävä Ala M. -seinähylly, ruostumatonta terästä, satiinipinta, Inox-
Plus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), 
materiaalin vahvuus 2 mm, puoliympyrän muotoinen, takana suojareuna, kolme ruostu-
mattomasta teräksestä valmistettua seinäkannatinta, sis. ruostumattomasta teräkses-
tä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

429x196x225

XINX622  7612210014697
Ala M.

HYLLY

Seinälle kiinnitettävä Ala L. -hylly, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakä-
sittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin 
vahvuus 2 mm, pyöristetyt kulmat, takana suojareuna, kaksi ruostumattomasta teräk-
sestä valmistettua seinäkannatinta, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiin-
nitystarvikkeet.

600x74x130

XINX623  7612210014710
Ala L.

KOUKKU

Seinälle kiinnitettävä koukku, ruostumatonta terästä, satiinipinta, halkaisija 17 mm, 
reikä ruuvikiinnitystä varten, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystar-
vikkeet.

18x38x60

ST X692  7612210051760

KOUKKU

Seinälle kiinnitettävä 2-koukkuinen vaatekoukku, ruostumatonta terästä, satiinipinta, 
halkaisija 18 mm, reikä ruuvikiinnitystä varten, sis. ruostumattomasta teräksestä val-
mistetut kiinnitystarvikkeet.

69x18x60

STRX694  7612210051791



Franke XINOX®

Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

PESUALLAS

Seinälle kiinnitettävä yksittäispesuallas Aquina S, ruostumatonta terästä, 
satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely  vähentää sormenjälkiä ja helpottaa 
puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, allas kiillotettu, 
saumattomasti hitsatun altaan halkaisija 260 mm, 75 mm:n hanatuki ja 35 
mm:n hanan reikä, 1 1/4" pop up -pohjaventtiili ylivuotosarjalla, kiinteät
asennuskannakkeet, asennus EN 32 -standardin mukaan, sis. ruostumatto-
masta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

400x125x378

XINH203                                7612210059360
Aquina S

PESUALLAS

Seinälle kiinnitettävä yksittäispesuallas Aquina L, ruostumatonta terästä,
satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa 
puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, allas kiillotet-
tu, saumattomasti hitsatun altaan halkaisija 360 mm, 90 mm:n hanatuki ja 
35 mm:n hanan reikä, 1 1/4" pop up -pohjaventtiili ylivuotosarjalla, kiinteät 
asennuskannakkeet, asennus EN 32 -standardin mukaan, sis. ruostumatto-
masta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

600x130x540

XINH204                                7612210059070
Aquina L
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XINH201

PESUALLAS

Seinälle kiinnitettävä Beuty Wash -pesuallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, mate-
riaalin vahvuus 3 mm, kiillotettu ja saumattomasti tasoon hitsattu allas, altaan halkai-
sija 386 mm, 45 asteen kulmaan taitetut reunat, korotettu kuivana pysyvä hylly, hana-
tuki ja 35 mm:n hanan reikä, 1 1/4" pop up -pohjaventtiili ylivuotosarjalla, vesilukko, 
kiinnitys integroiduilla asennuskannakkeilla, asennusreikien väli 280 mm mahdollistaa 
asennuksen standardin EN 32 mukaisesti, sis. ruostumattomasta teräksestä valmiste-
tut kiinnitystarvikkeet.

934x211x561

XINH200  7612210014314
Beauty Wash Right
hylly oikealla puolella

XINH201  7612210015687
Beauty Wash Left
hylly vasemmalla puolella

VESILUKKO

Kromattu messinkinen Clic-vesilukko, kiillotettu pinta, jatkettava (maks. pituus 360 
mm), säädettävä korkeus (maks. 320 mm), sopii Beauty Wash -pesualtaaseen ja mui-
hin käsienpesualtaisiin.

70x320x360

XINX140  7612210014352
Clic

HOITOPöYTÄ

Seinälle kiinnitettävä taitettava vauvan hoitopöytä Hop Up, ruostumatonta terästä, sa-
tiinipinta, keltainen pehmuste hygieenistä polyamidista ja jerseystä valmistettua nah-
kajäljitelmää, materiaalin vahvuus 2 mm, taso vahvistettu alapuolelta puulevyllä, mo-
lemmilla puolilla käytännöllistä laskutilaa, kolme seinäkiinnikettä, maksimikuormitus 
25  kg, täyttää sairaaloiden vaatimukset, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut 
kiinnitystarvikkeet.

800x400x720

XINW601  7612210014437
Hop Up
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PESUYKSIKKö

Lattialle asennettava Aquarius-pesuallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materi-
aalin vahvuus 2 mm, kiillotettu ja tasoon saumattomasti hitsattu allas, altaan halkaisija 
386 mm, pyöristetyt kulmat, 35 mm:n hanan reikä ja 25 mm:n reikä saippua-annoste-
lijalle, 1 1/4" pop up -pohjaventtiili ylivuotosarjalla, vesilukko, vedentulo alhaaltapäin, 
125 mm:n käsipyyhkeiden pudotusaukko, noin 35 litran roskakori sisäpuolella, etukan-
si voidaan avata ja lukita, avain ja lukko ruostumatonta terästä, sis. ruostumattomasta 
teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

500x852x500

XINX201                                     7612210014321
Aquarius

PESUYKSIKKö

Atlas-peilikaappi ja lasihylly, korkeudensäätö, teline ruostumatonta terästä lattia- tai 
seinäasennukseen, vakiokorkeus 2 600 mm, jatkettavissa 3 000 mm saakka, satiini-
pinta, lukittava kaappi peilipinnalla ja papereiden ottoaukolla, paperitilavuus 300–400 
kpl paperin paksuudesta riippuen, avain ja lukko ruostumatonta terästä, kaapissa kak-
si hyllyä, peilin molemmat puolet karkaistua lasia ja integroidut loisteputkivalaisimet, 
verkkosyöttö terästelineen kautta, telineeseen kiinnitetty hylly 12 mm:n karkaistua tur-
valasia, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

540x3 000x550

XINX603                                     7612210014468
Atlas
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Franke XINOX®

Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä
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PEILI

Seinälle kiinnitettävä kristallilasista valmistettu Glance 60 -peili, 6 mm:n kristallilasia, 
neljä ruostumattomasta teräksestä valmistettua asennuskannaketta, kannakkeiden 
piilotus ruostumatonta terästä olevilla peitelevyillä, sis. ruostumattomasta teräksestä 
valmistetut kiinnitystarvikkeet.

600x600x10

XINV600  7612210014444
Glance 60

PEILI

Seinälle kiinnitettävä kristallilasista valmistettu Glance 110 -peili, 6 mm:n kristallilasia, 
neljä ruostumattomasta teräksestä valmistettua asennuskannaketta, kannakkeiden 
piilotus ruostumatonta terästä olevilla peitelevyillä, sis. ruostumattomasta teräksestä 
valmistetut kiinnitystarvikkeet.

1 100x500x10

XINV604  7612210016042
Glance 110

PEILI

Seinälle kiinnitettävä kristallilasista valmistettu Glance 85 -peili, 6 mm:n kristallilasia, 
neljä ruostumattomasta teräksestä valmistettua asennuskannaketta, kannakkeiden 
piilotus ruostumatonta terästä olevilla peitelevyillä, sis. ruostumattomasta teräksestä 
valmistetut kiinnitystarvikkeet.

850x600x10

XINV603  7612210016035
Glance 85



Saniteettitilojen lisävarusteet

STRATOS

Franke STRATOS. 



STRATOS-tuotteiden ainutlaatuinen kaareva etupinta on viimeis-
telty luotettavalla InoxPlus-tekniikalla. Tässä prosessissa nano-
hiukkaset kiinnittyvät metallipinnan molekyyleihin ja mukautuvat 
tiiviisti mikroskooppisen pieniin epätasaisuuksiin. Näin muodos-
tuva hienorakenne tekee sormenjäljistä lähes näkymättömiä. 
Pesutila pysyy siis pidempään puhtaana ja sen puhdistaminen 
on huomattavasti helpompaa.

STRATOS
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Franke STRATOS
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

KäSienKuivAAjA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa elektroninen käsienkuivaaja, ruostumatonta teräs-
tä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta 
(helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, infrapunatunnistin 
kosketusvapaata toimintaa varten, sensorin toimintaetäisyys säädettävissä välillä 5–33 
cm, automaattinen poiskytkentä 60 sekunnin kuluttua, voimakas, säädettävä ilmanno-
peus lyhentää kuivausaikaa huomattavasti, kaapeli ja pistoke eivät sisälly toimitukseen.

puhallusteho:  120 kuutiometriä tunnissa
lämmitysteho:  800 W
syöttöjännite Hz: 50 Hz
syöttöjännite V:  230 V
moottorin teho:  700 W
kokonaisteho:  1 500 W

300x305x197

STRX210  7612210052231

SAippuA-AnnOSTelijA

Seinälle kiinnitettävä vaahtosaippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, 
InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puh-
distaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimel-
la, edessä tarkastusikkuna, sopii käytettäväksi Franke-vaahtosaippuan kanssa, yksi 
650 ml:n vaahtosaippuapullo sisältyy toimitukseen, annostelukahva ruostumatonta 
terästä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

100x304x134

STRX616  7612210068881

SAippuA-AnnOSTelijA

Seinälle kiinnitettävä saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-
pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), 
materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, edessä 
tarkastusikkuna, 0,8 litran säiliö neste- ja voidesaippualle, annostelukahva, sis. ruos-
tumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

100x304x134

STRX618  7612210006531

SAippuA-AnnOSTelijA

Seinälle kiinnitettävä saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-
pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), 
materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, edessä 
tarkastusikkuna, 1 litran säiliö neste- ja voidesaippualle, edessä annostelupainike, 
sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

186x154x92

STRX619  7612210008566
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Franke STRATOS
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

SAippuA-AnnOSTelijA

Seinälle kiinnitettävä  kosketusvapaa saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satii-
nipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo 
puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavai-
mella, edessä tarkastusikkuna, infrapunatunnistin kosketusvapaata toimintaa varten, 
punainen valo osoittaa paristojen tilan, sis. paristot 6 kpl 1,5 Alkaline AA (9 V), 0,8 lit-
ran säiliö neste- ja voidesaippualle, annostus 0,6–1,1 ml saippuasta riippuen, sis. ruos-
tumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

120x303x126

STRX625  7612210050251

TASOOn upOTeTTAvA SAippuA-AnnOSTelijA

Tasoon upotettava saippua-annostelija, tason paksuus maks. 45 mm, kiillotettua kro-
mattua messinkiä, vaatii 22 mm:n asennusreiän, 1/2"-kierre, annostelunokkaa ei voi 
liikuttaa, annostelunokan pituus 140 mm, 1 litran säiliö neste- ja voidesaippualle ja pai-
neen tasaava välikalvo, täytetään ylhäältäpäin.

44x85x162

SD80  7612210002915

pApeRipyyhe- jA SAippuA-AnnOSTelijAn yhDiSTelmä

Seinälle kiinnitettävä paperipyyhe- ja saippua-annostelijan yhdistelmä, ruostumatonta 
terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdis-
tusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Fran-
ke-vakioavaimella, edessä tarkastusikkuna, paperipyyheannostelijan tilavuus 300–400 
kpl paperin paksuudesta riippuen, 0,8 litran säiliö neste- ja voidesaippualle, annostelu-
kahva, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

396x304x134

STRX601  7612210006760

pApeRipyyheAnnOSTelijA

Seinälle kiinnitettävä paperipyyheannostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, Inox-
Plus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), 
materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, edessä 
tarkastusikkuna, paperitilavuus 300–400 kpl paperin paksuudesta riippuen, sis. ruos-
tumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

300x305x134

STRX600  7612210006425
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Franke STRATOS
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

pApeRipyyheAnnOSTelijA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa paperipyyheannostelija, ruostumatonta terästä, 
satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta 
(helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-
vakioavaimella, infrapunatunnistin kosketusvapaata toimintaa varten, integroitu pape-
rin repäisyreuna, sis. paristot 4 kpl D 1,5 V, vaivaton huoltaa, helppo vaihtomekanismi 
paperirullalle, jonka leveys on maks. 205 mm ja halkaisija 200 mm, säädettävä paperin 
annostelu 200, 250 ja 300 mm, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnity-
starvikkeet.

300x383x234

STRX630  7612210055553

pyyhepApeRin veTOAnnOSTelijA

Seinälle kiinnitettävä keskeltä syöttävä pyyhepaperin vetoannostelija, ruostumatonta 
terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puh-
distusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus 
Franke-vakioavaimella, paperirullien maksimihalkaisija 190 mm ja maksimikorkeus 
250 mm, aukirullaus vain keskeltä, integroitu paperin repäisyreuna ja vedon kevennys 
paperin repeämisen estämiseksi kotelossa, sis. ruostumattomasta teräksestä valmiste-
tut kiinnitystarvikkeet.

205x305x240

STRX635  7612210055560

ROSKAKORi

Seinälle kiinnitettävä roskakori, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakä-
sittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaa-
lin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, tilavuus noin 34 
litraa, integroitu pussipidike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystar-
vikkeet.

300x520x270

STRX605  7612210006517

ROSKAKORi

Seinälle kiinnitettävä roskakori, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakä-
sittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaa-
lin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, tilavuus noin 45 
litraa, integroitu pussipidike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystar-
vikkeet.

396x521x270

STRX607  7612210006463
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Franke STRATOS
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

ROSKAKORin KAnSi

Taittuva itsestään sulkeutuva kansi roskakorille STRX607, ruostumatonta terästä, satii-
nipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo 
puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta ja itsestään sulkeutuva kan-
si, lukitus Franke-vakioavaimella, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnity-
starvikkeet, ilman roskakoria.

396x183x229

STRX608  7612210006722

ROSKAKORi TeRveySSiTeille

Seinälle kiinnitettävä roskakori terveyssiteille, ruostumatonta terästä, satiinipinta, 
InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdi-
staa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, tilavuus noin 3,8 litraa, taittuva 
itsestään sulkeutuva kansi pianosaranalla, sisäpuolella irrotettava muovinen säiliö, sis. 
ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

205x304x134

STRX611  7612210006524

hygieniApuSSin AnnOSTelijA

Seinälle kiinnitettävä hygieniapussin annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, 
InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puh-
distaa), materiaalin vahvuus 1,2 mm, hitsaamattomat kulmat, pidikelevy sisäpuolella, 
hygieniapussin otto edestä, sis. esiasennetun kaksipuolisen kiinnitysteipin ja ruostu-
mattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet sekä puhdistusliinan liimattavan 
pinnan puhdistamista varten.

92x150x22

hBD191  7612210051746

KASvOpyyheAnnOSTelijA

Seinälle kiinnitettävä kasvopyyheannostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, Inox-
Plus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), 
materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta ja ovaalin muotoinen aukko kasvopyyh-
keiden ottamiseen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

300x160x85

STRX650  7612210006562
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Franke STRATOS
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

WC-pApeRiTeline jumBORullAlle

Seinälle kiinnitettävä WC-paperiteline jumborullalle, ruostumatonta terästä, satiini-
pinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (help-
po puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, suljettu kotelo ja kaareva etupinta, paperi 
vedetään kahden repäisyreunan yli, lukitus Franke-vakioavaimella, yhdelle rullalle hal-
kaisijaltaan maks. 295 mm, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystar-
vikkeet.

304x355x170

STRX670  7612210010316

WC-pApeRiTeline

Seinälle kiinnitettävä kahden rullan WC-paperiteline, ruostumatonta terästä, satiinipin-
ta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puh-
distaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, 
kahdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 120 mm, toinen rulla vapautuu ensimmäisen 
loputtua, ei paperihylsypidikettä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinni-
tystarvikkeet.

156x305x141

STRX671  7612210006432

WC-pApeRiTeline

Seinälle kiinnitettävä kahden rullan WC-paperiteline ilman paperihylsypidikettä, ruostu-
matonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja hel-
pottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, 
lukitus Franke-vakioavaimella, kahdelle rullalle
halkaisijaltaan maks. 140 mm, toinen rulla vapautuu ensimmäisen loputtua, ei paperi-
hylsypidikettä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

170x343x166

STRX671l  7612210030963

WC-pApeRiTeline

Seinälle kiinnitettävä kahden rullan WC-paperiteline paperihylsypidikkeellä, ruostuma-
tonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa 
puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus 
Franke-vakioavaimella, kahdelle rullalle
halkaisijaltaan maks. 120 mm, toinen rulla vapautuu ensimmäisen loputtua, paperihyl-
sypidike, varalla oleva rulla ei näy, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinni-
tystarvikkeet.

156x303x141

STRX672  7612210009501
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Franke STRATOS
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

WC-pApeRiTeline

Seinälle kiinnitettävä WC-paperiteline, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaa-
lin vahvuus 0,8 mm, taittuva kansi, yhdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 130 mm, sis. 
ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

145x130x25

BS677  7612210015045

WC-iSTuinSuOjApApeRiAnnOSTelijA

Seinälle kiinnitettävä WC-istuinsuojapaperiannostelija, ruostumatonta terästä, satiini-
pinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo 
puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta ja ovaalin muotoinen anno-
stusaukko, lukitus Franke-vakioavaimella, Franken WC-istuinsuojapapereille tai vastaa-
ville, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

393x263x54

STRX680  7612210010323

TuhKAKuppi

Seinälle kiinnitettävä tuhkakuppi, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vah-
vuus 0,9 mm, syvä, kipattava tuhkakuppi tuhkien poistoa varten, kannessa kolot savuk-
keiden tumppausta varten, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystar-
vikkeet.

150x65x105

BS640  7612210015267

SymBOliT

Seinälle kiinnitettävät symbolit, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvu-
us 1,5 mm, itsekiinnittyvät.

125x125x1,5

BS630  7612210006944
Miesten WC

BS631  7612210006951
Naisten WC

BS632  7612210006968
Inva-WC
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Franke STRATOS
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

WC-hARjATeline

Seinälle kiinnitettävä WC-harjateline, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pin-
takäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materi-
aalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, valkoinen nailonharja, jolla voidaan puhdistaa 
myös huuhtelureunus, harja voidaan ottaa joko vasemmalta tai oikealta puolelta asen-
nuksesta riippuen, irrotettava muovinen tippa-alusta, sis. ruostumattomasta teräksestä 
valmistetut kiinnitystarvikkeet.

110x230x111

STRX687  7612210006548

vAihTOhARjA

Valkoinen WC-harja, jolla voidaan puhdistaa myös huuhtelureunus, WC-harjatelineelle 
STRX687.

e-BS686  7612210015205

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaihtoharja WC-harjatelineelle BS686/
STRX687.

e-STRX687  7612210008597

hylly

Seinälle kiinnitettävä hylly, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely 
vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vah-
vuus 2 mm, pyöristetyt kulmat, edessä suojareuna, sis. ruostumattomasta teräksestä 
valmistetut kiinnitystarvikkeet.

640x45x110

STRX623  7612210006609

KOuKKu

Seinälle kiinnitettävä koukku, ruostumatonta terästä, satiinipinta, halkaisija 17 mm, 
reikä ruuvikiinnitystä varten, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystar-
vikkeet.

18x38x60

STRX692  7612210051760

Seinälle kiinnitettävä 2-koukkuinen vaatekoukku, ruostumatonta terästä, satiinipinta, 
halkaisija 18 mm, reikä ruuvikiinnitystä varten, sis. ruostumattomasta teräksestä val-
mistetut kiinnitystarvikkeet.

69x18x60

STRX694  7612210051791

STRX692

STRX694
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Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

SAippuA-AnnOSTelijA

Seinään upotettava saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-
pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), 
materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta ja tarkastusikkuna, lukitus Franke-vakio-
avaimella, 1 litran säiliö neste- ja voidesaippualle, edessä annostelupainike, sis. ruostu-
mattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

211x181x101

STRX619e  7612210013720

SAippuA-AnnOSTelijA

Seinään upotettava saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-
pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), 
materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta ja tarkastusikkuna, lukitus Franke-vakio-
avaimella, 0,8 litran säiliö neste- ja voidesaippualle, annostelukahva, sis. ruostumatto-
masta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

100x632x147

STRX618e  7612210006654

pApeRipyyhe- jA SAippuA-AnnOSTelijAn yhDiSTelmä

Seinään upotettava paperipyyhe- ja saippua-annostelijan yhdistelmä, ruostumatonta 
terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdi-
stusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Fran-
ke-vakioavaimella, edessä tarkastusikkuna, paperipyyheannostelijan tilavuus 300–400 
kpl paperin paksuudesta riippuen, 0,8 litran säiliö neste- ja voidesaippualle, annostelu-
kahva, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

424x632x147

STRX601e  7612210006791

pApeRipyyheAnnOSTelijA

Seinään upotettava paperipyyheannostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, Inox-
Plus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), 
materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, edes-
sä tarkastusikkuna, paperitilavuus 300–400 kpl paperin paksuudesta riippuen, sis. 
ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

327x632x147

STRX600e  7612210006661
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Franke STRATOS
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

pApeRipyyheAnnOSTelijAn jA ROSKAKORin yhDiSTelmä

Seinään upotettava paperipyyheannostelijan ja roskakorin yhdistelmä, ruostumatonta 
terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdi-
stusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Fran-
ke-vakioavaimella, edessä tarkastusikkuna, paperipyyheannostelijan tilavuus 300–400 
kpl paperin paksuudesta riippuen, roskakorin tilavuus noin 22 litraa, integroitu pussipi-
dike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

328x1162x203

STRX602e  7612210006784

ROSKAKORi

Seinään upotettava roskakori, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakä-
sittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaa-
lin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, tilavuus noin 22 
litraa, integroitu pussipidike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystar-
vikkeet.

327x862x202

STRX605e  7612210006678

pApeRipyyhe- jA SAippuA-AnnOSTelijAn SeKä ROSKAKORin yhDiSTelmä

Seinään upotettava paperipyyhe- ja saippua-annostelijan sekä roskakorin yhdistel-
mä, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjäl-
kiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaare-
va etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, edessä tarkastusikkuna, paperipyyheanno-
stelijan tilavuus 300–400 kpl paperin paksuudesta riippuen, 0,8 litran säiliö neste- ja 
voidesaippualle, annostelukahva, roskakorin tilavuus noin 29 litraa, integroitu pussipidi-
ke, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

424x1162x203

STRX617e  7612210006807
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ROSKAKORi TeRveySSiTeille

Seinään upotettava roskakori terveyssiteille, ruostumatonta terästä, satiinipinta, Inox-
Plus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), 
materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, tilavuus noin 3,8 litraa, taittuva itse-
stään sulkeutuva kansi pianosaranalla, sisäpuolella irrotettava muovinen säiliö, sis. 
ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

232x331x141

STRX611e  7612210006715

WC-pApeRiTeline

Seinään upotettava kahden rullan WC-paperiteline, ruostumatonta terästä, satiinipinta, 
InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistuta (helppo puhdi-
staa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta ja tarkastusikkuna, lukitus Franke-
vakioavaimella, kahdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 120 mm, toinen rulla vapautuu 
ensimmäisen loputtua, ei paperihylsypidikettä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmi-
stetut kiinnitystarvikkeet.

183x331x142

STRX671e  7612210006708

WC-pApeRiTeline

Seinään upotettava kahden rullan WC-paperiteline paperihylsypidikkeellä, ruostuma-
tonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa 
puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta ja tar-
kastusikkuna, lukitus Franke-vakioavaimella, kahdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 120 
mm, toinen rulla vapautuu ensimmäisen loputtua, varalla oleva rulla ei näy, sis. ruostu-
mattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

183x331x142

STRX672e  7612210009518

WC-pApeRiTeline

Seinään upotettava WC-paperiteline, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin 
vahvuus 0,8 mm, kaareva taittuva kansi, yhdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 130 mm, 
sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

153x153x129

STRX673e  7612210015069

Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä



38

Saniteettitilojen lisävarusteet

RODAn

Franke RODAN.



RODAN

Ruostumattomien RODAN-teräskalusteiden ajaton muotoi-
lu kulmikkaine sivuprofiileineen sopii kovassa käytössä olevien 
pesu- ja saniteettitilojen nykyaikaiseen kalustamiseen. Nämä 
kalusteet avaavat tilojen suunnittelijoille ja ylläpitäjille mahdol-
lisuuden yksilöllisten saniteettitilojen edulliseen ja esteettiseen 
suunnitteluun.
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Franke RODAN
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

KäSienKuivAAjA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa elektroninen käsienkuivaaja, ruostumatonta ter-
ästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1,2 mm, infrapunatunnistin kosketusvapaata 
toimintaa varten, sensorin toimintaetäisyys säädettävissä välillä 10–30 cm, kaapeli ja 
pistoke eivät sisälly toimitukseen.

puhallusteho:  274 kuutiometriä tunnissa
lämmitysteho:  2 100 W
syöttöjännite Hz: 50 Hz
syöttöjännite V:  230 V
moottorin teho:  100 W
kokonaisteho:  2 200 W

314x215x163

RODX310  7612210067358

SAippuA-AnnOSTelijA

Seinälle kiinnitettävä saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, mate-
riaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakioavai-
mella, 0,8 litran säiliö neste- ja voidesaippualle, annostus vetimellä, sis. ruostumatto-
masta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

116x321x143

RODX618  7612210067310

SAippuA-AnnOSTelijA

Seinään upotettava saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaa-
lin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakioavaimella, 
0,8 litran säiliö neste- ja voidesaippualle, annostus vetimellä, sis. ruostumattomasta 
teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

154x463x143

RODX618e  7612210067327
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SAippuA-AnnOSTelijA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa saippua- ja desinfiointiaineannostelija, ruostuma-
tonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reu-
noin, lukitus Franke-vakioavaimella, infrapunatunnistin kosketusvapaata toimintaa var-
ten, LED-valo osoittaa paristojen tilan, paristot 6 kpl 1,5 V (9 V) Alkaline AA, 0,8 litran 
säiliö neste- ja voidesaippualle,
annostus 0,6–1,1 ml saippuasta riippuen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmiste-
lut kiinnitystarvikkeet.

120x295x107 mm

RODX625  7612210067341

SAippuA-AnnOSTelijA

Seinälle kiinnitettävä saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, mate-
riaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakioavai-
mella, 1 litran säiliö neste- ja voidesaippualle, edessä annostelupainike, sis. ruostumat-
tomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

200x140x85

RODX619  7612210067198

SAippuA-AnnOSTelijA

Seinään upotettava saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaa-
lin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakioavaimella, 
1 litran säiliö neste- ja voidesaippualle, edessä annostelupainike, sis. ruostumattoma-
sta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

241x243x86

RODX619e  7612210067204

Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä
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Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

pApeRipyyheAnnOSTelijA

Seinälle kiinnitettävä paperipyyheannostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, 
materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakio-
avaimella, sivuilla tarkastusikkunat, paperitilavuus 500–800 kpl paperin paksuudesta 
riippuen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

275x355x112

RODX600  7612210067075

pApeRipyyheAnnOSTelijA

Seinään upotettava paperipyyheannostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, mate-
riaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakioavai-
mella, paperitilavuus 500–800 kpl paperin paksuudesta riippuen, sis. ruostumattoma-
sta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

324x513x112

RODX600e 7612210067099

pApeRipyyheAnnOSTelijA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa paperipyyheannostelija, ruostumatonta terästä, 
satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus 
Franke-vakioavaimella, infrapunatunnistin kosketusvapaata toimintaa varten, integroitu 
paperin repäisyreuna, paristot 4 kpl D 1,5 V, vaivaton huoltaa, helppo vaihtomekanis-
mi paperirullalle, jonka leveys maks. 205 mm ja halkaisija 200 mm, säädettävä paperin 
annostelu 200, 250 ja 300 mm, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnity-
starvikkeet.

290x390x224

RODX630  7612210067372
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Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

pApeRipyyheAnnOSTelijA

Paperipyyheannostelija piiloasennukseen seinän tai peilin taakse, ruostumatonta teräs-
tä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, tilavuus 600–800 kpl paperin paksuudes-
ta riippuen, täyttö pohjasta, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystar-
vikkeet.

342x464x113

RODX600me  7612210067297

ROSKAKORi TeRveySSiTeille

Seinälle kiinnitettävä roskakori terveyssiteille, ruostumatonta terästä, satiinipinta, 
materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etureuna taivutetuin reunoin, tilavuus noin 3,7 lit-
raa, sisäpuolella irrotettava muovinen säiliö, sis. ruostumattomasta teräksestä valmis-
tetut kiinnitystarvikkeet.

200x295x165

RODX611  7612210067334

hygieniApuSSin AnnOSTelijA

Seinälle kiinnitettävä hygieniapussin annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, 
InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puh-
distaa), materiaalin vahvuus 1,2 mm, hitsaamattomat kulmat, pidikelevy sisäpuolella, 
hygieniapussin otto edestä, sis. esiasennetun kaksipuolisen kiinnitysteipin ja ruostu-
mattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet sekä puhdistusliinan liimattavan 
pinnan puhdistamista varten.

92x150x22

hBD191  7612210051746

ROSKAKORi

Seinälle kiinnitettävä roskakori, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vah-
vuus 0,8 mm, pyöristetyt kulmat, tilavuus noin 23 litraa, asennus joko asennustelineel-
lä tai suoraan seinälle, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvik-
keet.

355x460x168

RODX605  7612210067167
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Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

ROSKAKORi

Seinään upotettava roskakori, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 
0,8 mm, pyöristetyt kulmat, lukitus Franke-vakioavaimella, tilavuus noin 23 litraa, asen-
nus seinänsisäiseen kehykseen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinni-
tystarvikkeet.

408x690x169

RODX605e 7612210067174

WC-hARjATeline

Seinälle kiinnitettävä kahden rullan WC-paperiteline paperihylsypidikkeellä, ruostuma-
tonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reu-
noin, lukitus Franke-vakioavaimella, kahdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 120 mm, toi-
nen rulla vapautuu ensimmäisen loputtua, paperihylsypidike, varalla oleva rulla ei näy, 
sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

144x301x138

RODX672  7612210067228

WC-hARjATeline

Seinään upotettava kahden rullan WC-paperiteline paperihylsypidikkeellä, ruostuma-
tonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reu-
noin, lukitus Franke-vakioavaimella, kahdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 120 mm, 
toinen rulla vapautuu ensimmäisen loputtua, varalla oleva rulla ei näy, sis. ruostumatto-
masta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

184x341x138

RODX672e  7612210067235

WC-hARjATeline

Seinälle kiinnitettävä WC-harjateline, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin 
vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, suljettu edestä, laserleikattu auk-
ko harjalle, valkoinen nylonharja, jolla voidaan puhdistaa myös huuhtelureunus, harja 
voidaan ottaa joko vasemmalta tai oikealta puolelta asennuksesta riippuen, irrotettava 
muovinen tippa-alusta, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvik-
keet.

107x230x97

RODX687  7612210068621
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Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

pApeRipyyheAnnOSTelijAn jA ROSKAKORin yhDiSTelmä

Seinään upotettava paperipyyheannostelijan ja roskakorin yhdistelmä, ruostumatonta 
terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, 
lukitus Franke-vakioavaimella, paperipyyheannostelijan tilavuus 500–800 kpl paperin 
paksuudesta riippuen, roskakorin tilavuus noin 23 litraa, sis. ruostumattomasta teräk-
sestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

408x1145x169

RODX602e 7612210067143

pApeRipyyheAnnOSTelijAn jA ROSKAKORin yhDiSTelmä

Seinälle kiinnitettävä paperipyyheannostelijan ja roskakorin yhdistelmä, ruostumaton-
ta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, 
lukitus Franke-vakioavaimella, paperipyyheannostelijan tilavuus 500–800 kpl paperin 
paksuudesta riippuen, roskakorin tilavuus noin 23 litraa, sis. ruostumattomasta teräk-
sestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

411x1148x171

RODX602  7612210067136
                                                                                                
 



Saniteettitilojen lisävarusteet

CHRONOS  

Franke CHRONOS. 



Franken CHRONOS-mallisto on suunniteltu pesu- ja saniteetti-
tilojen käytännölliseen, monipuoliseen ja perinteisen tyylikkää-
seen kalustamiseen. Malliston tuotteet sopivat käytettäviksi 
kaikenlaisissa käyttökohteissa.

CHRONOS 
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Franke CHRONOS
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

KÄSIENKUIVAAJA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa elektroninen käsienkuivaaja, ruostumatonta ter-
ästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1,2 mm, infrapunatunnistin kosketusvapaata 
toimintaa varten, sensorin toimintaetäisyys säädettävissä välillä 10–30 cm, kaapeli 
ja pistoke eivät sisälly toimitukseen.

puhallusteho:  274 kuutiometriä tunnissa
lämmitysteho:  2 100 W
syöttöjännite Hz:  50 Hz
syöttöjännite V:  230 V
moottorin teho:  100 W
kokonaisteho:  2 200 W
kiinnitystapa:  ruuvi

314x215x163

RODX310   7612210067358

SAIppUA-ANNOStElIJA

Seinälle kiinnitettävä saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, mate-
riaalin vahvuus 0,8 mm, viistetty etukansi, lukitus Franke-vakioavaimella, edessä 
tarkastusikkuna, 1 litran säiliö neste- ja voidesaippualle, edessä annostelupainike, 
sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

200x130x85

BS618   7612210015021

SAIppUA-ANNOStElIJA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa saippua- ja desinfiointiaineannostelija, ruostu-
matonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, viistetty etukansi, lukitus 
Franke-vakioavaimella, edessä tarkastusikkuna, infrapunatunnistin kosketusvapaa-
ta toimintaa varten, automaattinen virrankatkaisu koteloa avattaessa,  LED-valo 
osoittaa paristojen tilan, sis. paristot 6 kpl 1,5 V (9 V) Alkaline AA, 0,8 litran säiliö 
neste- ja voidesaippualle, annostus 0,6–1,1 ml saippuasta riippuen, sis. ruostumat-
tomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

140x299x130

CHRX625  7612210050268
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Franke CHRONOS
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

tASOON UpOtEttAVA SAIppUA-ANNOStElIJA

Tasoon upotettava saippua-annostelija, tason paksuus maks. 45 mm, kiillotettua 
kromattua messinkiä, vaatii 22 mm:n asennusreiän, 1/2"-kierre, annostelunokkaa ei 
voi liikuttaa, annostelunokan pituus 140 mm, 1 litran säiliö neste- ja voidesaippualle 
ja paineen tasaava välikalvo, täytetään ylhäältäpäin.

44x85x162

SD80  7612210002915

pApERIpyyHEANNOStElIJA

Seinälle kiinnitettävä paperipyyheannostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, 
materiaalin vahvuus 0,8 mm, viistetty etukansi, lukitus Franke-vakioavaimella, edes-
sä tarkastusikkuna, paperitilavuus 500–800 kpl paperin paksuudesta riippuen, sis. 
ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

290x438x115

BS600p  7612210015168

pApERIpyyHEANNOStElIJA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa paperipyyheannostelija, ruostumatonta terästä, 
satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, viistetty kansi, lukitus Franke-vakioavai-
mella, infrapunatunnistin kosketusvapaata toimintaa varten, integroitu paperin 
repäisyreuna, paristot 4 kpl D 1,5 V, vaivaton huoltaa, helppo vaihtomekanismi 
paperirullalle, jonka leveys maks. 205 mm ja halkaisija 200 mm, säädettävä paperin 
annostelu 200, 250 ja 300 mm, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinni-
tystarvikkeet.

290x390x225

CHRX630  7612210051661
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Franke CHRONOS
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

pApERIpyyHEANNOStElIJA

Paperipyyheannostelija piiloasennukseen seinän tai peilin taakse, ruostumatonta 
terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, tilavuus 600–800 kpl paperin 
paksuudesta riippuen, täyttö pohjasta, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut 
kiinnitystarvikkeet.

342x464x113

RODX600ME  7612210067297

ROSKAKORI

Seinälle kiinnitettävä roskakori, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin 
vahvuus 0,8 mm, pyöristetyt kulmat, lukitus Franke-vakioavaimella, tilavuus noin 26 
litraa, integroitu pussipidike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitys-
tarvikkeet.

362x460x175

BS605  7612210015090

ROSKAKORI

Seinälle kiinnitettävä roskakori, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin 
vahvuus 0,8 mm, pyöristetyt kulmat, lukitus Franke-vakioavaimella, tilavuus noin 24 
litraa, integroitu pussipidike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitys-
tarvikkeet.

290x520x160

CHRX605  7612210014031
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Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

ROSKAKORI

Seinälle kiinnitettävä roskakori, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin 
vahvuus 0,8 mm, itsestään sulkeutuva kansi, taittuva pussipidike, lukitus Franke-
vakioavaimella, tilavuus noin 30 litraa, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut 
kiinnitystarvikkeet.

290x611x209

BS603  7612210015076

ROSKAKORI

Seinälle kiinnitettävä roskakori, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin 
vahvuus 1,2 mm, puoliympyrän muotoinen etukansi rei'itettyä teräsverkkoa, lukitus 
Franke-vakioavaimella, tilavuus noin 22 litraa, sis. ruostumattomasta teräksestä val-
mistetut kiinnitystarvikkeet.

410x380x222

BS610  7612210508127

ROSKAKORI

Lattialle asetettava tai seinälle kiinnitettävä roskakori, ruostumatonta terästä, satiini-
pinta, teräsverkon vahvuus 2 mm, teräsverkossa neliönmuotoiset reiät, sis. ruostu-
mattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

350x252x505

CHRX608  7612210014970
22 litraa

438x315x628

CHRX607  7612210017247
61 litraa

CHRX607

CHRX608
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ROSKAKORI tERVEySSItEIllE

Seinälle kiinnitettävä roskakori terveyssiteille, ruostumatonta terästä, satiinipinta, 
materiaalin vahvuus 0,8 mm, viistetty etureuna, tilavuus noin 3,7 litraa, taittuva 
itsestään sulkeutuva kansi, sisäpuolella irrotettava muovinen säiliö, sis. ruostumat-
tomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

200x295x128

BS611V  7612210015144

HygIENIApUSSIN ANNOStElIJA

Seinälle kiinnitettävä hygieniapussin annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, 
InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puh-
distaa), materiaalin vahvuus 1,2 mm, hitsaamattomat kulmat, pidikelevy sisäpuolella, 
hygieniapussin otto edestä, sis. esiasennetun kaksipuolisen kiinnitysteipin ja ruostu-
mattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet sekä puhdistusliinan liimatta-
van pinnan puhdistamista varten.

92x150x22

HBD191  7612210051746

WC-pApERItElINE

Seinälle kiinnitettävä kahden rullan WC-paperiteline paperihylsypidikkeellä, ruostu-
matonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, viistetty etukansi, lukitus 
Franke-vakioavaimella, kahdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 115 mm, toinen rulla 
vapautuu ensimmäisen loputtua, paperihylsypidike, varalla oleva rulla ei näy, sis.
ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

140x299x130

CHRX672  7612210015007

Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä
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WC-pApERItElINE

Seinälle kiinnitettävä WC-paperiteline, ruostumatonta terästä, satiinipinta, mate-
riaalin vahvuus 3 mm, lukitus Franke-vakioavaimella, yhdelle rullalle halkaisijaltaan 
maks. 140 mm, paperihylsypidikkeessä varkaudenesto, paperihylsypidikkeen pysäy-
tysmekanismi paperinkulutuksen rajoittamiseen, sis. ruostumattomasta teräksestä 
valmistetut kiinnitystarvikkeet.

150x100x130

CHRX675  7612210014222

WC-pApERItElINE

Seinälle kiinnitettävä kahden rullan WC-paperiteline, ruostumatonta terästä, satiini-
pinta, materiaalin vahvuus 3 mm, lukitus Franke-vakioavaimella, kahdelle rullalle hal-
kaisijaltaan maks. 140 mm, paperihylsypidikkeessä varkaudenesto, paperihylsypidik-
keen pysäytysmekanismi paperinkulutuksen rajoittamiseen, sis. ruostumattomasta 
teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

335x100x128

CHRX676  7612210014239

WC-pApERItElINE

Seinälle kiinnitettävä WC-paperiteline, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaa-
lin vahvuus 0,8 mm, taittuva kansi, yhdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 130 mm, sis. 
ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

145x130x25

BS677  7612210015045

WC-pApERItElINE

Seinälle kiinnitettävä WC-paperitelineen ja tuhkakupin yhdistelmä, ruostumatonta 
terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, taittuva kansi, yhdelle rullalle 
halkaisijaltaan maks. 130 mm, tuhkakupissa kolot savukkeiden pitämistä varten, 
kipattava tuhkakuppi tuhkien poistoon, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut 
kiinnitystarvikkeet.

158x158x105

BS678  7612210015052

Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä
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WC-pApERItElINE VARARUllIllE

Seinälle kiinnitettävä WC-paperiteline vararullille, ruostumatonta terästä, satiinipinta, 
materiaalin vahvuus 1,2 mm, putken halkaisija 32 mm, kahdelle rullalle, kiinnityskoh-
dan piilotus ruostumattomasta teräksestä valmistetulla peitelevyllä, sis. ruostumatto-
masta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

81x280x124

CHRX679  7612210016318

WC-pApERItElINE JUMBORUllIllE

Seinälle kiinnitettävä WC-paperiteline jumborullalle, ruostumatonta terästä, satiini-
pinta, materiaalin vahvuus 0,9 mm, suljettu pyöreä kotelo ja tarkastusikkuna, paperi 
vedetään kahden repäisyreunan yli, lukitus kuusiokoloruuvilla, yhdelle rullalle halkai-
sijaltaan maks. 350 mm, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystar-
vikkeet ja kuusiokoloavaimen.

369x369x108

CHRX670  7612210015175

WC-pApERItElINE JUMBORUllIllE

Seinälle kiinnitettävä WC-paperiteline jumborullalle, ruostumatonta terästä, satiini-
pinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, lukitus Franke-vakioavaimella, suljettu pyöreä 
kotelo ja tarkastusikkuna, paperi vedetään kahden repäisyreunan yli, yhdelle rullalle 
halkaisijaltaan maks. 260 mm, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinni-
tystarvikkeet.

269x269x116

CHRX669  7612210058783

WC-HARJAtElINE

Seinälle kiinnitettävä WC-harjateline, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin 
vahvuus 0,9 mm, valkoinen nylonharja, jolla voidaan puhdistaa myös huuhtelu-
reunus, integroitu tippa-alusta, harjalle kolo telineessä, sis. ruostumattomasta teräk-
sestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

135x235x135

BS686  7612210015182
Valkoinen WC-harja, jolla voidaan puhdistaa myös huuhtelureunus, WC-harjatelineel-
le STRX687.

Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä
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tUHKAKUppI

Seinälle kiinnitettävä tuhkakuppi, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin 
vahvuus 0,8 mm, lukittava ja taittuva kansi, lukitus Franke-vakioavaimella, kolot 
savukkeiden pitämistä varten, kalteva kansi ja aukot savukkeiden tumppaamiseen, 
irrotettava tuhkakuppi tuhkien poistoa varten, sis. ruostumattomasta teräksestä val-
mistetut kiinnitystarvikkeet.

165x70x97

BS639  7612210015250

tUHKAKUppI

Seinälle kiinnitettävä tuhkakuppi, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin 
vahvuus 0,9 mm, syvä, kipattava tuhkakuppi tuhkien poistoa varten, kannessa kolot 
savukkeiden tumppaamiseen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinni-
tystarvikkeet.

150x105x65

BS640  7612210015267

SAIppUAKUppI

Seinälle kiinnitettävä saippuakuppi, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin 
vahvuus 1,0 mm, syvä kuppi saippualle, sis. ruostumattomasta teräksestä valmiste-
tut kiinnitystarvikkeet.

125x22x90

BS646  7612210015106
rei'itetty

BS647  7612210015113
ilman reikiä

SAIppUAKUppI

Seinälle kiinnitettävä saippua- ja suihkusaippuateline, ruostumatonta terästä, satii-
nipinta, materiaalin vahvuus 2,0 mm, syvä kuppi saippualle ja valutusreiät pohjassa, 
kupin vieressä hyllytilaa, pyöristetyt kulmat, sis. ruostumattomasta teräksestä val-
mistetut kiinnitystarvikkeet. 

180x40x100

CHRX644  7612982001871

BS646

Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä
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SAIppUAKUppI

Seinälle kiinnitettävä saippuakuppi/hylly, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materi-
aalin vahvuus 0,8 mm, vedenpoistoreiät, sis. ruostumattomasta teräksestä valmiste-
tut kiinnitystarvikkeet.

195x77x96

BS648  7612210015120

KOUKKU

Seinälle kiinnitettävä 2-koukkuinen vaatekoukku, ruostumatonta terästä, satiinipinta, 
kaksi reikää ruuvikiinnitystä varten, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut 
kiinnitystarvikkeet.

30x158x100

CHRX690  7612210014994

KOUKKU

Seinälle kiinnitettävä koukku, ruostumatonta terästä, satiinipinta, halkaisija 17 mm, 
reikä ruuvikiinnitystä varten, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitys-
tarvikkeet.

18x38x60

StRX692  7612210051760

KOUKKU

Seinälle kiinnitettävä 2-koukkuinen vaatekoukku, ruostumatonta terästä, satiinipinta, 
halkaisija 18 mm, reikä ruuvikiinnitystä varten, sis. ruostumattomasta teräksestä 
valmistetut kiinnitystarvikkeet.

69x18x60

StRX694  7612210051791

Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä
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SyMBOlIt

Seinälle kiinnitettävät symbolit, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vah-
vuus 1,5 mm, itsekiinnittyvät.

125x125x1,5

BS630  7612210006944
Miesten WC

BS631  7612210006951
Naisten WC

BS632  7612210006968
Inva-WC

pEIlI

Seinälle kiinnitettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu peili, heijastava kiillo-
tettu pinta, materiaalin vahvuus 1 mm, neljä näkyvää kiinnityskohtaa, sis. ruostumat-
tomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

CHRH401 400x300x1  7612210010835

CHRH501 500x400x1  7612210010842

CHRH601 600x500x1  7612210010859

lEVyllÄ VAHVIStEttU pEIlI

Seinälle kiinnitettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu peili, heijastava 
kiillotettu pinta, materiaalin vahvuus 1 mm, piilotetut varkaussuojatut kiinnikkeet, 
vahvistettu polystyreenilevyllä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinni-
tystarvikkeet.

M400HD 390x290x8  7612210052316

M500HD 490x390x8  7612210052378

M600HD 590x490x8  7612210052385

CHRH401

M400HD

Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä



Käsien ja hiusten

KUIVAAJAT

Franke DRYERS. HändetrocknerFranke DRYERS. 



Käsien ja hiusten lämminilmakuivaimet ovat edullisin tapa 
kuivata. Franken tehokkaat DRYERS-tuotteet täyttävät käyt-
täjien ja asiakkaiden kaikki odotukset.

D R Y E R S
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Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

KäsIenKUIVAAJA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa elektroninen käsienkuivaaja, ruostumatonta 
terstä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdis-
tusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, kotelossa taittuva kansi ja kaare-
va etupinta, infrapunatunnistin kosketusvapaata toimintaa varten, sensorin toiminta-
etäisyys säädettävissä välillä 5–33 cm, automaattinen poiskytkentä 60 sekunnin kulut-
tua, voimakas säädettävä ilmannopeus lyhentää kuivausaikaa huomattavasti, kaapeli 
ja pistoke eivät sisälly toimitukseen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut
kiinnitystarvikkeet.

puhallusteho:  120 kuutiometriä tunnissa
lämmitysteho:  800 W
syöttöjännite Hz:  50 Hz
syöttöjännite V:  230 V
moottorin teho:  700 W
kokonaisteho:  1 500 W

340x300x180

XInX210   7612210052248
Mr. Twister

KäsIenKUIVAAJA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa elektroninen käsienkuivaaja, ruostumatonta 
terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puh-
distusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, infrapu-
natunnistin kosketusvapaata toimintaa varten, sensorin toimintaetäisyys säädettävis-
sä välillä 5–33 cm, automaattinen poiskytkentä 60 sekunnin kuluttua, voimakas sää-
dettävä ilmannopeus lyhentää kuivausaikaa huomattavasti, kaapeli ja pistoke eivät 
sisälly toimitukseen

puhallusteho:  120 kuutiometriä tunnissa
lämmitysteho:  800 W
syöttöjännite Hz:  50 Hz
syöttöjännite V:  230 V
moottorin teho:  700 W
kokonaisteho:  1 500 W

300x305x197

sTRX210   7612210052231

KäsIenKUIVAAJA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa elektroninen käsienkuivaaja, ruostumatonta 
terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1,2 mm, infrapunatunnistin kosketusva-
paata toimintaa varten, sensorin toimintaetäisyys säädettävissä välillä 10–30 cm, 
kaapeli ja pistoke eivät sisälly toimitukseen.

puhallusteho:  274 kuutiometriä tunnissa
lämmitysteho:  2 100 W
syöttöjännite Hz:  50 Hz
syöttöjännite V:  230 V
moottorin teho:  100 W
kokonaisteho:  2 200 W

314x215x163

RODX310  7612210067358
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KäsIenKUIVAAJA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa elektroninen käsienkuivaaja, materiaalin vahvuus 
3 mm, infrapunatunnistin kosketusvapaata toimintaa varten, sensorin toimintaetäisyys 
säädettävissä välillä 10–30 cm, kaapeli ja pistoke eivät sisälly toimitukseen.

puhallusteho: 255 kuutiometriä tunnissa
lämmitysteho: 1 720 W
syöttöjännite Hz: 50 Hz
syöttöjännite V:  230 V
moottorin teho:  80 W
kokonaisteho:  1 800 W

268x230x177

ARTW410   7612210050411

HIUsTenKUIVAAJA

Hiustenkuivaajassa infrapunatunnistin kosketusvapaata toimintaa varten, kotelo 
valmistettu jauhemaalatusta teräksestä ja kuivausalue makrolonista, värinä hopea 
(RAL 9022) ja helmiäinen (RAL 5025), syöttöjännite 230 V, kokonaisteho 1 300 W.

puhallusteho:  210 kuutiometriä tunnissa
syöttöjännite Hz: 50 Hz
syöttöjännite V:  230 V
kokonaisteho:  1 300 W

255x380x260

ARTH210   7612982001437

KORKeUDensääDIn

Korkeudensäädin hiustenkuivaajalle ARTH210, portaaton säätöväli 600 mm, ohjaus-
kisko eloksoitua alumiinia, 4 mm vahva kristallipeili ja piilotettu ilkivallalta suojattu 
kaapelireitti, värinä hopea/helmiäinen, korkeus 1 200 mm.

250x1 200x140

ARTH101   7612982001451

Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä     
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Tukikaiteet

CONTINA

Franke CONTINA. 



Käytännöllisissä ja hyvin suunnitelluissa pesuhuoneissa käy-
tetään nykyisin usein tukikaiteita, eikä niitä ole tarkoitettu 
ainoastaan liikuntarajoitteisia varten. Helposti tartuttavasta 
ruostumattomasta teräksestä valmistetut CONTINA-tukikai-
teet helpottavat kaikkien pesu- ja WC-tilojen käyttöä. Tuotteet 
voidaan myös viimeistellä ja suunnitella yksilöllisten asiakas-
tarpeiden mukaan.

C O N T I N A
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Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

execution right

TukIkAIde

Seinälle kiinnitettävä tukikaide, 135 asteen kulma, ruostumatonta terästä, satiinipin-
ta, karhea pinta parantaa tartuntatuntumaa, kaiteen halkaisija 32 mm, materiaalin 
vahvuus 1,2 mm, etäisyys seinästä 95 mm, tarkastettu ja sertifioitu tuote, kaksi ruos-
tumattomasta teräksestä valmistettu peitelevyä kiinnityskohtien piilottamiseen, sis. 
ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

660x338x95

CNTX700A  7612210016257

TukIkAIde

Seinälle kiinnitettävä tukikaide, ruostumatonta terästä, satiinipinta, karhea pinta 
parantaa tartuntatuntumaa, kaiteen halkaisija 32 mm, materiaalin vahvuus 1,2 mm, 
tarkastettu ja sertifioitu tuote, kaksi ruostumattomasta teräksestä valmistettu peite-
levyä kiinnityskohtien piilottamiseen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut 
kiinnitystarvikkeet.

300x81x95
CNTX300  7612210016172

450x81x95
CNTX450  7612210016189

550x81x95
CNTX550  7612210016196

600x81x95
CNTX600  7612210016202

650x81x95
CNTX650  7612210016219

750x81x95
CNTX750  7612210016226

900x81x95
CNTX900  7612210016233

1100x81x95
CNTX1100  7612210016240

TukIkAIde

Seinälle kiinnitettävä tukikaide, 90 asteen kulma, ruostumatonta terästä, satiinipinta, 
karhea pinta parantaa tartuntatuntumaa, kaiteen halkaisija 32 mm, materiaalin vah-
vuus 1,2 mm, etäisyys seinästä 95 mm, tarkastettu ja sertifioitu tuote, kolme ruos-
tumattomasta teräksestä valmistettu peitelevyä kiinnityskohtien piilottamiseen, sis. 
ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

662x1312x95
vasemmalle puolelle
CNTX20L  7612210005886

662x1312x95
oikealle puolelle
CNTX20R  7612210005893

477x811x95
vasemmalle puolelle
CNTX22L  7612210010170

477x811x95
oikealle puolelle
CNTX22R  7612210010187

oikealle puolelle

CNTX300
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Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

TukIkAIde

Seinälle kiinnitettävä tukikaide, 90 asteen kulma, ruostumatonta terästä, satiinipinta, 
karhea pinta parantaa tartuntatuntumaa, kaiteen halkaisija 32 mm, materiaalin vahvu-
us 1,2 mm, etäisyys seinästä 95 mm, tarkastettu ja sertifioitu tuote, kaksi ruostumat-
tomasta teräksestä valmistettu peitelevyä kiinnityskohtien piilottamiseen, sis. ruostu-
mattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

477x477x95

CNTX21                                        7612210016264

TukIkAIde

Seinälle kiinnitettävä tukikaide, ruostumatonta terästä, satiinipinta, karhea pinta 
parantaa tartuntatuntumaa, kaiteen halkaisija 32 mm, materiaalin vahvuus 1,2 mm, 
tarkastettu ja sertifioitu tuote, kolme ruostumattomasta teräksestä valmistettu peitele-
vyä kiinnityskohtien piilottamiseen, parempi vakaus kolmen kiinnityskohdan ansiosta, 
sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

169x208x500
vasemmalle puolelle
CNTX41L  7612210016295

169x208x500
oikealle puolelle
CNTX41R  7612210016301

169x208x850
vasemmalle puolelle
CNTX40L  7612210016271

169x208x850
oikealle puolelle
CNTX40R  7612210016288

execution left
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Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

TukIkAIde

Seinälle ja lattiaan kiinnitettävä tukikaide, ruostumatonta terästä, satiinipinta, karhea 
pinta parantaa tartuntatuntumaa, kaiteen halkaisija 32 mm, materiaalin vahvuus 1,2 
mm, tarkastettu ja sertifioitu tuote, kolme ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
peitelevyä kiinnityskohtien piilottamiseen, parempi vakaus kolmen kiinnityskohdan 
ansiosta, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

841x821x169

vasemmalle puolelle
CNTX31L  7612210010194

841x821x169

oikealle puolelle
CNTX31R  7612210010200

TukIkAIde

Seinälle kiinnitettävä kaksisuuntainen tukikaide, 90 asteen kulma, vaaka- ja pysty-
suuntainen kaide, ruostumatonta terästä, satiinipinta, karhea pinta parantaa tartun-
tatuntumaa, kaiteen halkaisija 32 mm, materiaalin vahvuus 1,2 mm, etäisyys seinästä 
95 mm, tarkastettu ja sertifioitu tuote, neljä ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
peitelevyä kiinnityskohtien piilottamiseen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmiste-
tut kiinnitystarvikkeet.

821x967x721

vasemmalle puolelle
CNTX50L  7612210055638

821x967x721

oikealle puolelle
CNTX50R  7612210006036

TukIkAIde

Seinälle kiinnitettävä vaakasuuntainen kaide, ruostumatonta terästä, satiinipinta, kar-
hea pinta parantaa tartuntatuntumaa, kaiteen halkaisija 32 mm, materiaalin vahvuus 
1,2 mm, etäisyys seinästä 95 mm, tarkastettu ja sertifioitu tuote, kaksi ruostumatto-
masta teräksestä valmistettu peitelevyä kiinnityskohtien piilottamiseen, sis. ruostumat-
tomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

721x721x95

CNTX52  7612210006050

execution left

execution right
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Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

kÄÄNNeTTÄVÄ TukIkAIde

Seinälle kiinnitettävä käännettävä tukikaide ja WC-paperiteline, ruostumatonta terästä, 
satiinipinta, karhea pinta parantaa tartuntatuntumaa, kaiteen halkaisija 32 mm, mate-
riaalin vahvuus 1,2 mm, integroitu WC-paperiteline, tahattoman kääntymisen esto, 
kuminen iskunvaimennin, tarkastettu ja sertifioitu tuote, 4 mm paksu kiinnityslevy, 
jossa kolme kiinnitysreikää, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystar-
vikkeet.

100x249x850

CNTX70A  7612210006074

100x249x700

CNTX70C  7612210007804

kÄÄNNeTTÄVÄ TukIkAIde

Seinälle kiinnitettävä käännettävä tukikaide ilman WC-paperitelinettä, ruostumatonta 
terästä, satiinipinta, karhea pinta parantaa tartuntatuntumaa, kaiteen halkaisija 32 
mm, materiaalin vahvuus 1,2 mm, tahattoman kääntymisen esto, kuminen iskunvai-
mennin, tarkastettu ja sertifioitu tuote, 4 mm paksu kiinnityslevy, jossa kolme kiinnitys-
reikää, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

100x250x850

CNTX70B  7612210008474

100x250x700

CNTX70d  7612210008528

100x250x600

CNTX70e  7612210010255

kÄÄNNeTTÄVÄ TukIkAIde

Huuhtelupainikkeella varustettu seinälle kiinnitettävä käännettävä tukikaide, ruostuma-
tonta terästä, satiinipinta, karhea pinta parantaa tartuntatuntumaa, kaiteen halkaisija 
32 mm, materiaalin vahvuus 1,2 mm, integroitu WC-paperiteline, pneumaattinen 
huuhtelupainike kaiteen etuosassa, huuhtelupainike voidaan asentaa joko oikealle 
tai vasemmalle puolelle, tahattoman kääntymisen esto, kuminen iskunvaimennin, 
tarkastettu ja sertifioitu tuote, 4 mm paksu kiinnityslevy, jossa kolme kiinnitysreikää, 
mukana toimitettava huuhtelumekanismi sisältää 2 m pneumaattista kuljetinputkea ja 
asennussarjan Geberit-huuhtelusäiliöön yhdistämistä varten, sis. ruostumattomasta 
teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

100x249x850

CNTX70F  7612210008511

CNTX70A

CNTX70B



68

Franke CONTINA
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SuIhkuISTuIN

Seinälle kiinnitettävä taitettava suihkuistuin, ruostumatonta terästä, satiinipinta, putken 
halkaisija 32 mm, materiaalin vahvuus 1,2 mm, tarkastettu ja sertifioitu tuote stan-
dardin DIN 18024 mukaisesti, kahdeksan kiinnitysreikää, polyeteenistä valmistettu 
valkoinen kaksiosainen istuinalusta, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut 
kiinnitystarvikkeet.

484x115x526

CNTX400A  7612210006098

SuIhkuISTuIN

Seinälle kiinnitettävä taitettava suihkuistuin selkänojalla, ruostumatonta terästä, 
satiinipinta, putken halkaisija 32 mm, materiaalin vahvuus 1,2 mm, tarkastettu ja 
sertifioitu tuote standardin DIN 18024 mukaisesti, polyeteenistä valmistettu valkoinen 
kaksiosainen istuinalusta sekä yksiosainen selkänoja, kiinnityskohtien piilotus neljällä 
ruostumattomasta teräksestä valmistetulla
peitelevyllä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

484x457x529

CNTX400F  7612210011153

SuIhkuISTuIN

Tukikaiteeseen kiinnitettävä suihkuistuin, kaiteen vähimmäispituus 520 mm, ruostu-
matonta terästä, satiinipinta, putken halkaisija 32 mm, materiaalin vahvuus 1,2 mm, 
tarkastettu ja sertifioitu tuote standardin DIN 18024 mukaisesti, polyeteenistä valmi-
stettu valkoinen kaksiosainen istuinalusta sekä yksiosainen selkänoja, kuminen iskun-
vaimennin, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

484x460x520

CNTX400B  7612210006111
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SeLkÄNOjA

Tukikaiteeseen kiinnitettävä selkänoja, kaiteen vähimmäispituus 520 mm, ruostu-
matonta terästä, satiinipinta, putken halkaisija 32 mm, materiaalin vahvuus 1,2 mm, 
tarkastettu ja sertifioitu tuote standardin DIN 18024 mukaisesti, polyeteenistä valmi-
stettu valkoinen selkänoja, kuminen iskunvaimennin, sis. ruostumattomasta teräksestä 
valmistetut kiinnitystarvikkeet.

484x427x158

CNTX400C  7612210006470

SeLkÄNOjA

Seinälle kiinnitettävä selkänoja, ruostumatonta terästä, satiinipinta, putken halkaisija 
32 mm, materiaalin vahvuus 1,2 mm, tarkastettu ja sertifioitu tuote standardin DIN 
18024 mukaisesti, etäisyys seinään 150 mm, polyeteenistä valmistettu valkoinen sel-
känoja, kuminen iskunvaimennin, kiinnityskohtien piilotus neljällä ruostumattomasta 
teräksestä valmistetulla peitelevyllä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut 
kiinnitystarvikkeet.

550xx331x151

CNTX400e  7612210010286

WC-pApeRITeLINe VARARuLLILLe

Seinälle kiinnitettävä WC-paperiteline vararullille, ruostumatonta terästä, satiinipinta, 
materiaalin vahvuus 1,2 mm, putken halkaisija 32 mm, kahdelle rullalle, kiinnityskoh-
dan piilotus ruostumattomasta teräksestä valmistetulla peitelevyllä, sis. ruostumatto-
masta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

81x280x124

ChRX679  7612210016318
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kÄÄNTyVÄ peILI

Seinälle kiinnitettävä kääntyvä peili, peili ja kiinnikkeet ruostumatonta terästä, peilissä 
heijastava kiillotettu pinta, kiinnikkeissä satiinipinta, peilin vahvuus 8 mm, kiinnikkeiden 
vahvuus 4 mm, vahvistettu polystyreenilevyllä ja kiinnikkeet piilotettu, tuettu takaa 1,5 
mm vahvuisella ruostumattomasta teräksestä valmistetulla  kannakkeella, peilin kääntö 
kääntövivulla, vipu voidaan asentaa oikealle tai vasemmalle puolelle, sis. ruostumatto-
masta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

600x500x74

CNTX91  7612210056604

peSuALLAS

Seinälle kiinnitettävä liikuntarajoitteisille soveltuva pesuallas, ruostumatonta terästä, 
satiinipinta, materiaalin vahvuus 1,2 mm, saumattomasti hitsatun pyöreän altaan 
halkaisija 350 mm, suorakaiteenmuotoinen taso, 75 mm:n hanatila ilman ylivuoto-
sarjaa, saumattomasti hitsattu sihti ja 32 mm:n viemäriputki, veden poistoaukko 
keskellä, esihitsatut asennuskannakkeet seinäviemäriasennukseen - vesilukko ei sisälly 
toimitukseen, asennus standardin EN 32 mukaisesti, asennus täyttää esteettömän 
rakentamisen standardin DIN 18024-2 vaatimukset, sis. ruostumattomasta teräksestä 
valmistetut kiinnitystarvikkeet.

500x160x500

ANMX500  7612210050589
ilman hanareikää

500x160x500
ANMX501  7612210055966
hanareiällä

WC-ISTuIN

Seinälle asennettava WC-istuin liikuntarajoitteisille, ruostumatonta terästä, satiinipinta, 
materiaalin vahvuus 1,6 mm, huuhtelu hyväksytty standardin EN 997 mukaan, piilotet-
tu huuhtelureunus ja vähintään 4 litran huuhtelu, peitetty vaakasuora "P"-vesilukko 100 
mm halkaisijalla, painettu keskustaa kohti kapeneva istuinalue, kaikki reunat kaarevia, 
kiinnitys toimitukseen kuuluvalla standardin EN 38 mukaisella asennuslevyllä, sisältää  
turvaruuvit.

360x351x700

CMpX594  7612979002225
ilman kantta

CMpX594S  7612979002249
istuinsektoreilla

CMpX594W  7612979002263
valkoinen WC-kansi

CMpX594B  7612979002942
musta WC-kansi

CMpX594G  7612979002232
harmaa WC-kansi

ANMX500

CMPX594
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ASeNNuSeLeMeNTTI

AQUAFIX-asennuselementti huuhtelusäiliöllä seinään asennettavalle kaiteettomalle WC-
istuimelle. Jalallinen, jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV- testattu, yksittäisasennus seinä-
verhouksen sisään. Piilotettu kondenssieristetty huuhtelusäiliö, kaksoishuuhtelutoiminto 
(9/4,5 l tai 6/3 l) tai huuhtelun käynnistä-/pysäytätoiminto, huuhtelutoiminnon käynnistys 
erittäin joustavilla painikkeilla, huuhteluventtiilin äänieristysluokka I, asennustelineessä 
neljä kiinnityskohtaa, säädettävissä WC-yhteille DN 90 / DN 100, joustava yhdysletku, 
WC-kulmayhde, WC-istuimen kiinnityspultit, suoja- ja kiinnitysmateriaalit.

Mitat 450 x 1 185 mm (L X K).

toiminto:  WC-huuhtelu
kokonaisleveys:  525 mm
kokonaissyvyys:  155 mm
vähimmäiskorkeus:  1 185 mm
tuloputki:  DN 15 / 1/2"
viemäriputki:  DN 100 / 4"
kiinnitys:  seinään ja lattiaan

 CMpX141  7612982097119

 Seinäasennussarja
 Z-CMpX140  7612982097294

ASeNNuSeLeMeNTTI

AQUAFIX-asennuselementti seinään asennettavalle kaiteettomalle WC-istuimelle ja 
esiasennetut pesuasennussarjan AQUALINE-/ PROTRONIC-/AQUATIMER-huuhtelu-
venttiileille. Jalallinen, jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV- testattu, asennus seinään, 
asennustelineessä neljä kiinnityskohtaa, säädettävissä WC-yhteille DN 90 / DN 100, 
perusasennusosassa tulo- ja lähtöyhteet, WC-istuimen kiinnityspultit, suoja- ja kiin-
nitysmateriaalit.

Mitat 450x1 185 mm (L x K).

toiminto:  WC-huuhtelu
kokonaisleveys:  450 mm
kokonaissyvyys:  165 mm
vähimmäiskorkeus:  1 185 mm
tuloputki:  DN 20 / 3/4"
viemäriputki:  DN 100 / 4"
kiinnitys:  seinään ja lattiaan

CMpX143   7612982097133

ASeNNuSeLeMeNTTI

AQUAFIX-kiinnityselementti kädensijoille ja kaiteille, asennus oikea- tai vasenkäti-
seen asennukseen, itsekantava jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV-testattu, yksit-
täisasennettuna seinäverhouksen sisään, kaksi kiinnityskohtaa, valmiiksi koottu, 
vedenkestävä monikerroksinen liimapuulevy, säädettävä korkeus, sisältää kiinnitys-
tarvikkeet. 

Mitat 1 185  x  296 mm (K x L).

runkomateriaali:  teräs
kokonaisleveys:  296 mm
kokonaissyvyys:  35 mm
enimmäiskorkeus:  1 385 mm
vähimmäiskorkeus:  1 185 mm
kiinnitys:  seinään ja lattiaan

CMpX162   7612982097195



Security Items

HEAVY-DUTY

 

Franke HEAVY-DUTY. 

Erittäin kestävät HEAVY-DUTY-tuotteet on suunniteltu kovaan kulutukseen, 
kuten vankiloihin ja poliisiasemille, mutta myös julkisiin WC-tiloihin ja huolto-
asemille. Tuotevalikoimaan kuuluvat pesualtaat, urinaalit, WC-istuimet, WC-
paperitelineet, saippua-annostelijat, roskakorit, WC-istuimen ja pesualtaan 
yhdistelmät sekä kaikki kiinnikkeet.

H E A V Y - D U T Y

COMBI-UNIT

Tuotekuvaus
WC-istuimen ja pesualtaan yhdistelmä, vaihtoehtoinen seuraavissa toteutustavoissa:
- asennettaessa teknisen tilan eteen, johon pääsee  käsiksi taustapuolelta ja jossa   
 on mukana erillinen kiinnitysosa teknisen tilan ulkoiseen asentamiseen.   
 Yhdistelmän taustapuolen kiinnityksen kierretangot  eivät ole näkyvissä.
- asennettaessa seinälle, jossa on integroitu laitteiston  tekniikka. Kiinnitys etupuo  
 lella, niitein kiinnitettävä huoltoluukku ei ole näkyvissä.

Yhdistelmä koostuu seuraavista osista:

Tukipylväs, jossa on nostettu takaseinä sekä esiasennettu seinähana ja pesuallasha-
na, saumaton ja muotoiltu pesuallas, saumaton ja paikalleen kuumasaumattu WC-
paperiteline sekä saumattu, krominikkelinen WC-istuin.

Pesuallas, jossa on saumaton sihti ja pitävä hajulukko. WC-istuin, jossa on piilotet-
tu huuhtelureunus. WC:n saa asennettua valinnan mukaan tukipylvään oikealla tai 
vasemmalle puolelle tai sen keskikohtaan.

Pesualtaan itsesulkeutuva venttiili, jossa on ennalta säädettävä huuhtelumäärän 
säätö (enintään 3,5 l/min.) ja portaaton virtausmäärän säätö (muut varusteet lisäva-
rusteena). Painehuuhtelulla toimiva ja ilkivallan varalta suojattu WC-sovellus (vesisäi-
liöt lisävarusteena). Esiasennetut sisäiset vesi- ja jätevesiputket jokaiseen liitoskoh-
taan. Sisältää kiinnitystarvikkeet.

Kysy tuotekohtaista suunnitelmaa ja toteutustapoja.
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Erittäin kestävät HEAVY-DUTY-tuotteet on suunniteltu kovaan kulutukseen, 
kuten vankiloihin ja poliisiasemille, mutta myös julkisiin WC-tiloihin ja huolto-
asemille. Tuotevalikoimaan kuuluvat pesualtaat, urinaalit, WC-istuimet, WC-
paperitelineet, saippua-annostelijat, roskakorit, WC-istuimen ja pesualtaan 
yhdistelmät sekä kaikki kiinnikkeet.

H E A V Y - D U T Y

COMBI-UNIT

Tuotekuvaus
WC-istuimen ja pesualtaan yhdistelmä, vaihtoehtoinen seuraavissa toteutustavoissa:
- asennettaessa teknisen tilan eteen, johon pääsee  käsiksi taustapuolelta ja jossa   
 on mukana erillinen kiinnitysosa teknisen tilan ulkoiseen asentamiseen.   
 Yhdistelmän taustapuolen kiinnityksen kierretangot  eivät ole näkyvissä.
- asennettaessa seinälle, jossa on integroitu laitteiston  tekniikka. Kiinnitys etupuo  
 lella, niitein kiinnitettävä huoltoluukku ei ole näkyvissä.

Yhdistelmä koostuu seuraavista osista:

Tukipylväs, jossa on nostettu takaseinä sekä esiasennettu seinähana ja pesuallasha-
na, saumaton ja muotoiltu pesuallas, saumaton ja paikalleen kuumasaumattu WC-
paperiteline sekä saumattu, krominikkelinen WC-istuin.

Pesuallas, jossa on saumaton sihti ja pitävä hajulukko. WC-istuin, jossa on piilotet-
tu huuhtelureunus. WC:n saa asennettua valinnan mukaan tukipylvään oikealla tai 
vasemmalle puolelle tai sen keskikohtaan.

Pesualtaan itsesulkeutuva venttiili, jossa on ennalta säädettävä huuhtelumäärän 
säätö (enintään 3,5 l/min.) ja portaaton virtausmäärän säätö (muut varusteet lisäva-
rusteena). Painehuuhtelulla toimiva ja ilkivallan varalta suojattu WC-sovellus (vesisäi-
liöt lisävarusteena). Esiasennetut sisäiset vesi- ja jätevesiputket jokaiseen liitoskoh-
taan. Sisältää kiinnitystarvikkeet.

Kysy tuotekohtaista suunnitelmaa ja toteutustapoja.
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WC-ISTUIn

Seinälle asennettava WC-istuin, piilotettu kiinnitys seinän läpi RST kierretangoilla, 
asennus ja huolto teknisen tilan kautta, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaa-
lin vahvuus 1,6 mm,huuhtelu sertifioitu standardin EN 997 mukaan, piilotettu huuhtelu-
reunus ja vähintään 4 litran huuhtelu, piilotettu vaakasuora "P"-vesilukko 100 mm hal-
kaisijalla, painettu keskustaa kohti kapeneva istuinalue, kaikki reunat kaarevia, kiinnitys 
seinän läpi RST 280 mm:n kierretangoilla  ja muttereilla (sisältyvät toimitukseen).

360x351x500

HDTX592  7612979002089

WC-ISTUIn

Seinälle asennettava WC-istuin liikuntarajoitteisille, piilotettu kiinnitys seinän läpi RST 
kierretangoilla, asennus ja huolto teknisen tilan kautta, ruostumatonta terästä, sati-
inipinta, materiaalin vahvuus 1,6 mm, huuhtelu sertifioitu standardin EN 997 mukaan, 
piilotettu huuhtelureunus ja vähintään 4 litran huuhtelu, peitetty vaakasuora "P"-vesi-
lukko 100 mm halkaisijalla, painettu keskustaa kohti kapeneva istuinalue, kaikki reunat 
kaarevia, kiinnitys seinän läpi RST 280 mm:n kierretangoilla ja muttereilla (sisältyvät 
toimitukseen).

360x351x700

HDTX594  7612979002324

KYYKKY-WC

Lattiaan upotettava kyykky-WC, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vah-
vuus 1 mm, viemäri yhde DN 100, poisto alaspäin, liukumattomat kuvioidut jalansijat, 
soveltuu käytettäväksi upotettujen huuhtelujärjestelmien kanssa, kuten suoranhuuhte-
lu, infrapuna-/pietsohuuhtelu tai huuhtelusäiliö.

700x247x700

jakajalla
CM PX502  7612210010514

ilman huuhteluputkea
CM PX503  7612210010521

CMPX503

Franke HEAVY-DUTY
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä
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Franke HEAVY-DUTY

LEVYLLä VAHVISTETTU PEILI

Seinälle kiinnitettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu peili, heijastava kiillotet-
tu pinta, materiaalin vahvuus 1 mm, piilotetut varkaussuojatut kiinnikkeet, vahvistettu 
polystyreenilevyllä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

M400HD 390x290x8  7612210052316

M500HD 490x390x8  7612210052378

M600HD 590x490x8  7612210052385

RoSKAKoRI

Seinälle kiinnitettävä roskakori, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvu-
us 2 mm, kotelo pysyy paikallaan kiinnityslevyyn ruuvatuilla kierretangoilla ja turvalu-
kolla, tilavuus noin 39 litraa, integroitu pussipidike, sis. ruostumattomasta teräksestä 
valmistetut kiinnitystarvikkeet.

410x450x225

GB445  7612210003400

RoSKAKoRI TERVEYSSITEILLE

Seinälle kiinnitettävä roskakori terveyssiteille, ruostumatonta terästä, satiinipinta, 
materiaalin vahvuus 2 mm, kotelo pysyy paikallaan kiinnityslevyyn ruuvatuilla kierretan-
goilla ja turvalukolla, itsestään sulkeutuva kansi, tilavuus noin 7 litraa, integroitu pussi-
pidike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

293x348x100

HR350  7612210003349

M400HD
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Franke HEAVY-DUTY

WC-PAPERITELInE

Seinälle kiinnitettävä WC-paperiteline, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin 
vahvuus 2 mm, lukitus Franke-vakioavaimella, yhdelle rullalle leveydeltään maks. 130 
mm, paperihylsypidikkeessä lukko, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiin-
nitystarvikkeet.

140x110x110

RH140HD  7612210522376

WC-PAPERITELInE

Seinälle kiinnitettävä WC-paperiteline, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin 
vahvuus 2 mm, kotelo pysyy paikallaan kiinnityslevyyn ruuvatuilla kierretangoilla ja tur-
valukolla, paperi vedetään repäisyreunan yli, kolmelle rullalle leveydeltään maks. 120 
mm ja halkaisijaltaan max. 115 mm, ei paperihylsypidikettä, varalla olevat rullat näky-
vät, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

130x415x150

HDTX674  7612210014215

WC-PAPERITELInE JUMBoRULLALLE

Seinälle kiinnitettävä WC-paperiteline jumborullalle, ruostumatonta terästä, satiinipin-
ta, materiaalin vahvuus 2 mm, kotelo pysyy paikallaan kiinnityslevyyn ruuvatuilla kier-
retangoilla ja turvalukolla, paperi vedetään kahden repäisyreunan yli, yhdelle rullalle 
halkaisijaltaan maks. 300 mm, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnity-
starvikkeet.

320x322x130

RH320  7612210525681
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Franke HEAVY-DUTY

PAPERIPYYHEAnnoSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä paperipyyheannostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, mate-
riaalin vahvuus 2 mm, kokonaan suljettu kotelo, kotelo pysyy paikallaan kiinnityslevyyn 
ruuvatuilla kierretangoilla ja turvalukolla, paperitilavuus 300–400 kpl paperin paksuu-
desta riippuen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

258x352x127

TD350  7612210003462

SAIPPUA-AnnoSTELIJA

Seinälle kiinnitettävä saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, mate-
riaalin vahvuus 2 mm, kotelo pysyy paikallaan kiinnityslevyyn ruuvatuilla kierretangoilla 
ja turvalukolla, 1 litran saippuasäiliö, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut 
kiinnitystarvikkeet.

128x320x127

SD300  7612210003486
63FD21

HYLLY

Seinälle kiinnitettävä hylly, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 
2 mm, pyöristetyt kulmat, edessä suojareuna.

300x30x80

AL300HD  7612210522352

HYLLY

Seinälle kiinnitettävä hylly, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 
2 mm, pyöristetyt kulmat, edessä suojareuna.

600x30x80

TA600HD  7612210522369



Suihkualtaat, WC-laitteet, urinaalit

CAMPUS

Franke CAMPUS. 



Yleisissä pesutiloissa esimerkiksi moottoritien levähdysalueilla, 
rautatieasemilla ja urheiluhalleissa tarvitaan korkeatasoista suo-
jaa ilkivaltaa vastaan. CAMPUS-malliston WC-istuimet, urinaalit 
ja muut saniteettitilojen tuotteet on suunniteltu juuri näitä vaa-
timuksia vastaaviksi. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut 
tuotteet ovat kestäviä ja ne edustavat lisäksi hyvää suunnittelua 
ja muotoilua

C A M P U S
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Franke CAMPUS
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

CMPX594

CMPX592

KYYKKY-WC

Lattiaan upotettava kyykky-WC, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vah-
vuus 1 mm yhde DN 100  poisto alaspäin, liukumattomat kuvioidut jalansijat, soveltuu
käytettäväksi upotettujen huuhtelujärjestelmien kanssa, kuten suorahuuhtelu, infrapu-
na-/piezohuuhtelu ja huuhtelusäiliö.

700x247x700
huuhteluyhteellä
CM PX502  7612210010514

ilman huuhteluyhdettä
CM PX503  7612210010521

WC-ISTUIn

Seinälle asennettava WC-istuin, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 
1,6 mm, huuhtelu sertifioitu standardin EN 997 mukaan, piilotettu huuhtelureunus ja 
vähintään 4 litran huuhtelu, piilotettu vaakasuora "P"-vesilukko 100 mm:n halkaisijalla, 
painettu keskustaa kohti kapeneva istuinalue, kaikki reunat kaarevia, kiinnitys toimituk-
seen kuuluvalla asennuslevyllä standardin EN 38 mukaisesti, sisältää turvaruuvit.

360x353x500

CM PX592  7612979002171
ilman istuinkantta

CM PX592S  7612979002195
harmailla istuinsektoreilla
CM PX592W  7612979002218
valkoisella istuinkannella

CM PX592B  7612979002935
mustalla istuinkannella

CM PX592G  7612979002188
harmaalla istuinkannella

WC-ISTUIn

Seinälle asennettava WC-istuin liikuntarajoitteisille, ruostumatonta terästä, satiinipin-
ta, materiaalin vahvuus 1,6 mm, huuhtelu sertifioitu standardin EN 997 mukaan, piilo-
tettu huuhtelureunus ja vähintään 4 litran huuhtelu, piilotettu vaakasuora "P"-vesiluk-
ko 100 mm:n halkaisijalla, painettu keskustaa kohti kapeneva istuinalue, kaikki reunat 
kaarevia, kiinnitys toimitukseen kuuluvalla asennuslevyllä standardin EN 38 mukaisesti, 
sisältää turvaruuvit.

360x351x700

CM PX594  7612979002225
ilman istuinkantta

CM PX594S  7612979002249
harmailla istuinsektoreilla

CM PX594W  7612979002263
valkoisella istuinkannella

CM PX594B  7612979002942
mustalla istuinkannella

CM PX594G  7612979002232
harmaalla istuinkannella

CMPX503
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Franke CAMPUS
Kuva  Tyyppi/Malli   Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä   

WC-ISTUIn

Seinälle asennettava WC-istuin lattiansuojalevyllä, ruostumatonta terästä, satiinipinta, 
materiaalin vahvuus 1,6 mm, huuhtelu hyväksytty standardin EN 997 mukaan, piilotet-
tu huuhtelureunus ja vähintään 4 litran huuhtelu, peitetty vaakasuora "P"-vesilukko 
100 mm:n halkaisijalla, painettu keskustaa kohti kapeneva istuinalue, kaikki reunat 
kaarevia, kiinnitys toimitukseen kuuluvalla asennuslevyllä standardin EN 38 mukaisesti, 
sisältää turvaruuvit.

360x400x500

CM PX597  7612979002270
ilman istuinkantta

CM PX597S  7612979002294
harmailla istuinsektoreilla

CM PX597W  7612979002317
valkoisella istuinkannella

CM PX597B  7612979002959
mustalla istuinkannella

CM PX597G  7612979002287
harmaalla istuinkannella

HUUHTELUPAInIKE

Huuhtelupainike seinään asennettavalle huuhtelusäiliölle, käyttö edestä, huuhtelupaini-
ke, painikkeen alusta, asennuskehys, ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinni-
tystarvikkeet, koko 207 x 148 mm (L x K).

207x148
AQUA557  7612982082542
CNS

Huuhtelupainike seinään asennettavalle huuhtelusäiliölle, käyttö edestä, kaksoishuuh-
telutoiminto tai huuhtelun käynnistä-/pysäytätoiminto, huuhtelupainike, painikkeen alu-
sta, asennuskehys, ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet, koko 
205 x 145 mm (L x K).

205x145
AQUA555  7612982097157
CNS

AQUA554  7612982097140
valkoinen

PERUSASEnnUSSARJA

Seinään asennettava perusasennussarja AQUALINE WC-huuhteluventtiilille DN 20. 
Seinäasennuslaatikko, suljettava virtaamasäädin, liitin ja sovite huuhteluputkeen liittä-
mistä varten.
AQRM 558  7612982000737

Seinään asennettava viimeistelyasennussarja AQUALINE WC-huuhteluventtiilille DN 
20. Sisältää huuhteluventtiilin, asennuskehyksen ja ruostumattomasta teräksestä 
valmistetun suojalevyn 205 x 225 mm sekä huuhtelupainikkeen.
AQRM 557  7612982000720

Seinään asennettava perusasennussarja AQUALINE WC-huuhteluventtiilille DN 20. 
Seinäasennuslaatikko, suljettava virtaamasäädin, liitin ja sovite huuhteluputkeen liittä-
mistä varten.
AQRM 556  7612982000683

Seinään asennettava viimeistelyasennussarja AQUALINE WC-huuhteluventtiilille DN 20. 
Sisältää huuhteluventtiilin, asennuskehyksen ja ruostumattomasta teräksestä valmiste-
tun suojalevyn 205 x 225 mm sekä huuhtelupainikkeen.
AQRM 555  7612982000676
  
 

CMPX597

AQUA557

AQUA555
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Franke CAMPUS
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä   

ASEnnUSELEMEnTTI

Seinään asennettavalla huuhtelusäiliöllä varustettu AQUAFIX-asennuselementti seinään 
asennettavalle WC-istuimelle. Itsekantava, jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV-hyväksytty, 
seinään asennettava seinäverhouksen sisään asennettava. Piilotettu kondenssieristetty 
huuhtelusäiliö, kaksoishuuhtelutoiminto (9/4,5 l tai 6/3 l) tai huuhtelun käynnistä-/pysäy-
tätoiminto, huuhtelutoiminnon laukaisu erittäin joustavilla painejousiyhteillä, huuhteluvent-
tiilin äänieristysluokka I, asennuslevyssä on neljä-asentoinen  säätö WC-kulmayhteille DN 
90 / DN 100, joustava yhdysletku, WC-kulmayhde, WC-istuimen kiinnityspultit, seinätuki-
rakenne ja kiinnitysmateriaalit, mitat 525  x 1 185 mm (L X K).

käyttökohde:  WC
kokonaisleveys:  525 mm
kokonaissyvyys:  155 mm
vähimmäiskorkeus:  1 185 mm
tuloputki:  DN 15 / 1/2"
viemäriputki:  DN 100 / 4"
kiinnitys:  seinään ja lattiaan
 
CM PX140   7612982097102

ASEnnUSELEMEnTTI

Seinään asennettavalla huuhtelusäiliöllä varustettu AQUAFIX-asennuselementti seinälle 
asennettavalle WC-istuimelle. Itsekantava, jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV-hyväksytty, 
seinäverhouksen sisään asennettava. Piilotettu kondenssieristetty huuhtelusäiliö, kaksois-
huuhtelutoiminto (9/4,5 l tai 6/3 l) tai huuhtelun käynnistä-/pysäytätoiminto, huuhtelutoi-
minnon laukaisu erittäin joustavilla painejousiyhteillä, huuhteluventtiilin äänieristysluokka 
I, asennuslevyssä on neljä-asentoinen  säätö WC-kulmayhteille DN 90 / DN 100, joustava 
yhdysletku, WC-yhde, WC-istuimen kiinnityspultit, seinätukirakenne ja kiinnitysmateriaalit, 
mitat 450 x 1 185 mm (L X K).
käyttökohde:  WC-huuhtelu
kokonaisleveys:  525 mm
kokonaissyvyys:  155 mm
vähimmäiskorkeus:  1 185 mm
tuloputki:  DN 15 / 1/2"
viemäriputki:  DN 100 / 4"
kiinnitys:  seinään ja lattiaan
CM PX141   7612982097119

ASEnnUSELEMEnTTI

AQUAFIX-asennuselementti seinälle asennettavalle WC-istuimelle ja esiasennettu perus-
asennussarja seinään piilotetulle FRANKE WC -huuhteluventtiilille. Itsekantava, jauhemaa-
lattu teräsrakenne, TÜV-hyväksytty, seinäverhouksen sisään asennettava, asennusteli-
neessä neljä kiinnityskohtaa, säädettävissä WC-kulmayhteille DN 90 / DN 100, perus-
asennusosassa tulo- ja lähtöyhteet, WC-istuimen kiinnityspultit, seinätukirakenne ja kiinni-
tystarvikkeet. Mitat 525 x 1 185 mm (L x K).

käyttökohde:  WC
kokonaisleveys:  525 mm
kokonaissyvyys:  135 mm
vähimmäiskorkeus:  1 185 mm
tuloputki:  DN 20 / 3/4"
viemäriputki:  DN 100 / 4"
kiinnitys:  seinään ja lattiaan

CM PX142   7612982097126

ASEnnUSELEMEnTTI

AQUAFIX-asennuselementti seinälle asennettavalle WC-istuimelle ja esiasennettu perus-
asennussarja AQUALINE-/ PROTRONIC-/AQUATIMER-huuhteluventtiileille. Itsekantava, 
jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV-hyväksytty,  seinäverhouksen sisään asennettava, asen-
nustelineessä neljä kiinnityskohtaa, säädettävissä WC-yhteille DN 90 / DN 100,  perus-
asennusosassa tulo- ja lähtöyhteet, WC-istuimen kiinnityspultit, seinätukirakenne ja kiinni-
tysmateriaalit. Mitat 450 x 1 185 mm (L x K).

käyttökohde:  WC-huuhtelu
kokonaisleveys:  450 mm
kokonaissyvyys:  165 mm
vähimmäiskorkeus:  1 185 mm
tuloputki:  DN 20 / 3/4"
viemäriputki:  DN 100 / 4"
kiinnitys:  seinään ja lattiaan

CM PX143  7612982097133
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URInAALI

Seinälle asennettava yksittäisurinaali, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaa-
lin vahvuus 1,2 mm, ovaalinmuotoinen urinaaliallas, piilotettu vaakasuora lähtöyhde 
seinään, mukana asennuslevy.

313x733x342

CM PX538  7612210051814

VEDETön URInAALI

Seinälle asennettava yksittäisurinaali, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaa-
lin vahvuus 1,2 mm, ovaalinmuotoinen urinaaliallas, piilotettu vaakasuora lähtöyhde 
seinään, mukana asennuslevy.

313x733x342

CM PX538WF  7612210051821

URInAALI
Seinälle asennettava yksittäisurinaali, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaa-
lin vahvuus 1,2 mm, ovaalinmuotoinen urinaaliallas, piilotettu vaakasuora lähtöyhde 
seinään, mukana asennuslevy.

382x617x356

CM PX532  7612210016721

VEDETön URInAALI

Seinälle asennettava yksittäisurinaali, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaa-
lin vahvuus 1,2 mm, ovaalinmuotoinen urinaaliallas, piilotettu vaakasuora lähtöyhde 
seinään, mukana asennuslevy.

382x560x355

CM PX532WF  7612210020100

CMPX538

CMPX532
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Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

PERUSASEnnUSSARJA

Seinään asennettava perusasennussarja manuaalisesti käytettävälle AQUALINE-sarjan uri-
naalihuuhteluventtiilille DN 15 sekä kosketusvapaalle opto-elektronisesti ohjatulle PROTO-
NIC-sarjan urinaalihuuhteluventtiilille. Seinäasennuslaatikko ja kalustesulku, jossa integroitu 
suljettava virtaamasäädin sekä huuhtelukappale putkiston huuhtelua ja koeponnistusta varten.
AQRE434  7612982001192
Seinään asennettava viimeistelyasennussarja kosketusvapaalle, opto-elektronisesti ohjatul-
le PROTONIC-urinaalihuuhteluventtiilille DN 15 seinäasennukseen.Itsesulkeutuva venttiili, 
elektroniikkamoduuli ja sensorijärjestelmä sekä ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
peitelevy 156 x 197 mm.
AQRE432  7612982102257
Seinään asennettava  viimeistelyasennussarja kosketusvapaalle, opto-elektronisesti ohjatul-
le PROTONIC- urinaalihuuhteluventtiilille DN 15 seinäasennukseen. Itsesulkeutuva venttiili, 
elektroniikkamoduuli ja sensorijärjestelmä sekä ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
peitelevy 156 x 197 mm.
AQRE433  7612982102264
Seinään asennettava viimeistelyasennussarja kosketusvapaalle, opto-elektronisesti ohjatul-
le PROTONIC- urinaalihuuhteluventtiilille DN 15 seinäasennukseen. Itsesulkeutuva venttiili, 
elektroniikkamoduuli ja sensorijärjestelmä sekä ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
peitelevy 156 x 197 mm.
AQRE431  7612982001215

SäHKöISEESTI oHJATTU HUUHTELUVEnTTIILI

Piiloon asennettava sähköisesti ohjattu huuhteluventtiili. Franken ruostumattomasta teräk-
sestä valmistettujen urinaalien kosketusvapaaseen huuhtelemiseen. Joustava letku, mag-
neettiventtiili, elektroniikkamoduuli, vesilukko ja sen ulkopuolelle asennettu sensori, joka ei 
ole yhteydessä veteen, hygieniahuuhtelu 24 tuntia viimeisen huuhtelun jälkeen, 230 V.

kiinnitys:  pinta-asennus
kylmän veden laskentavirtaama: 0,3 l sekunnissa
maksimivirtauspaine:  5 bar
minimivirtauspaine:  1 bar
huuhteluveden maksimimäärä:  10,5 litraa
huuhteluveden minimimäärä:  1,2 litraa
maksimihuuhteluvirtaama:  0,7 litraa
minimihuuhteluvirtaama:  0,3 l sekunnissa
tuloyhde:  DN 15 / 1/2"
toimintaperiaate:  tutka (radar) sähköinen
virrankulutus:  0,5 W
syöttöjännite:  230 V
suojausluokka IP:  IP65 / 40
äänieristys:  ei
erikoismalli:  ei
automaattisen hygieniahuuhtelun oletusaika: 24 tuntia viimeisen huuhtelun jälkeen

AQUA420  7612982084157

ASEnnUSELEMEnTTI

AQUAFIX-urinaalin asennuselementti ruostumattomasta teräksestä valmistetuille urinaaleille 
ja esiasennettu perusasennussarja AQUALINE-/ PROTRONIC-sarjan urinaalihuuhteluvent-
tiilille. Itsekantava, jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV-hyväksytty, seinäverhouksen sisään 
asennettava, urinaalin kiinnitysten, venttiilin liittimien ja viemäriputken korkeus säädettävis-
sä, esiasennettu urinaalille CMPX538, äänieristytetty tuloyhde 1/2", yleinen viemärikulma 
DN 50, urinaalin kiinnityspultit, seinätukirakenne sekä asennustarvikkeet. Mitat 525x 1 440 
mm (L x K).

kokonaisleveys:  525 mm
kokonaissyvyys:  135 mm
minimikorkeus:  1 440 mm

CM PX135   7612982097256
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ASEnnUSELEMEnTTI

AQUAFIX-urinaalin asennuselementti ja vesilukko tunnistin mallilleille, Itsekantava, 
jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV-hyväksytty, seinäverhouksen sisään asennettava, 
urinaalin kiinnitysten, venttiilin liittimien ja viemäriputken korkeus säädettävissä, esi-
asennettu Franken urinaalille CMPX538, äänieristytetty tuloyhde 1/2", yleinen viemäri-
kulma DN 50, urinaalin kiinnityspultit, seinätukirakenne sekä asennustarvikkeet. 
Mitat 1 185 x 525 mm (K x L).

kokonaisleveys: 525 mm
kokonaissyvyys: 135 mm
minimikorkeus: 1 185 mm

CM PX136  7612982097270

ASEnnUSELEMEnTTI

AQUAFIX-urinaalin asennuselementti vedettömälle urinaalille, Itsekantava, jauhemaa-
lattu teräsrakenne, TÜV-hyväksytty, seinäverhouksen sisään asennettava, urinaalin 
kiinnitysten, ja viemäriputken korkeus säädettävissä, esiasennettu Franken urinaalil-
le CMPX 538, yleinen viemärikulma DN 50, urinaalin kiinnityspultit, seinätukirakenne, 
asennustarvikkeet sekä asennusohjeet. Mitat 525 x 1 185 mm (L x K).

kokonaisleveys: 525 mm
kokonaissyvyys: 135 mm
minimikorkeus: 1 185 mm

CM PX137  7612982097287

SEInäASEnnUSSARJA

Seinäasennussarja AQUAFIX-asennuselementin kiinnittämiseen muurattuun tai laatoi-
tettuun seinään, säädettävä syvyys, galvanoitua terästä, sis. kiinnitystarvikkeet, pakka-
uksessa 2 kpl.

Z-CM PX140  7612982097294
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KoURU-URInAALI

Seinälle asennettava kouru-urinaali, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin 
vahvuus 1 mm, veden tuloyhde voidaan valita ylhäältä, takaa tai sivuilta 3/4":n liitän-
nällä, sis.3/4":n joustava letku liitettäväksi piilotettuun muoviseen huuhtelupäähän, 
täydellinen takaseinän huuhtelu, mukana virtaussäädin, allas viettää keskelle, pohja-
venttiili 1 1/2", ilman vesilukkoa, mukana kannakkeet seinäkiinnitykseen ja asennussarja.

1 200x516x235
CM PX551  7612210050978

1 400x516x235
CM PX552  7612210050985

1 800x516x235
CM PX553  7612210050992

2 100x516x235
CM PX554  7612210052088

2 400x516x235
CM PX555  7612210051012

URInAALIn VäLISEInä

Seinälle kiinnitettävä urinaalien väliseinä, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaa-
lin vahvuus 1,5 mm, putken halkaisija 32 mm, kaksi ruostumattomasta teräksestä val-
mistettu peitelevyä kiinnityskohtien piilottamiseen, sis. kiinnitystarvikkeet.

32x760x397

CM PX560  7612210015731

URInAALIn VäLISEInä

Seinälle kiinnitettävä urinaalin väliseinä, ruostumatonta terästä, satiinipinta ja WL5 1 
mm rakenne, materiaalin vahvuus 2 mm, piiloasennus seinään, sis. kiinnitystarvikkeet.

62x742x441

CM PX700  7612210016394

 

CMPX551
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SUIHKUALLAS

Upotettava suihkuallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1 mm, 
syvävedetty yhdestä kappaleesta, pyöristetyt sisäkulmat, altaan pohja viettää pohja-
venttiiliä kohden, liukumattomat kuvioidut jalansijat, pohjaventtiilin halkaisija 58 mm, 
hitsatut kulmat, maadoituskenkä hitsattu pohjaan, pohjaventtiili ei sisälly toimitukseen.

800x74x800

BS400  7612210538506

900x74x900

BS401  7612210538513

SUIHKUALLAS

Upotettava suihkuallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1 mm, 
syvävedetty yhdestä kappaleesta, pyöristetyt sisäkulmat, altaan pohja viettää pohja-
venttiiliä kohden, liukumattomat kuvioidut jalansijat, pohjaventtiilin halkaisija 90 mm, 
hitsatut kulmat, maadoituskenkä hitsattu pohjaan, pohjaventtiili ei sisälly toimitukseen.

700x35x700

CM PX400  7612210016882

800x35x800

CM PX401  7612210016899

900x35x900

CM PX404  7612210017544

VAUVAn PESUAMME

Tasoon upotettava vauvan pesuamme, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin 
vahvuus 1,2 mm, 10 mm:n kallistus koko matkalla pohjaventtiiliä kohden, pohjaventtii-
lin ulkohalkaisija 78 mm ja sisähalkaisija 50 mm, altaan koko 686 x 382 x 155 mm, ei 
ylivuotoa, pohjaventtiilisarja ei sisälly toimitukseen.

915x550x155

CM PX403  7612210016998



Yksittäiset pesualtaat

RonDo

 Franke RONDO. 



Ruostumattoman teräksen viileä eleganssi kuvastaa hyvin 
nykyaikaista suunnittelua ja RONDO-pesuallasmallisto edus-
taa tätä huippu-designia. Erilaiset upotetut ja seinään asen-
nettavat altaat mahdollistavat kaikkien suunnittelutrendien 
toteuttamisen.

R O N D O



90

Franke RONDO
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
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PYöREä PESUALLAS

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumaton-
ta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 200 mm, ei ylijuoksua, reiälli-
nen pohjaventtiili 5/4", teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikat-
tavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 212 mm, alapuolelta asennettaessa: 
190 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 212 mm 
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 190 mm

233x110x233

Rn DH200  7612210027062
kiillotettu pinta

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumaton-
ta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 200 mm, ei ylijuoksua, reiälli-
nen pohjaventtiili 5/4", teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikat-
tavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 212 mm, alapuolelta
asennettaessa: 190 mm

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 212 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 190 mm

233x110x233

Rn DX200  7612210027079
satiinipinta

PYöREä PESUALLAS

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostuma-
tonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 260 mm, sis. 5/4":n ylivuo-
tosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. 
Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 274 mm, alapuolelta
asennettaessa: 250 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 274 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 250 mm

294x125x294

Rn DH260  7612210027086
kiillotettu pinta

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostuma-
tonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 260 mm, sis. 5/4":n ylivuo-
tosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. 
Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 274 mm, alapuolelta asennet-
taessa: 250 mm.

294x125x294

Rn DX260  7612210027093
satiinipinta
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PYöREä PESUALLAS

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostuma-
tonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 300 mm, sis. 5/4":n ylivuo-
tosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. 
Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 319 mm, alapuolelta
asennettaessa: 290 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 319 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 290 mm

339x150x339

Rn DH300  7612210027109
kiillotettu pinta

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostuma-
tonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 300 mm, sis. 5/4":n ylivuo-
tosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. 
Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 319 mm, alapuolelta
asennettaessa: 290 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 319 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 290 mm

339x150x339
Rn DX300  7612210027116
satiinipinta

PYöREä PESUALLAS

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostuma-
tonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 357 mm, sis. 5/4":n ylivuo-
tosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. 
Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 368 mm, alapuolelta asennet-
taessa: 350 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 368 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 350 mm

388x150x388

Rn DH360  7612210027123
kiillotettu pinta

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostuma-
tonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 357 mm, sis. 5/4":n ylivuo-
tosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. 
Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 368 mm, alapuolelta asennet-
taessa: 350 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 368 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 350 mm

388x150x388

Rn DX360  7612210027130
satiinipinta



92

Franke RONDO
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

PYöREä PESUALLAS

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumatonta 
terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 380 mm, sis. 5/4":n ylivuotosarjan 
ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikattavan 
reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 408 mm, alapuolelta asennettaessa: 370 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 408 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 370 mm

428x157x428
Rn DH381  7612210027147
kiillotettu pinta

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumatonta 
terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 380 mm, sis. 5/4":n ylivuotosarjan 
ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikattavan 
reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 408 mm, alapuolelta asennettaessa: 370 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 408 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 370 mm

428x157x428
Rn DX381  7612210027154
satiinipinta

PYöREä PESUALLAS

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumatonta 
terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 418 mm, sis. 5/4":n ylivuotosarjan 
ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikattavan 
reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 436 mm, alapuolelta
asennettaessa: 410 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 436 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 410 mm

456x160x456
Rn DH420  7612210027161
kiillotettu pinta

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumatonta 
terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 418 mm, sis. 5/4":n ylivuotosarjan 
ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikattavan 
reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 436 mm, alapuolelta asennettaessa: 410 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 436 mm.
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 410 mm

456x160x456
Rn DX420  7612210027178
satiinipinta

PYöREä PESUALLAS

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumatonta 
terästä, kiillotettu pinta, materiaalin paksuus 1 mm, altaan halkaisija 300 mm, ei ylijuok-
sua, reiällinen pohjaventtiili 5/4", teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten.

340x187x340

BR300oU  7612210071638
kiillotettu pinta
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oVAALI PESUALLAS

Ovaalin muotoinen tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolel-
ta, ruostumatonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan koko 450 x 330 mm, sis. 
5/4":n ylivuotosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asen-
nusta varten.

508x155x392

Rn DH450-o  7612210027208
kiillotettu pinta

Ovaalin muotoinen tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolel-
ta, ruostumatonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan koko 450 x 330 mm, sis. 
5/4":n ylivuotosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asen-
nusta varten.

508x155x392

Rn DX450-o  7612210027215
satiinipinta

oVAALI PESUALLAS

Ovaalin muotoinen tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolel-
ta, ruostumatonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan koko 450 x 330 mm, yli-
vuotosarja ja hanatuki, 35 mm:n hanareikä, 5/4":n ylivuotosarja ilman pohjaventtiiliä, 
teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten.

531x165x456

Rn DH451-o  7612210027222
kiillotettu pinta

Ovaalin muotoinen tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolel-
ta, ruostumatonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan koko 450 x 330 mm, yli-
vuotosarja ja hanatuki, 35 mm:n hanareikä, 5/4":n ylivuotosarja ilman pohjaventtiiliä, 
teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten.

531x165x456

Rn DX451-o  7612210027239
satiinipinta
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PESUALLAS

Seinälle kiinnitettävä yksittäinen pesuallas, ruostumatonta terästä, pinta kiillotettu 
molemmilta puolilta, materiaalin vahvuus 1,25 mm, saumattomasti hitsatun altaan 
halkaisija 385 mm, pyöristetyt kulmat, ylivuotosarja, 120 mm:n hanatila ja 35 mm:n 
hanareikä, 170 mm korkea etureuna rei'itettyä teräslevyä, sis. 5/4":n  ylivuotosarjan ja 
pohjaventtiilin sekä kiinnitystarvikkeet, vesilukon peitekotelo saatavilla lisävarusteena.

426x215x545
Altaan halkaisija: 385x170

BRP390  7612210023644

PESUALLAS

Seinälle kiinnitettävä yksittäinen pesuallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta molem-
milla puolilla, materiaalin vahvuus 1,25 mm, saumattomasti hitsatun altaan halkaisija 
385 mm, pyöristetyt kulmat, ylivuotosarja, 120 mm:n hanatila ja 35 mm:n hanareikä, 
170 mm korkea etureuna teräslevyä sis. 5/4":n  ylivuotosarjan ja pohjaventtiilin sekä 
kiinnitystarvikkeet, vesilukon peitekotelo saatavilla lisävarusteena.

426x215x545
Altaan halkaisija: 385x170

BRC 390SF  7612210023668

VESILUKon PEITEKoTELo

Seinään kiinnitettävä vesilukon peitekotelo, ruostumatonta terästä, materiaalin 
vahvuus 1 mm, alhaalta avoin, sis. kiinnitystarvikkeet.

160x390x430

SC140HP  7612210016691
kiillotettu pinta

Seinään kiinnitettävä vesilukon peitekotelo, ruostumatonta terästä, materiaalin 
vahvuus 1 mm, alhaalta avoin, sis. kiinnitystarvikkeet.

160x390x430

SC140SF  7612210016684
satiinipinta
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ASEnnUSELEMEnTTI

AQUAFIX-asennuselementti pesualtaille, itsekantava, jauhemaalattu  teräsrakenne, 
TÜV-hyväksytty, seinäverhouksen sisään asennettava, kiinnitysten, liittimien  ja vie-
märiputken korkeus säädettävissä, äänieristetyt tuloputket G 1/2, yleinen viemäri-
kulma DN 50, pesulaltaan kiinnityspultit, seinätukirakenne sekä asennustarvikkeet, 
mitat 525 x 1 185 mm (L x K).

käyttökohde:  pesuallas
runkomateriaali:  teräs
rungon pintakäsittely: maalattu
minimikorkeus:  1 185 mm.
tuloputki:  DN 15 / 1/2"
viemäriputki:  DN 50 / 2"
kiinnitys:  seinään ja lattiaan

CM PX152   7612982097201

ASEnnUSELEMEnTTI

AQUAFIX-asennuselementti liikuntarajoitteisille tarkoitetuille pesualtaille, itsekanta-
va, jauhemaalattu  teräsrakenne, TÜV-hyväksytty, seinäverhouksen sisään asennet-
tava, kiinnitysten, liittimien  ja viemäriputken korkeus säädettävissä, äänieristetyt 
tuloputket G 1/2, seinään piilotettu hajulukko DN 50 / DN 40, pesulaltaan kiinnitys-
pultit, seinätukirakenne sekä asennustarvikkeet, mitat 525 x 1 185 mm (L x K).

käyttökohde:  pesuallas
runkomateriaali:  teräs
rungon pintakäsittely: maalattu
asennuslevyn materiaali:  teräs
asennuslevyn pintakäsittely: galvanoitu
kokonaisleveys:  525 mm.
kokonaissyvyys:  135 mm.
minimikorkeus:  1 185 mm.
tuloputki:  DN 15 / 1/2"
viemäriputki:  DN 50 / 2"
kiinnitys:  seinään ja lattiaan

CM PX151  7612982097218

ASEnnUSELEMEnTTI

AQUAFIX-asennuselementti ruostumattomasta teräksestä valmistetuille allas- tai sei-
näasenteisilla hanoilla varustetuille  pesualtaille, itsekantava, jauhemaalattu teräsra-
kenne, TÜV-hyväksytty, yksittäin seinäverhouksen sisään asennettava, vedenkestä-
vä monikerroksinen liimapuulevy, altaan kiinnitysten, hana yhteiden ja viemäriputken 
korkeus säädettävissä, äänieristetyt tuloyhde 1/2", yleinen viemärikulma DN 50, sei-
nätukirakenne sekä asennustarvikkeet, mitat 700 x 1 185 mm (L x K)..

käyttökohde:  yksittäinen pesuallas
runkomateriaali:  teräs
rungon pintakäsittely:  maalattu
asennuslevyn materiaali:  puu
kokonaisleveys:  525 mm.
kokonaissyvyys:  135 mm.
minimikorkeus:  1 185 mm.
tuloputki:  DN 15 / 1/2"
viemäriputki:  DN 150 / 6"
kiinnitys:  seinään ja lattiaan

CM PX150  7612982097232
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Pesualtaat

ANIMA / MIRANIT

Franke MIRANIT.



Franken ANIMA-pesu- ja juoma-altaat ovat ihanteellinen rat-
kaisu vaativiin olosuhteisiin, joissa edellytetään päivittäin 
kovaa kulutuskestävyyttä, kuten julkisissa ja yleisissä pesu-
tiloissa. Komposiittigraniitista valmistetuissa MIRANIT-tuot-
teissa yhdistyvät ainutlaatuisesti lujuus ja suunnitteluomi-
naisuudet, jotka mahdollistavat aivan uudenlaisten pesual-
taiden suunnittelemisen julkisten saniteettitilojen tarpeisiin. 
MIRANIT pesualtaita on saatavissa yhden, kahden tai kol-
men altaan yksiköissä ja niitä voidaan muotoilla reunatasoin 
sopimaan seinien välisiin syvennyksiin.

A N I M A / M I R A N I T



Franke ANIMA
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä
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PesuAllAs

Seinälle kiinnitettävä yksittäinen pesuallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, mate-
riaalin vahvuus 1 mm, saumattomasti hitsatun altaan koko 340 x 300 x 140 mm, suo-
rakaiteenmuotoinen, 120 mm:n hanatila ja ylivuotosarja, 1 1/4":n tulpallinen kaato 
keskellä olevaa pohjaventtiiliä kohti, etureunassa 45 asteen kulmat, esihitsatut asen-
nuskannakkeet, asennus EN 32 -standardin mukaan, sis. kiinnitystarvikkeet.

400x150x452

WT400C  7612210005022

PesuAllAs

Seinälle kiinnitettävä yksittäinen pesuallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, mate-
riaalin vahvuus 1 mm, saumattomasti hitsatun altaan koko 340 x 300 x 140 mm, suo-
rakaiteenmuotoinen, 120 mm:n  hanatila ja ylivuotosarja, 1 1/4":n tulpallinen kaato 
keskellä olevaa pohjaventtiiliä kohti, etureunassa 45 asteen kulmat, esihitsatut asen-
nuskannakkeet, asennus EN 32 -standardin mukaan, sis. kiinnitystarvikkeet.

500x150x446

WT500C  7612210005084

PesuAllAs

Seinälle kiinnitettävä yksittäinen pesuallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, ma-
teriaalin vahvuus 1 mm, saumattomasti hitsatun altaan koko 550 x 350 x 145 mm, 
suorakaiteenmuotoinen, 90 mm:n hanatila ja ylivuotosarja, 1 1/4":n tulpallinen kaato 
keskellä olevaa pohjaventtiiliä kohti, etureunassa 45 asteen kulmat, esihitsatut asen-
nuskannakkeet, asennus EN 32 -standardin mukaan, sis. kiinnitystarvikkeet.
600x150x480

WT600C  7612210005145
 

VesIlukoN PeITekoTelo

Seinään kiinnitettävä vesilukon peitekotelo pesualtaalle WT600C, ruostumatonta teräs-
tä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1 mm, alhaalta avoin, sis. kiinnitystarvikkeet.

160x401x322

ANMX210  7612210016578
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PesuAllAs

Seinälle kiinnitettävä yksittäinen pesuallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, ma-
teriaalin vahvuus 1 mm, saumattomasti hitsatun altaan koko 340 x 300 x 140 mm, 
suorakaiteenmuotoinen, 80 mm:n hanatila ja ylivuotosarja, 1 1/4":n tulpallinen kaato 
keskellä olevaa pohjaventtiiliä kohti, esihitsatut asennuskannakkeet, sis. kiinnitystar-
vikkeet.

400x200x412

WT400A        7612210001000

PesuAllAs

Seinälle kiinnitettävä yksittäinen pesuallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, ma-
teriaalin vahvuus 1 mm, saumattomasti hitsatun altaan koko 400 x 300 x 140 mm, 
suorakaiteenmuotoinen, 70 mm:n hanatila ja ylivuotosarja, 1 1/4":n tulpallinen kaato 
keskellä olevaa pohjaventtiiliä kohti, esihitsatut asennuskannakkeet, sis. kiinnitystar-
vikkeet.

500x200x402

WT500A        7612210001017

PesuAllAs

Seinälle kiinnitettävä yksittäinen pesuallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, ma-
teriaalin vahvuus 1 mm, saumattomasti hitsatun altaan koko 550 x 350 x 140 mm, 
suorakaiteenmuotoinen, 75 mm:n hanatila ja ylivuotosarja, 1 1/4":n tulpallinen kaato 
keskellä olevaa pohjaventtiiliä kohti, esihitsatut asennuskannakkeet, sis. kiinnitystar-
vikkeet.

600x200x440

WT600A        7612210001024
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BS204

BS206

PesuAllAs

Seinälle kiinnitettävä pesuallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 
1,2 mm, yksiosaisen saumattomasti hitsatun altaan koko 360 x 272 x 135 mm, sau-
maton vesilukon peitekotelo ehkäisee ilkivaltaa, puoliympyränmuotoinen, pyöristetyt 
kulmat, pyöreä allas, 40 mm:n hanatila, ei ylijuoksua, 1 1/2":n reiällinen pohjaventtii-
li, kaato keskelle,  sis. vesilukon DN 32, tasainen saippua-alusta, sis. standardin EN 32 
mukaisen asennuslevyn ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvik-
keet.

450x400x280

ANMX450      7612210019623

PesuAllAs

Seinälle kiinnitettävä yksittäinen pesuallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, mate-
riSeinälle kiinnitettävä yksittäinen pesuallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, ma-
teriaalin vahvuus 1 mm, saumattomasti hitsatun altaan koko 500 x 335 x 155 mm, 
ovaalinmuotoinen, 90 mm:n hanatila, kaato keskelle, esihitsatut asennuskannakkeet, 
saippua-alusta, sis. kiinnitystarvikkeet.

550x155x450

Bs204       7612210537073

Seinälle kiinnitettävä yksittäinen pesuallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materi-
aalin vahvuus 1 mm, saumattomasti hitsatun altaan koko 500 x 335 x 155 mm, ovaa-
linmuotoinen, 90 mm:n hanatila, kaato keskelle, esihitsatut asennuskannakkeet, saip-
pua-alusta, sis. kiinnitystarvikkeet.
498x410x244

Bs205       7612210537080

VesIlukoN PeITekoTelo

Seinään kiinnitettävä vesilukon peitekotelo pesualtaille BS204 ja BS205, ruostumaton-
ta terästä, kiillotettu pinta, materiaalin vahvuus 1 mm, alhaalta avoin, sis. kiinnitystar-
vikkeet.

498x410x244

Bs206       7612210509100
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PesuAllAs

Seinälle kiinnitettävä yksittäinen kulma-allas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, ma-
teriaalin vahvuus 1 mm, saumattomasti hitsatun altaan koko 290 x 155 x 100 mm, 
suorakaiteenmuotoinen, hanatila, ei ylijuoksua, 1 1/4":n reiällinen pohjaventtiili, kaato 
keskelle, etureunassa 45 asteen kulmat, sis. kiinnitystarvikkeet.

310x121x310

WT310e       7612210524578
 

PesuAllAs

Seinälle kiinnitettävä yksittäinen pesuallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materi-
aalin vahvuus 0,9 mm, saumattomasti hitsatun pyöreän altaan halkaisija 277 mm, puo-
liympyränmuotoinen, 45 mm:n hanatila, ei ylijuoksua, 1 1/4":n reiällinen pohjaventtiili, 
kaato keskelle, puoliympyränmuotoisen etureunan korkeus 310 mm, sis. kiinnitystar-
vikkeet.

330x310x350

ANMX205      7612210016837

PesuAllAs

Seinälle kiinnitettävä yksittäinen pesuallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materi-
aalin vahvuus 1 mm, saumattomasti hitsatun pyöreän altaan halkaisija 240 mm, puoli-
ympyränmuotoinen, 45 mm:n hanatila, ei ylijuoksua, 1 1/2":n reiällinen pohjaventtiili, 
kaato keskelle, sis. kiinnitystarvikkeet.

315x105x320

WB240WM      7612210006876
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Kaikki mitat millimetreinä

JuoMA-AllAs

Seinälle kiinnitettävä juoma-allas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vah-
vuus 1 mm, saumattomasti hitsatun pyöreän altaan halkaisija 240 mm, puoliympyrän-
muotoinen, 45 mm:n hanatila, ei ylijuoksua, 1 1/2":n reiällinen pohjaventtiili altaan 
keskellä, sis. esiasennetun itsestään sulkeutuvan 3/8":n juomahanan sekä kiinnitystar-
vikkeet.

315x150x320

DF240WM       7612210003172

JuoMA-AllAs

Seinälle kiinnitettävä juoma-allas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin 
vahvuus 1 mm, ohut tasainen kansi, suorakaiteenmuotoinen, pyöristetyt kulmat, ei 
ylijuoksua, 1 1/2":n reiällinen pohjaventtiili altaan keskellä, sis. esiasennetun itsestään 
sulkeutuvan 3/8":n juomahanan sekä kiinnitystarvikkeet.

310x200x258

ANMX300       7612210016929

JuoMA-AllAs

Seinälle tai lattiaan kiinnitettävä juoma-allas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, mate-
riaalin vahvuus 1 mm, ohut tasainen kansi, suorakaiteenmuotoinen, pyöristetyt kulmat, 
ei ylijuoksua, 1 1/2":n reiällinen pohjaventtiili altaan keskellä, sis. esiasennetun itse-
stään sulkeutuvan 3/8":n juomahanan, vesilukon peitekotelo, sis. kiinnitystarvikkeet.

310x840x258

ANMX301       7612210016936
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Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

ANMX500

VeDeN JäähDyTIN

Lattialle asennettava vedenjäähdytin, allas ruostumatonta terästä, teräskotelon vinyy-
lipinnoitus vähentää sormenjälkiä, materiaalin vahvuus 0,8 mm, ohut tasainen kansi ja 
ergonominen painike vähentävät roiskeita, suorakaiteenmuotoinen, pyöristetyt kulmat, 
ei ylijuoksua, 1 1/4":n reiällinen pohjaventtiili (sisäkierre), sis. esiasennetun kroma-
tusta messingistä valmistetun itsestään sulkeutuvan juomahanan, tulovesiyhde 3/8". 
Verkkojännite ja taajuus 230 V / 50 Hz, jäähdyttää tunnissa 30 l vettä 10 °C lämpöi-
seksi, kun tuloveden lämpötila on 27 °C ja ilman lämpötila 32 °C, ilmanpoisto sivulta, 
etukansi voidaan irrottaa.

432x1 016x356

ANMX320      7612210056130

PesuAllAs

Seinälle kiinnitettävä liikuntarajoitteisille soveltuva pesuallas, ruostumatonta terästä, 
satiinipinta, materiaalin vahvuus 1,2 mm, saumattomasti hitsatun pyöreän altaan hal-
kaisija 350 mm, suorakaiteenmuotoinen taso, 75 mm:n hanatila ilman ylivuotosarjaa, 
saumattomasti hitsattu 32 mm:n pohjaventtiili, kaato keskelle, esihitsatut asennuskan-
nakkeet
vesilukolle - vesilukko ei sisälly toimitukseen, asennus standardin EN 32 mukaisesti, 
asennus täyttää esteettömän rakentamisen standardin DIN 18024-2 vaatimukset, sis. 
ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

500x160x500

ANMX500      7612210050589
ilman hanareikää

ANMX501      7612210055966
hanareiällä
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Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

JAlAllA käyTeTTäVä PesuAllAs

Lattialle tai seinälle kiinnitettävä yksittäinen pesuallas, ruostumatonta terästä, satii-
nipinta, materiaalin vahvuus 1 mm, saumattomasti hitsatun pyöreän altaan halkaisija 
380 mm, suorakaiteenmuotoinen taso, 35 mm:n hanatila, ei ylijuoksua, 1 1/4":n poh-
javenttiili , kaato keskelle, sis. esiasennetun juoksuputken, lattialle asetettavan vesilu-
kon peitekotelon ja jalalla käytettävän itsestään sulkeutuvan venttiilin, veden lämpötila 
säädettävissä venttiilillä, etukansi voidaan irrottaa, sis. kiinnitystarvikkeet.
450x880x451

lP 21        7612210023590

PolVellA käyTeTTäVä yksITTäINeN PesuAllAs

Seinälle kiinnitettävä yksittäinen pesuallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, mate-
riaalin vahvuus 1 mm, saumattomasti hitsatun pyöreän altaan halkaisija 380 mm, 35 
mm:n hanatila, ei ylijuoksua, 1 1/4":n pohjaventtiili altaan keskellä, sis. esiasennetun 
juoksuputken, 200 mm korkea etureuna ja polvella tai lonkalla käytettävä itsestään 
sulkeutuva venttiili, veden lämpötilan säätö, sis. kiinnitystarvikkeet.

450x200x450

lP 20        7612210023576
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Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

Franke MIRANIT

PesuAllAs

Hartsiseosteisesta mineraalimateriaalista, MIRANIT, valmistettu QUADRO-pesuallas, 
sileä pinta ilman huokosia (lämmönkesto +80 °C). Saumaton, suorakaiteenmuotoi-
nen allas, ei ylijuoksua. Takana kiinteä uloke, jossa reiät kiinnitystä varten. Takanosto.
Tasareuna kolmella sivulla. Sisältää kiinnitystarvikkeet (kannatuspultit ja tartuntaosat), 
väri Alpine White. 
Pesualtaan ulkomitat 600 x 60 x 30 mm (L x K x S), 
altaan koko 520 x 0/90 x 375 mm (L x K x S).

ANMW411       7612982099830
hanareikä

ANMW410       7612982099878
ilman hanareikää

Lisävarusteet:
reiällinen pohjaventtiili DN 32
Z-ANMW901       7612982100178
   
kupu pohjaventtiili DN 32 tulppaamaton
Z-ANMW900       7612982100161

esiin ponnahtava pop-up pohjaventtiili
ja ylivuotosarja DN 32
Z-ANMW902       7612982097812

PesuAllAs

Hartsiseosteisesta mineraalimateriaalista, MIRANIT, valmistettu QUADRO-pesuallas 
kahdella altaalla, sileä pinta ilman huokosia (lämmönkesto +80 °C). Kaksi saumatonta, 
suorakaiteenmuotoista allasta, ei ylijuoksua. Takana kiinteä uloke, jossa reiät kiinnitys-
tä varten. Takanosto. Tasareuna kolmella sivulla. Sisältää kiinnitystarvikkeet (kannatus-
pultit ja tartuntaosat), väri Alpine White. 
Pesualtaan ulkomitat 1 400 x 60 x 30 mm (L x K x S), altaiden koko 580 x 0/90 x 360 
mm (L x K x S).

ANMW421       7612982099823
hanareikä

ANMW420       7612982099861
ilman hanareikää

Lisävarusteet:
reiällinen pohjaventtiili DN 32
Z-ANMW901       7612982100178

kupu pohjaventtiili DN 32 tulppaamaton
Z-ANMW900       7612982100161

Esiin ponnahtava pop--up-pohjaventtiili ja 
ylivuotosarja DN 32
Z-ANMW902        7612982097812
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Kaikki mitat millimetreinä

PesuAllAs

Hartsiseosteisesta mineraalimateriaalista, MIRANIT, valmistettu QUADRO-pesuallas 
kahdella altaalla, sileä pinta ilman huokosia (lämmönkesto +80 °C). Kaksi saumaton-
ta, suorakaiteenmuotoista allasta, ei ylijuoksua. Takana kiinteä uloke, jossa reiät kiinni-
tystä varten. Takanosto. Tasareuna kolmella sivulla.  Sisältää kiinnitystarvikkeet (kanna-
tuspultit ja tartuntaosat), väri Alpine White. 
Pesualtaan ulkomitat 2 100 x 60 x 530 mm (L x K x S), 
altaiden koko 580 x 40/90 x 360 mm (L x K x S).

ANMW431  7612982099847
hanareikä

ANMW430  7612982099854
ilman hanareikää

Lisävarusteet:
reiällinen pohjaventtiili DN 32
Z-ANMW901  7612982100178

kupu pohjaventtiili DN 32 tulppaamaton
Z-ANMW900  7612982100161

esiin ponnahtava pop-up-pohjaventtiili ja ylivuotosarja DN 32
Z-ANMW902  7612982097812
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Kaikki mitat millimetreinä

Franke MIRANIT

PesuAllAs

Hartsiseosteisesta mineraalimateriaalista, MIRANIT, valmistettu RONDA-pesuallas, 
sileä pinta ilman huokosia (lämmönkesto +80 °C). Saumaton pyöreä allas, tasainen 
takaosa, ei ylijuoksua. Takana kiinteä uloke, jossa reiät kiinnitystä varten. Takanosto.
Tasareuna kolmella sivulla. Sisältää kiinnitystarvikkeet (kannatuspultit ja tartuntaosat), 
väri Alpine White. 
Pesualtaan ulkomitat 600 x 60 x 30 mm (L x K x S), 
altaan koko 520 x 90 x 380 mm (L x K x S).

ANMW211  7612982099885
hanareikä

ANMW210  7612982099892
ilman hanareikää

Lisävarusteet:
reiällinen pohjaventtiili DN 32
Z-ANMW901  7612982100178
 
kupu pohjaventtiili DN 32 tulppaamaton
Z-ANMW900  7612982100161

esiin ponnahtava pop-up-pohjaventtiili 
ja ylivuotosarja DN 32
Z-ANMW902  7612982097812

PesuAllAs

Hartsiseosteisesta mineraalimateriaalista, MIRANIT, valmistettu RONDA-pesuallas 
kahdella altaalla, sileä pinta ilman huokosia (lämmönkesto +80 °C). Kaksi saumatonta 
pyöreää allasta, tasainen takaosa, ei ylijuoksua.  Takana kiinteä uloke, jossa reiät kiin-
nitystä varten. Takanosto. tasareuna kolmella sivulla Sisältää kiinnitystarvikkeet (kan-
natuspultit ja tartuntaosat), väri Alpine White. 
Pesualtaan ulkomitat 1 400 x 60 x 530 mm (L x K x S), 
altaiden koko 540 x 90 x 380 mm (L x K x S).

ANMW221  7612982099908
hanareikä

ANMW220  7612982099915
ilman hanareikää

Lisävarusteet:
reiällinen pohjaventtiili DN 32
Z-ANMW901  7612982100178

kupu pohjaventtiili DN 32 tulppaamaton
Z-ANMW900  7612982100161

esiin ponnahtava pop-up-pohjaventtiili 
ja ylivuotosarja DN 32
Z-ANMW902  7612982097812
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PesuAllAs

Hartsiseosteisesta mineraalimateriaalista, MIRANIT, valmistettu RONDA-pesuallas kol-
mella altaalla, sileä pinta ilman huokosia (lämmönkesto +80 °C). Kolme saumatonta 
pyöreää allasta, tasainen takaosa, ei ylijuoksua. Takana kiinteä uloke, jossa reiät kiinni-
tystä varten. Takanosto.Tasareuna kolmella sivulla. Sisältää kiinnitystarvikkeet (kanna-
tuspultit ja tartuntaosat), väri Alpine White. 
Pesualtaan ulkomitat 2 100 x 60 x 530 mm (L x K x S), 
altaiden koko 540 x 90 x 380 mm (L x K x S).

ANMW231  7612982099922
hanareikä

ANMW230  7612982099939
ilman hanareikää

Lisävarusteet:
reiällinen pohjaventtiili DN 32
Z-ANMW901  7612982100178

kupu pohjaventtiili DN 32 tulppaamaton
Z-ANMW900  7612982100161

esiin ponnahtava pop-up-pohjaventtiili 
ja ylivuotosarja DN 32
Z-ANMW902  7612982097812
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Kaikki mitat millimetreinä

Franke MIRANIT

PesuAllAs

Hartsiseosteisesta mineraalimateriaalista, MIRANIT, valmistettu GAMBA pesuallas 
lapsille, sileä pinta ilman huokosia (lämmönkesto +80 °C). Valettu Ppyöreä muoto ja 
epäsymmetrinen reuna, takareunalla säilytystilaa ja hanareikä, takanosto. Ei ylijuoksua. 
Takana kiinteä uloke, jossa reiät kiinnitystä varten. Korkeuden säätövara 100 mm. 
Sisältää kiinnitystarvikkeet (kannatuspultit ja tartuntaosat), väri Alpine White. 
Pesulaltaan koko 450 x 110 x 390 mm (L x K x S), takaosan korkeus 190 mm.

ANMW198  7612982116605

Lisävarusteet:
kupu pohjaventtiili Dn 32 tulppaamaton
Z-ANMW900  7612982100161

PesuAllAs

Hartsiseosteisesta mineraalimateriaalista, MIRANIT, valmistettu LUNA- pesuallas lapsil-
le, sileä pinta ilman huokosia  (lämmönkesto +80 °C). Valettussa pyöreässä altaassa 
hieman kaareva reuna, altaan takareuna kevyesti kaarrettu. takareunalla säilytystilaa, 
pieni takanosto ja hanareikä, ei ylijuoksua. Takana kiinteä uloke, jossa reiät kiinnitystä 
varten. Korkeuden säätövara 100 mm. Sisältää kiinnitystarvikkeet (kannatuspultit 
ja tartuntaosat), väri Alpine White. 
Pesulaltaan koko 450 x 110 x 390 mm (L x K x S), takaosan korkeus 190 mm.

ANMW199  7612982116612

Lisävarusteet:
kupu pohjaventtiili Dn 32 tulppaamaton
Z-ANMW900  7612982100161

reiällinen pohjaventtiili DN 32
Z-ANMW901  7612982100178

kupu pohjaventtiili DN 32 tulppaamaton 
Z-ANMW900  7612982100161

esiin ponnahtava pop-up-pohjaventtiili 
ja ylivuotosarja DN 32
Z-ANMW902  7612982097812
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Pesualtaat koti- ja ammattikäyttöön

SIRIUS

 

Franke SIRIUS.



SIRIUS-mallistossa on altaita sekä koti- että ammattikäyttöön. 
Altaat on suunniteltu käytettäväksi verstaissa, teollisuuslaitok-
sissa, laboratorioissa, vähittäiskaupassa ja elintarviketeollisuu-
dessa.

Pesualtaat koti- ja ammattikäyttöön

SIRIUS
S I R I U S
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Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

BS324

KodInhoItoallaS

Seinälle kiinnitettävä peruskodinhoitoallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, mate-
riaalin vahvuus 0,8 mm, altaan etupinnassa pyykkilautapinta, hanatila ja 40 mm:n taka-
nosto, 1 1/2":n pohjaventtiili ja muovinen ylivuotoputki, irrotettava päätysuojus, sis. 
ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

750x367x500

BS313  7612210506932
pohjaventtiili oikealla

BS314  7612210506949
pohjaventtiili vasemmalla

taSoon UPotettava KodInhoItoallaS

Tasoon upotettava peruskodinhoitoallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaa-
lin vahvuus 0,8 mm, 75 mm:n hanatila, 1 1/2":n pohjaventtiili ja muovinen ylivuoto-
putki, kaato oikealle, hanareikä keskellä, sis. tarvikkeet tiiviste ja kiinnikkeet upotusta 
varten.

670x285x520

BS323  7612210507038
pohjaventtiili oikealla
hanareikä

BS324                                             7612210507045
pohjaventtiili oikealla
ilman hanareikää

BS313
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KodInhoItoallaS

Seinälle kiinnitettävä peruskodinhoitoallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, mate-
riaalin vahvuus 0,9 mm, altaan etupinnassa pyykkilautapinta, 1 1/2":n ylijuoksupohja-
venttiili altaan keskellä, 30 mm:n takanosto, esihitsatut asennuskannakkeet, sis. ruos-
tumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

470x240x430

ltJ450  7612210018961

KodInhoItoallaS

Seinälle kiinnitettävä peruskodinhoitoallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, mate-
riaalin vahvuus 0,9 mm, altaan etupinnassa pyykkilautapinta, 1 1/2":n ylijuoksupohja-
venttiili altaan keskellä, 30 mm:n takanosto, esihitsatut asennuskannakkeet, sis. ruos-
tumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

520x240x490

ltJ500  7612210018893

KodInhoItoallaS

Seinälle kiinnitettävä yleisallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vah-
vuus 1 mm, saumattomasti hitsatun altaan koko 500 x 380 x 230 mm, pyöristetyt kul-
mat, 70 mm:n hanatila ja 40 mm:n takanosto, 1 1/2":n pohjaventtiili muovisella yli-
vuotoputkella, kaato altaan taakareunaan keskellle, esihitsatut asennuskannakkeet, 
sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

600x276x500

BS330  7612210068188
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KodInhoItoallaS

Seinälle kiinnitettävä peruskodinhoitoallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materi-
aalin vahvuus 0,9 mm, altaan etupinnassa pyykkilautapinta, 1 1/2":n reiällinen pohja-
venttiili, esihitsatut asennuskannakkeet.

500x241x450

SIRX340  7612210050435

KodInhoItoallaS

Tasoon upotettava peruskodinhoitoallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materi-
aalin vahvuus 0,9 mm, altaan etupinnassa pyykkilautapinta, 1 1/2":n reiällinen pohja-
venttiili, sis. tarvikkeet tasoon upottamista varten.

500x241x450

SIRX342  7612210050442

SIIvoUSallaS

Tasoon upotettava yleisallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 
1 mm, saumattomasti hitsatun altaan koko 500 x 380 x 230 mm, 70 mm:n hanatila, 
1 1/2":n pohjaventtiili muovisella ylivuotoputkella, kaato altaan taakareunaan keskellle 
sis. tarvikkeet tiiviste ja kiinnikkeet upotusta varten.

560x230x470

BS340  7612210507106
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BS302

SIIvoUSallaS

Seinälle kiinnitettävä yleisallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 
0,9 mm, saumattomasti hitsatun altaan koko 400 x 290 x 195 mm, 1 1/2":n  reiälli-
nen pohjaventtiili kaato altaan taakareunaan keskellle, roiskesuoja 440 x 300 mm, sis. 
ruostumattomasta teräksestä valmistetun ritilän ja kumipehmusteet sekä kiinnitystar-
vikkeet.

430x498x320

WB440C  7612210053757

SIIvoUSallaS

Seinälle kiinnitettävä yleisallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vah-
vuus 1,5 mm, saumattomasti hitsatun altaan koko 370 x 340 x 160 mm, pyöristetyt 
kulmat, 1 1/2":n pohjaventtiili muovisella ylivuotoputkella, kaato altaan taakareunaan 
vasemmalle, 30 mm:n takasuoja, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetun ritilän 
ja kumipehmusteet sekä kiinnitystarvikkeet
500x160x500

WB500Gv  7612210524417

RoISKeSUoJa

Roiskesuoja yleisaltaalle WB500GV, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin 
vahvuus 0,9 mm, sis. kiinnitystarvikkeet.

500x250x0,9

F831  7612210000478

SIIvoUSallaS

Seinälle kiinnitettävä yleisallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 
1,2 mm, saumattomasti hitsatun altaan koko 420 x 400 x 170 mm, pyöristetyt kulmat, 
1 1/2":n pohjaventtiili muovisella ylivuotoputkella, kaato altaan taakareunaan oikealle, 
40 mm:n takanosto, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetun taittuvan ritilän ja 
kumipehmusteet sekä kiinnitystarvikkeet.

500x400x170

BS302  7612979000344
taittuvalla ritilällä

BS303  7612979000351
ilman taittuvaa ritilää
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aSennUSelementtI

AQUAFIX-asennuselementti seinään asennettaville ruostumattomasta teräksestä val-
mistetuille pesualtaille, itsekantava, jauhemaalattu  teräsrakenne, TÜV-hyväksytty, 
yksittäin seinäverhouksen sisään asennettava, vedenkestävä monikerroksinen liima-
puulevy, altaan kiinnitysten, hana yhteiden ja viemäriputken korkeus säädettävissä, 
äänieristetyt tuloyhteet 1/2", yleinen viemärikulma DN 50, suojaus- sekä asennustar-
vikkeet, mitat 700 x 1 185 mm (L x K).

käyttökohde:  siivousallas
kokonaisleveys:  700 mm.
kokonaissyvyys: 135 mm.
minimikorkeus:  1 185 mm.
tuloputki:  DN 15 / 1/2"
viemäriputki:  DN 50 / 2"
kiinnitys:  seinään ja lattiaan

CmPX155  7612982097249

Seinäkulmasarja
Z-CmPX140  7612982097294

KIPSIn KäSIttelyallaS

Tasoon upotettava kipsin käsittelyallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaa-
lin vahvuus 1,5 mm, saumattomasti hitsatun altaan koko 450 x 500 x 150 mm, allas ja 
kuivaustaso, pyöröosa 1 1/2":n pohjaventtiili altaan keskellä, irrotettava kipsin keräys-
kori ja suoja.  

1000x600x420

SIRX 835  7612210016974
valutustaso vasemmalla

SIRX 836  7612210017568
valutustaso oikealla



117

Franke SIRIUS
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Kaikki mitat millimetreinä

SIIvoUSallaS

Siivous- ja pesualtaan yhdistelmä, lattialle asetettava tai seinään kiinnitettävä, ruos-
tumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1,2 mm, saumattomasti hitsatun 
pesualtaan koko 360 x 272 x 135 mm, ei ylijuoksua, 1 1/4":n reiällinen pohjaventtiili, 
hanareikä ylhäällä oikealla, pesualtaan koko 420 x 350 x 180 mm, 1 1/2":n kupu poh-
javenttiili kaato altaan keskelle, taittuva ruostumattomasta teräksestä valmistettu ritilä 
ja kumipehmusteet, irrotettava tarkistuskansi, säädettävä jalkojen korkeus.

500x880x570

SIRX832  7612979000016

SIIvoUSallaS

Lattialle asetettava siivousallas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vah-
vuus 1 mm, saumattomasti hitsatun altaan koko 450 x 450 x 250 mm, ei hanatilaa, 
50 mm:n takanosto, 1 1/2":n pohjaventtiili ruostumattomasta teräksesta valmistetulla 
ylivuotoputkella, kaato altaan takareunaan vasemmalle, ruostumattomasta teräksestä 
valmistettu taittuva ritilä ja kumipehmusteet, rungon alaosassa 300 mm korkeat suo-
jareunat, takana tukevoittava sivutuki työskentelykorkeus 650 mm, allas hitsattu run-
koon, jalat 40 x 40 mm ja korkeussäätö 25 mm.

600x650x598

F832v-F  7612210043994



Franke Washing trough

SatURn

Franke SATURN. 



SATURN-mallistossa on laaja valikoima hyvin suunniteltuja 
pesukouruja pesu- ja WC-tiloihin teollisuuden, kauppojen, 
verstaiden, sairaaloiden, terveyskeskusten, koulujen, 
urheilukeskusten, yliopistojen ja hallintorakennusten käyt-
töön. Pesukouruilta vaaditaan usein yksilöllisiä ratkaisuja 
(mitat, valmistusmateriaalit ...). Franken asiantuntemus ja 
ammattitaito mahdollistavat räätälöityjen ratkaisujen 
valmistamisen. 

S A T U R N
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Franke SATURN
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

PeSUKoURU CnS

Seinälle kiinnitettävä pesukouru, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vah-
vuus 0,8 mm, 70 mm:n hanatila, ei hanan reikää, 40 mm:n takanosto, 1 1/2":n reiäl-
linen pohjaventtiili, sivuilla kiinteät kannakkeet. Sis. ruostumattomasta teräksestä val-
mistetut kiinnitystarvikkeet, yli 1 800 mm pitkille kouruille toimitetaan lisäkannake.

600x210x400
eCn6l  7612210525711

1 200x210x400
eCn12l  7612210525735

1 400x210x400
eCn14l  7612210006371

1 500x210x400
eCn15l  7612210525872

1 800x210x400
eCn18l  7612210525759

2 100x210x400
eCn21l  7612210006395

2 400x210x400
eCn24l  7612210525773

3 000x210x400
eCn30l  7612210525797

pohjaventtiili vasemmalla

600x400
eCn6R  7612210525728

1 200x210x400
eCn12R  7612210525742

1 400x210x400
eCn14R  7612210006388

1 500x210x400
eCn15R  7612210525889

1 800x210x400
eCn18R  7612210525766

2 100x210x400
eCn21R  7612210006401

2 400x210x400
eCn24R  7612210525780

3 000x210x400
eCn30R  7612210525803

pohjaventtiili oikealla

ECN12L
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Franke SATURN
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

PeSUKoURU

Seinälle kiinnitettävä pesukouru, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vah-
vuus 0,8 mm, ei hanatilaa eikä ylijuoksua, 30 mm:n takanosto 1 1/2":n reiällinen poh-
javenttiili, sivuilla kiinteät kannakkeet. Sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut 
kiinnitystarvikkeet, yli 2 400 mm pitkille kouruille toimitetaan lisäkannake.

600x191x400
BX60l  7612210511011

1 000x191x400
BX100l  7612210511059

1 200x191x400
BX120l  7612210511073

1 400x191x400
BX140l  7612210511097

1 500x191x400
BX150l  7612210511110

1 800x191x400
BX180l  7612210511134

2 000x191x400
BX200l  7612210000027

2 100x191x400
BX210l  7612210511172

2 400x191x400
BX240l  7612210511196

2 800x191x400
BX280l  7612210511219

3 000x191x400
BX300l  7612210511233

pohjaventtiili vasemmalla

600x191x400
BX60R  7612210511028

1 000x191x400
BX100R  7612210511066

1 200x191x400
BX120R  7612210511080

1 400x191x400
BX140R  7612210511103

1 500x191x400
BX150R  7612210511127

1 800x191x400
BX180R  7612210511141

2 000x191x400
BX200R  7612210000034

2 100x191x400
BX210R  7612210511189

2 400x191x400
BX240R  7612210511202

2 800x191x400
BX280R  7612210511226

3 000x191x400
BX300R 7612210511240

pohjaventtiili oikealla

BX120L
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Franke SATURN
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

BXC120

taUStalevy PeSUKoURUlle CnS

Taustalevy ja kiinnitystuki pesukourulle ECN400CNS, ruostumatonta terästä, satiinipin-
ta, materiaalin vahvuus 0,8 mm.

600x266x0,8
eCnC6  7612210525810

1 200x266x0,8
eCnC12  7612210525827

1 400x266x0,8
eCnC14  7612210006814

1 500x266x0,8
eCnC15  7612210525865

1 800x266x0,8
eCnC18  7612210525834

2 100x266x0,8
eCnC21  7612210006821

2 400x266x0,8
eCnC24  7612210525841

3 000x266x0,8
eCnC30  7612210525858

taUStalevy PeSUKoURUlle

Vahvistettu taustalevy ja kiinnitystuki pesukourulle BX400CNS, ruostumatonta terästä, 
satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, sis. kannakkeet ja asennustarvikkeet.

600 x360x13
BXC60  7612210507809

700x360x13
BXC70  7612210507786

1 000x360x13
BXC100  7612210507830

1 200x360x13
BXC120  7612210507847

1 400x360x13
BXC140  7612210507793

1 500x360x13
BXC150  7612210507854

1 800x360x13
BXC180  7612210507861

2 000x360x13
BXC200  7612210007835

2 100x360x13
BXC210  7612210507885

2 400x360x13
BXC240  7612210007538

2 800x360x13
BXC280  7612210527036

ECNC12
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Franke SATURN
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

hylly

Seinälle kiinnitettävä hylly, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus
1 mm, kiinteät kannakkeet hyllyyn kiinni, päädyissä harmaat muovisuojat,
yli 1 800 mm pitkille hyllyille toimitetaan lisäkannake.

600x138x142
BXSv6  7612210508615

1 000x138x142
BXSv10  7612210508639

1 200x138x142
BXSv12  7612210508646

1 400x138x142
BXSv14  7612210508653

1 500x138x142
BXSv15  7612210508660

1 800x138x142
BXSv18  7612210508677

2 100x138x142
BXSv21  7612210508707

KannaKe

Seinälle kiinnitettävä lisäkannake, galvanoitua terästä, säädettävä tuki pesukourulle, 
sisältää tarvittavat kiinnitystarvikkeet.

40x387x283
SU40  7612210073557

BXSV12



Pesualtaat ja hanat ammattikäyttöön

maXIma

Kaksiosainen ylijuok-
suputki 1 1/2“

Uudistettu valutustason
 uritus

100 mm korkea takanosto

80 mm leveä 
takareuna hanoille

15-30 mm uritettu 
valutustaso 

Vahvistettu 
valutustaso

Suuri, syvä allas

Suojareuna

Kestävä suojalevy
 kolmella sivulla

Sideputki

Hygieeninen alapinta

Hylly

Jalkojen korkeussäätö

Vapaatila 
altaan ja seinän 

välissä



Ammattikäyttöön suunnitellut MAXIMA-pesualtaat ja -pöydät 
soveltuvat esimerkiksi catering yrityksiin, teollisuuteen ja niitä 
voidaan hyödyntää myös siivouksessa. Malliston altaat ovat erit-
täin laadukkaita ja niiden kattavat käyttöominaisuudet ovat tark-
kaan harkittuja.

M A X I M A



PeSUAllAS AmmATTIkäyTTööN

Tasoon upotettava tai seinälle kiinnitettävä pespöytä, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1 mm, syvä saumattomasti hitsattu allas, ei yli-
juoksua, 80 mm:n hanatila, 1 1/2":n pohjaventtiili ja kaksiosainen ylijuoksuputki, joka koostuu rei'itetystä teräsputkesta ja muoviputkesta, takanosto 100 mm, 
seinäkannakkeet lisävarusteena, reiät seinäkiinnitystä varten.

  
Franken teollisuus- ja ammattikäyttöön suunnitellut MAXIMA- pesupöydät, syvyys 600 
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Gewerbespülen

Gewerbespüle aus Chromnickelstahl 18/10, mit 1 1/2” Ventilkörper und 2-tlg. Überlauf-Standrohr
Alternativ: Untergestell, Tablar, Konsole 

Pituus x syvyys (mm) 600x600 700x600 1200x600 1200x600 1400x600 1400x600 1200x600 1600x600 1600x600 2000x600 2000x600 2600x600 2600x600

altaiden määrä 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

valutustaso - - vasemmalla oikealla vasemmalla oikealla - vasemmalla oikealla vasemmalla oikealla vasemmalla oikealla

laskutaso - - - - - - - - - - - oikealla vasemmalla

Kuva

allas 450x400x250 500x400x300 450x400x250 450x400x250 500x400x300 500x400x300 500x400x300 450x400x250 450x400x250 500x400x300 500x400x300 500x400x300 500x400x300

tyyppi        maXS100-60        maXS100-70      maXS117-120      maXS112-120      maXS117-140      maXS112-140 maXS200-120 maXS217-160 maXS212-160 maXS217-200 maXS212-200 maXS227-260 maXS222-260

tuotenumero 7612210025617 7612210025624 7612210025655 7612210025662 7612210025679 7612210025686 7612210025631 7612210025693 7612210025709 7612210025716 7612210025723 7612210025730 7612210025747

 

tiskipöydässä hitsat-
tu hylly  

          maXF60-60           maXF70-60        maXF120-60        maXF120-60        maXF140-60        maXF140-60 maXF120-60 maXF160-60 maXF160-60 maXF200-60 maXF200-60 maXF260-60 maXF260-60

tuotenumero 7612210025754 7612210025761 7612210025778 7612210025778 7612210025785 7612210025785 7612210025778 7612210025792 7612210025792 7612210025808 7612210025808 7612210025815 7612210025815

 

 

tiskipöydässä hitsattu 
hylly  

maXS100-60F maXS100-70F maXS117-120F maXS112-120F maXS117-140F maXS112-140F maXS200-120F maXS217-160F maXS212-160F maXS217-200F maXS212-200F maXS227-260F maXS222-260F

tuotenumero 7612210025839 7612210025846 7612210025877 7612210025884 7612210025891 7612210025907 7612210025853 7612210025914 7612210025921 7612210025938 7612210025945 7612210025952 7612210025969

 

 

Jalusta           maXt60-60           maXt70-60        maXt120-60        maXt120-60        maXt140-60        maXt140-60 maXt120-60 maXt160-60 maXt160-60 maXt200-60 maXt200-60 maXt260-60 maXt260-60

tuotenumero 7612210027413 7612210027420 7612210027437 7612210027437 7612210027444 7612210027444 7612210027437 7612210027451 7612210027451 7612210027468 7612210027468 7612210027475 7612210027475
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Franken teollisuus- ja ammattikäyttöön suunnitellut MAXIMA-pesupöydät, syvyys 600 mm 

Gewerbespülen

Gewerbespüle aus Chromnickelstahl 18/10, mit 1 1/2” Ventilkörper und 2-tlg. Überlauf-Standrohr
Alternativ: Untergestell, Tablar, Konsole 

Pituus x syvyys (mm) 600x600 700x600 1200x600 1200x600 1400x600 1400x600 1200x600 1600x600 1600x600 2000x600 2000x600 2600x600 2600x600

altaiden määrä 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

valutustaso - - vasemmalla oikealla vasemmalla oikealla - vasemmalla oikealla vasemmalla oikealla vasemmalla oikealla

laskutaso - - - - - - - - - - - oikealla vasemmalla

Kuva

allas 450x400x250 500x400x300 450x400x250 450x400x250 500x400x300 500x400x300 500x400x300 450x400x250 450x400x250 500x400x300 500x400x300 500x400x300 500x400x300

tyyppi        maXS100-60        maXS100-70      maXS117-120      maXS112-120      maXS117-140      maXS112-140 maXS200-120 maXS217-160 maXS212-160 maXS217-200 maXS212-200 maXS227-260 maXS222-260

tuotenumero 7612210025617 7612210025624 7612210025655 7612210025662 7612210025679 7612210025686 7612210025631 7612210025693 7612210025709 7612210025716 7612210025723 7612210025730 7612210025747

 

tiskipöydässä hitsat-
tu hylly  

          maXF60-60           maXF70-60        maXF120-60        maXF120-60        maXF140-60        maXF140-60 maXF120-60 maXF160-60 maXF160-60 maXF200-60 maXF200-60 maXF260-60 maXF260-60

tuotenumero 7612210025754 7612210025761 7612210025778 7612210025778 7612210025785 7612210025785 7612210025778 7612210025792 7612210025792 7612210025808 7612210025808 7612210025815 7612210025815

 

 

tiskipöydässä hitsattu 
hylly  

maXS100-60F maXS100-70F maXS117-120F maXS112-120F maXS117-140F maXS112-140F maXS200-120F maXS217-160F maXS212-160F maXS217-200F maXS212-200F maXS227-260F maXS222-260F

tuotenumero 7612210025839 7612210025846 7612210025877 7612210025884 7612210025891 7612210025907 7612210025853 7612210025914 7612210025921 7612210025938 7612210025945 7612210025952 7612210025969

 

 

Jalusta           maXt60-60           maXt70-60        maXt120-60        maXt120-60        maXt140-60        maXt140-60 maXt120-60 maXt160-60 maXt160-60 maXt200-60 maXt200-60 maXt260-60 maXt260-60

tuotenumero 7612210027413 7612210027420 7612210027437 7612210027437 7612210027444 7612210027444 7612210027437 7612210027451 7612210027451 7612210027468 7612210027468 7612210027475 7612210027475
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Franken teollisuus- ja ammattikäyttöön suunnitellut MAXIMA-pesupöydät, syvyys 700 mm 

Gewerbespülen

Gewerbespüle aus Chromnickelstahl 18/10, mit 1 1/2” Ventilkörper und 2-tlg. Überlauf-Standrohr
Alternativ: Untergestell, Tablar, Konsole 

Pituus x syvyys 700x700 1200x700 1400x700 1400x700 2000x700 2000x700 2600x700 2600x700

altaiden määrä 1 2 1 1 2 2 2 2

valutustaso - - vasemmalla oikealla vasemmalla oikealla vasemmalla oikealla

laskutaso - - - - - - oikealla vasemmalla

Kuva

allas 500x500x300 500x500x300 600x500x300 600x500x300 600x500x300 600x500x300 600x500x300 600x500x300

tyyppi maXl100-70 maXl200-120 maXl117-140 maXl112-140 maXl217-200 maXl212-200 maXl227-260 maXl222-260

tuotenumero 7612210025983 7612210025990 7612210026003 7612210026010 7612210026027 7612210026034 7612210026041 7612210026058

 

 

tiskipöydässä hitsattu hylly maXF70-70 maXF120-70 maXF140-70 maXF140-70 maXF200-70 maXF200-70 maXF260-70 maXF260-70

tuotenumero 7612210026065 7612210026072 7612210026089 7612210026089 7612210026096 7612210026096 7612210026102 7612210026102

 

 

tiskipöydässä hitsattu hylly maXl100-70F maXl200-120F maXl117-140F maXl112-140F maXl217-200F maXl212-200F maXl227-260F maXl222-260F

tuotenumero 7612210026133 7612210026140 7612210026157 7612210026164 7612210026171 7612210026188 7612210026195 7612210026201

 

 

Jalusta maXt70-70 maXt120-70 maXt140-70 maXt140-70 maXt200-70 maXt200-70 maXt260-70 maXt260-70

tuotenumero 7612210027482 7612210027499 7612210027505 7612210027505 7612210027512 7612210027512 7612210027529 7612210027529
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PeSUPÖytä ammattIKäyttÖÖn

Tasoon upotettava tai seinälle kiinnitettävä pesupöytä, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1 mm, syvä saumattomasti hitsattu 
allas, ei ylijuoksua, 80 mm:n hanatuki, 1 1/2":n pohjaventtiili ja kasiosainen ylivuotoputki, joka koostuu rei'itetystä teräsputkesta ja muoviputke-
sta, 100 mm:n takasuoja, seinäkannakkeet lisävarusteena, laserleikatut reiät seinäkiinnitystä varten.
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Franken teollisuus- ja ammattikäyttöön suunnitellut MAXIMA-pesupöydät, syvyys 700 mm

Gewerbespülen

Gewerbespüle aus Chromnickelstahl 18/10, mit 1 1/2” Ventilkörper und 2-tlg. Überlauf-Standrohr
Alternativ: Untergestell, Tablar, Konsole 

Pituus x syvyys 700x700 1200x700 1400x700 1400x700 2000x700 2000x700 2600x700 2600x700

altaiden määrä 1 2 1 1 2 2 2 2

valutustaso - - vasemmalla oikealla vasemmalla oikealla vasemmalla oikealla

laskutaso - - - - - - oikealla vasemmalla

Kuva

allas 500x500x300 500x500x300 600x500x300 600x500x300 600x500x300 600x500x300 600x500x300 600x500x300

tyyppi maXl100-70 maXl200-120 maXl117-140 maXl112-140 maXl217-200 maXl212-200 maXl227-260 maXl222-260

tuotenumero 7612210025983 7612210025990 7612210026003 7612210026010 7612210026027 7612210026034 7612210026041 7612210026058

 

 

tiskipöydässä hitsattu hylly maXF70-70 maXF120-70 maXF140-70 maXF140-70 maXF200-70 maXF200-70 maXF260-70 maXF260-70

tuotenumero 7612210026065 7612210026072 7612210026089 7612210026089 7612210026096 7612210026096 7612210026102 7612210026102

 

 

tiskipöydässä hitsattu hylly maXl100-70F maXl200-120F maXl117-140F maXl112-140F maXl217-200F maXl212-200F maXl227-260F maXl222-260F

tuotenumero 7612210026133 7612210026140 7612210026157 7612210026164 7612210026171 7612210026188 7612210026195 7612210026201

 

 

Jalusta maXt70-70 maXt120-70 maXt140-70 maXt140-70 maXt200-70 maXt200-70 maXt260-70 maXt260-70

tuotenumero 7612210027482 7612210027499 7612210027505 7612210027505 7612210027512 7612210027512 7612210027529 7612210027529
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Franken teollisuus- ja ammattikäyttöön suunnitellut mAXImA-pesupöydät, syvyys 700 mm
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

PeSUPÖytä ammattIKäyttÖÖn

Jalustaan kiinnitettävä pesupöytä, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vah-
vuus 1 mm, syvä saumattomasti hitsattu allas, ei ylijuoksua, 80 mm:n hanatila, 1 1/2":n 
pohjaventtiili ja kasiosainen ylijuoksuputki, joka koostuu rei'itetystä teräsputkesta ja 
muoviputkesta, altaaseen päin viettävä vahvistettu valutustaso, takanosto 100 mm, 
reiät seinäkiinnitystä varten.

1 400x432x700

maXl112-140dW  7612210028274

Jalallinen pesupöytä, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1 mm, 
syvä saumattomasti hitsattu allas, ei ylijuoksua, 80 mm:n hanatila, 1 1/2":n pohja-
venttiili ja kasiosainen ylijuoksuputki, joka koostuu rei'itetystä teräsputkesta ja muo-
viputkesta, altaaseen päin viettävä vahvistettu valutustaso, takanosto 100 mm, alara-
kenteessa 300 mm:n korkuinen suojalevy, joka on aukotettu pesukoneliitäntää varten. 
Jalat 40 x 40 mm ja korkeussäätö 25 mm sideputki takana, reiät seinäkiinnitystä var-
ten.

1 400x100x700

maXl140-70FdW  7612210026218

MAXL140-70FDW
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MUISTIINPANOT



Allashanat

AQUA



Tuotesarjassa on elektronisesti ja manuaalisesti itsesulkeutuvia 
venttiileitä, joilla on mahdollista säätää veden lämpötilaa. Veden 
virtausaika on esisäädetty ja sen jälkeen venttiili sulkeutuu auto-
maattisesti. Esteettinen muotoilu ja luotettava tekniikka täyttävät 
korkeammatkin vaatimukset julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa.  

A Q U A
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Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

Franke AQUA

AllAshAnA

Paristokäyttöinen kosketusvapaa PROTRONIC-S-pesuallashana, DN 15, poresuutin ja 
integroitu virtauksen säätö, liitetään esisekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen, 
kiiltävää kromattua messinkiä, 6 V paristo.

AQUA131  7612982098925

AllAshAnA

Paristokäyttöinen kosketusvapaa PROTRONIC-S-pesuallashana, DN 15, poresuutin ja 
integroitu virtauksen säätö, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen, kiiltävää kromat-
tua messinkiä, lämpötilan valintavipu ja 6 V paristo hanarungossa.

AQUA130  7612982098918

AllAshAnA

Paristokäyttöinen kosketusvapaa PROTRONIC-S-pesuallashana, DN 15, poresuutin ja 
integroitu virtauksen säätö, liitetään esisekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen, 
kiiltävää kromattua messinkiä, verkkovirtapistoke, 230 V.

AQUA133  7612982109782
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Franke AQUA
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

AllAshAnA

Verkkovirralla toimiva kosketusvapaa PROTRONIC-S-allassekoittaja, DN 15, poresuutin 
ja integroitu virtauksen säätö, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen, kiiltävää kro-
mattua messinkiä, lämpötilan valintavipu ja verkkovirtapistoke 230 V.

AQUA132  7612982109775

AllAshAnA

Paristokäyttöinen kosketusvapaa PROTRONIC-C-allassekoittaja, DN 15, poresuutin ja 
integroitu virtauksen säätö, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen, kiiltävää kromat-
tua messinkiä, lämpötilan valintavipu, 6 V paristo.

AQRE130  7612982085475

Paristokäyttöinen kosketusvapaa PROTRONIC-C-allassekoittaja, DN 15, poresuutin ja 
integroitu virtauksen säätö, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen, kiiltävää kromat-
tua messinkiä ja 6 V paristo.

AQRE132  7612982085499

AllAshAnA

Paristokäyttöinen kosketusvapaa PROTRONIC-C-pesuallashana, DN 15, poresuutin ja 
integroitu virtauksen säätö, liitetään esisekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen, 
kiiltävää kromattua messinkiä, 6 V paristo.

AQRE131  7612982085482
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Franke AQUA
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

AllAshAnA

Verkkovirralla toimiva kosketusvapaa PROTRONIC-C-allassekoittaja, DN 15, poresuutin 
ja integroitu virtauksen säätö, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen, kiiltävää kro-
mattua messinkiä, lämpötilan valintavipu ja verkkovirtapistoke, 230 V. 

AQRE133  7612982085734

Verkkovirralla toimiva kosketusvapaa PROTRONIC-C-allassekoittaja, DN 15, poresuutin 
ja integroitu virtauksen säätö, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen, kiiltävää kro-
mattua messinkiä, piilotettu sekoittajalaite ja verkkovirtapistoke, 230 V.

AQRE135  7612982085758

AllAshAnA

Verkkovirralla toimiva kosketusvapaa PROTRONIC-C-pesuallashana, DN 15, poresuutin 
ja integroitu virtauksen säätö, liitetään esisekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen, 
kiiltävää kromattua messinkiä, 230 V.

AQRE134  7612982085741

AllAshAnA

Verkkovirralla toimiva kosketusvapaa PROTRONIC-C-allassekoittaja, DN 15, suojattu 
virtaussäädin, liitetään matalalämpöiseen kuumavesivaraajaan, kiiltävää kromattua 
messinkiä, lämpötilan valintavipu ja verkkovirtapistoke, 230 V. 

AQRE136  7612982085512
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Franke AQUA
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

PEsUAltAAn AsEnnUsosAt

Kosketusvapaa sensori ja magneettiventtiili pesualtaille PRO TRO NIC–3000 open, 
optoelektronisesti ohjattu DN 15 laitteisto pesuyksikölle, jossa on yhdistetty ohjaus ja 
magneettiventtiili piiloasennukseen. Liitettäväksi esisekoitettuun tai kylmään veteen. 
Yhdistetty ohjausyksikkö ja pyöreä kosketusvapaa sensori, joka asennetaan takaa. 
Sensorissa kiiltävä kromattu pinta, sisäänrakennettu ohjauselektroniikka, kiertymis-
suoja, magneettiventtiili kaksipuolisella kierreyhteellä, 2 m jatkokaapeli, ja kaapeli
ulkoiseen virransaantiin. Mahdollisuus ohjata ja muuttaa asetuksia laitteen ulkopuolel-
ta tiedonsiirrolla ECC-ohjausyksikön kautta.

AQUA109 7612982101236

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu pyöreä peitelevy, halkaisija 136 mm, edes-
täpäin asennettavalle, kromatulle A3000 open-infrapunasensorimodulille, varusteina 
kiinnitysruuvit ja proput, kun asennus asiakkaan omaan jakorasiapohjaan joka ei kuulu 
toimitukseen.

ZAQUA084 7612982113512

ItsEsUlkEUtUvA PylväshAnA

Itsesulkeutuva AQUALINE-C-pylväshana DN 15, ääniluokka I, liitetään kylmään tai esi-
sekoitettuun lämpimään veteen, virtausaika säädettävissä, kokometallirakenne, kiiltä-
vää kromattua messinkiä.

kylmävesiliitäntään
AQUA203  7612982080357

esisekoitettuun lämminvesiliitäntään
AQUA203W  7612982080371

kylmävesiliitäntään ja varustettu lukkiutumattomalla järjestelmällä (ABS)
AQUA213  7612982080364

esisekoitettuun lämminvesiliitäntään ja varustettu lukkiutumattomalla järjestelmällä (ABS)
AQUA213W  7612982080388

ItsEsUlkEUtUvA PylväshAnA

Itsesulkeutuva AQUALINE-S-pylväshana DN 15, ääniluokka I, liitetään kylmään tai esi-
sekoitettuun lämpimään veteen, virtausaika säädettävissä, kokometallirakenne, kiiltä-
vää kromattua messinkiä.

kylmävesiliitäntään
AQUA201  7612982080395

esisekoitettuun lämminvesiliitäntään
AQUA201W  7612982080418

kylmävesiliitäntään ja varustettu lukkiutumattomalla järjestelmällä (ABS)
AQUA211  7612982080401

esisekoitettuun lämminvesiliitäntään ja varustettu lukkiutumattomalla järjestelmällä (ABS)
AQUA211W  7612982080425
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Franke AQUA
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

ItsEsUlkEUtUvA hAnA

Itsesulkeutuva AQUALINE-S-hana DN 15, ääniluokka I, liitetään kylmään tai esiseko-
itettuun lämpimään veteen, virtausaika säädettävissä, kokometallirakenne, kiiltävää 
kromattua messinkiä.

kylmävesiliitäntään
AQUA205  7612982080432

esisekoitettuun lämminvesiliitäntään
AQUA205W  7612982080456

kylmävesiliitäntään ja varustettu lukkiutumattomalla järjestelmällä (ABS)
AQUA215  7612982080449

esisekoitettuun lämminvesiliitäntään ja varustettu lukkiutumattomalla järjestelmällä (ABS)
AQUA215W  7612982080463

ItsEsUlkEUtUvA sEkoIttAjA

Itsesulkeutuva AQUAMIX-C-sekoittaja DN 15, ääniluokka I, pylvässekoittaja, liitettäväk-
si kuumaan ja kylmään veteen, virtausaika säädettävissä, kokometallirakenne, kiiltävää 
kromattua messinkiä, liitäntäletkut.

AQUA202  7612982080470

varustettu lukkiutumattomalla järjestelmällä (ABS)
AQUA212  7612982080487

ItsEsUlkEUtUvA sEkoIttAjA

Itsesulkeutuva AQUAMIX-S-sekoittaja DN 15, ääniluokka I, liitettäväksi kuumaan ja 
kylmään veteen, virtausaika säädettävissä, kokometallirakenne, kiiltävää kromattua 
messinkiä, liitäntäletkut.

AQUA200  7612982080555

varustettu lukkiutumattomalla järjestelmällä (ABS)
AQUA210  7612982080562



139

Franke AQUA
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

vIPUhAnA

Yksivipuinen sekoittaja, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen. Poresuutin, keraami-
nen sekoitusosa, kokometallirakenne ruostumatonta terästä, joustavat liitäntäputket.

pintamateriaali: CNS
kuuman veden laskentavirtaama: 0,2 l sekunnissa
kylmän veden laskentavirtaama: 0,2 l sekunnissa
tilavuusvirtaus: 0,2 l sekunnissa
minimivirtauspaine: 0,5 bar
tuloputki: DN 10 / 3/8"

AQsX100  7612210061738

jUomA-AllAshAnA

Tasoon asennettava juomahana, kromattua messinkiä, kylmävesiliitäntä 3/8" , veden 
virtauksen säätöruuvi, 35 x 30 x 75 mm.

AQBm300  7612210006500

ItsEsUlkEUtUvA hAnA

Itsesulkeutuva AQUAMIX-sekoittaja DN 15, seinäkiinnitys, säädettävät liittimet ja sul-
jettava virtaamasäädin, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen, säädettävä virtausai-
ka, kokometallirakenne, kiiltävää kromattua messinkiä.

AQRm273  7612982000485
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Franke AQUA
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

ItsEsUlkEUtUvA hAnA

Itsesulkeutuva AQUAMIX-sekoittaja DN 15, seinäkiinnitys, lukittava kääntyvä juoksu-
putki, säädettävät liittimet ja suljettava virtaamasäädin, liitettäväksi kuumaan ja kyl-
mään veteen, säädettävä virtausaika, kokometallirakenne, kiiltävää kromattua 
messinkiä. 

hanan kokonaissyvyys 173 mm
AQRm271  7612982000492

hanan kokonaissyvyys 233 mm
AQRm272  7612982000508

tERmostAAttIhAnA

Seinään asennettava itsesulkeutuva AQUALINE-Therm-termostaattisekoittaja DN 15 
pesutiloihin, lukittava kääntyvä juoksuputki ja pyörteetön virtaussäädin sekä integroitu 
vesimäärän säädin. Termostaatissa metallinen kansi ja integroitu ylikiertymisen esto, 
liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen, säädettävä virtauksen kesto.

hanan kokonaissyvyys 176 mm
AQRm284  7612982073984

hanan kokonaissyvyys 244 mm
AQRm285  7612982073861

tERmostAAttI

Matalalämpöinen MINITHERM-termostaatti pesuallashanoihin, suojaa liian kuumalta 
vedeltä, jos kylmän veden tulossa on ongelmia, viemäriputket G 3/8 B, liitosmutteri G 
3/8, liitetään pesualtaan alapuolelle.

AQRm310  7612982000034
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Franke AQUA
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

vIRtAlähdE

ECC-ohjausyksikkö - A3000 open, sisältää Ethernet-liitännän verkkotasolle ja CAN-
bus-liitännän laitetasolle sekä integroidun virransaannin. Laitteeseen voidaan liittää 
enintään 32 A3000 open -laitetta ja enintään 200 m järjestelmäkaapelia virransaantia 
ja tiedonsiirtoa varten, esimerkiksi asennusasetukset ja yhteydet, 230 V AC / 24 V DC.

Z-AQUA005  7612982073199

vIRtAlähdE

Virtalähde - A3000 open, vesitiiviissä kotelossa seinäasennukseen AQUA 3000 open 
-asennuksen virranjakelua varten, 230 V AC / 24 V DC, 12 W.

Z-AQUA007  7612982074653

t-kAPPAlE

T-kappale suojavaipalla, elektroniikkamoduuliin ja järjestelmäkaapeliin yhdistämistä 
varten, A3000 open.

Z-AQUA075  7612982078750

kAAPElI

Järjestelmäkaapeli - A3000 open, AQUA 3000 open -asennusosien/järjestelmän elekt-
roniikkamoduulien liittämiseen. Virran jakeluun ja tietoyhteyksiä varten. Asennettava 
suojaputkeen, 24 V DC.

Z-AQUA078  7612982105944
Pituus 25 m

PäätEvAstUs

Päätevastus -A3000 open, molemminpuoliseen järjestelmäkaapelin pääteliitäntään 
tiedonsiirron varmistamiseksi.

Z-AQUA014  7612982073298



Suihkupaneelit ja -elementit
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Franke AQUA
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

ItsEsUlkEUtUvA sUlkUvEnttIIlI

Itsesulkeutuva AQUALINE-sulkuventtiili DN 15 pintajohtoasennukseen, liitetään esise-
koitettuun lämpimään tai kylmään veteen, virtausaika säädettävissä, kiiltävää kromat-
tua messinkiä.

sisäkierteellä
AQRm666  7612982000553

Yleisliitimellä
AQRm667  7612982000560

ItsEsUlkEUtUvA sUlkUvEnttIIlI

Seinän sisään asennettava itsesulkeutuva AQUALINE-sulkuventtiili DN 15, polystyreeni-
äänieristys, liitetään esisekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen, messinkiä, näkyvät 
osat kiiltävää kromattua messinkiä, metallinen painonappi.

AQRm668  7612982000584

sUIhkUhAnA

Suihkutilan seinään asennettava itsesulkeutuva AQUAMIX-sekoittaja DN 15. Säädettä-
vät liittimet ja suljettava virtaamasäädin, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen, sää-
dettävä virtausaika, kokometallirakenne, kiiltävää kromattua messinkiä.

AQRm650  7612982115370
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Franke AQUA
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

tERmostAAttIhAnA

Itsesulkeutuva AQUALINE-Therm-termostaattisekoittaja, DN 15, seinäkiinnitys ja  
säädettävät liittimet ja suljettava virtaamasäädin, termostaatissa metallinen kansi 
ja integroitu ylikiertymissuoja, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen, säädettävä 
virtausaika, kiiltävää kromattua messinkiä.

AQRm673  7612982116056

ItsEsUlkEUtUvA hAnA

Itsesulkeutuva AQUALINE-venttiili DN 15, metallinen painonappi ja liitetään esisekoi-
tettuun lämpimään tai kylmään veteen, virtausaika säädettävissä, kiiltävää kromattua 
messinkiä.

AQRm690  7612982117053

AQUAjEt-slImlInE-sUIhkUPää

AQUAJET-Slimline-suihkupää DN 15, varustettu muovisella suihkusihdillä, jossa kalkin 
muodostumista estävä järjestelmä ja alhainen aerosolin muodostus, seinäkiinnityk-
seen, kiiltävää kromattua messinkiä.

virtauksen säätö 0,15 l/s
AQUA751  7612982098727

virtauksen säätö 0,20 l/s
AQUA752  7612982098734
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Franke AQUA
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

sUIhkUPAnEElI

Seinään asennettava AQUATIMER - A3000 open -suihkupaneeli, ruostumatonta teräs-
tä, varustettuna elektronisella ajanohjauksella, termostaattisekoittaja, mahdollisuus 
vedenjakelusta veloittamiseen kolikkokäyttöisillä AQUAPAY-ohjaimilla sekä mahdolli-
suus toimintojen, esimerkiksi asennusasetusten ja yhteyksien, ulkoiseen ohjaamiseen 
ECC:n ohjausyksiköllä. Liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen. Sekunnin tarkkuu-
della säädettävä virtauksen kesto. Varusteina vesitiivis elektroniikkamoduuli, toimiosa 
ja integroitu magneettiventtiili, jossa varaus vaihtoehtoiselle ohitusventtiilille lämpöde-
sinfioinnin suorittamiseksi, termostaatissa metallinen kansi, jossa integroitu ylikierty-
missuoja, takaiskuventtiili, putkiliitännät ja suljettavat virtaussäätimet ja rikkasihdit, 
vesitiivis sähköinen T-jakokappale järjestelmäkaapeliin liittämistä varten, pietsokytkin 
ja käynnistys-/pysäytystoiminto, AQUAJET-Slimline-suihkupää kalkin kertymistä estä-
västä muovista, vähäinen aerosolin muodostus ja virtauksen säädin 0,15 l/s. Asennet-
tuna profiloidusta erikoisteräksestä valmistettuun koteloon, jonka muotoillut päätypei-
televyt ovat muovia, näkyvissä olevat laitteiston osat kiiltäviksi kromatut, 24 V DC. 
Mitat 280 x 1 220 x 63 mm (L x K x S).

AQUA612  7612982131844

sUIhkUPAnEElI

Seinään asennettava AQUATIMER - A3000 open -suihkupaneeli, ruostumatonta 
terästä, varustettuna elektronisella ajanohjauksella, mahdollisuus vedenjakelusta 
veloittamiseen kolikkokäyttöisillä AQUAPAY-ohjaimilla sekä mahdollisuus toimintojen, 
esimerkiksi asennusasetusten ja yhteyksien, ulkoiseen ohjaamiseen ECC:n ohjausyksi-
köllä. Liitetään esisekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen. Sekunnin tarkkuudella 
säädettävä virtauksen kesto. Varusteina vesitiivis elektroniikkamoduuli, magneettivent-
tiili, joustava putkiliitäntä, jossa suljettava vesimäärän säädin ja rikkasihti, vesitiivis 
sähköinen T-jakokappale järjestelmäkaapeliin liittämistä varten, pietsokytkin, jossa 
käynnistys-/pysäytystoiminto, ja AQUAJET-Slimline-suihkupää, jossa muovinen suihku-
sihti ja virtauksen määrän säädin 0,20 l/s (0,15 l/s, liitetty). Asennettu profiloidusta 
ruostumattomasta teräksestä valmistettuun koteloon, jossa muoviset suojat, suihku-
pää kiiltävä ja kromattu, 24 V DC. 
Mitat 280 x 1 220 x 63 mm (L x K x S).

AQUA623  7612982129537
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Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

sUIhkUPAnEElI

Seinään asennettava AQUAMIX-suihkupaneeli, ruostumatonta terästä, itsesulkeu-
tuva yksittäinen sekoittaja DN 15. Varustettu AQUAJET-Slimline-suihkupäällä (0,20 
l/s), muovinen suihkusihti ja virtaussäädin (0,15 l/s), joustavat paineletkut, lukittavat 
vesimäärän säätimet, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen, säädettävä virtauksen 
kestoaika, laitteen näkyvät ovat kiiltäväksi kromattuja, kotelo muotoiltua ruostumatonta 
terästä muovisuojuksin. 
Kotelon mitat 280 x 1 220 x 63 mm (L x K x S).

AQRm653  7612982098666

sUIhkUPAnEElI

Seinään asennettava AQUALINE-Therm-suihkupaneli, ruostumatonta terästä, itse-
sulkeutuva venttiili ja termostaattisekoittaja DN 15. Varustettu AQUAJET-Slimline-
suihkupäällä (0,20 l/s), muovinen suihkusihti ja suljettavat virtaussäätimet (0,15 l/s), 
joustavat paineletkut, lukittavat vesimäärän säätimet, termostaatissa metallikahva 
ja ylikiertymissuoja,  liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen, säädettävä virtauksen 
kestoaika, laitteen näkyvät ovat kiiltäviksi kromattuja, kotelo muotoiltua ruostumatonta 
terästä muovisuojuksin. Termostaatin puhdistus ohjattavissa ulkopuolelta, esimerkiksi 
kytkimellä. 
Kotelon mitat 280 x 1 220 x 63 mm (L x K x S).

AQRm687  7612982098697
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sUIhkUPAnEElI

Seinään asennettava AQUATIMER - A3000 open -suihkupaneeli DN15 lasiedustalla, 
varustettuna elektronisella ajanohjauksella, termostaattisekoittaja DN 15, mahdolli-
suus vedenjakelusta veloittamiseen kolikkokäyttöisillä AQUAPAY-ohjaimilla sekä mah-
dollisuus toimintojen, esimerkiksi asennusasetusten ja yhteyksien, ulkoiseen ohjaa-
miseen ECC:n ohjausyksiköllä. Liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen. Sekunnin 
tarkkuudella säädettävä virtauksen kesto. Varusteina vesitiivis elektroniikkamoduuli, 
toimiosa ja integroitu magneettiventtiili, jossa varaus vaihtoehtoiselle ohitusventtiilille 
lämpödesinfioinnin suorittamiseksi termostaatissa ja metallinen kansi, jossa integroitu 
ylikiertymissuoja, joustavat paineletkut, suljettavat vesimäärän säätimet ja rikkasihti, 
pietsokytkin, jossa käynnistys-/pysäytystoiminto ja AQUAJET-Slimline-suihkupää, jossa 
muovinen suihkusihti ja virtauksen määrän säädin 0,20 l/s (0,15 l/s, liitetty). Asennet-
tu erikoisteräksestä valmistettuun koteloon, johon on kiinnitetty täysin tasainen lasiedusta, 
vaaleanvihreää (RAL 6019) 6 mm:n varmuuslasia DIN EN 12150-1, Abs. 3.3 mukaan. 
Ruuvattu kääntyvä edusta, laitteiston näkyvät osat kiiltäviksi kromatut, 24 V DC. 
Mitat 250 x 1 160 x 70 mm (L x K x S).

AQUA620  7612982132292

sUIhkUPAnEElI

Seinään asennettava AQUALINE-Therm -suihkupaneeli lasiedustalla, itsestään sulkeu-
tuva venttiili ja termostaattisekoittaja DN 15, varustettu AQUAJET-Slimline-suihkupäällä 
(0,20 l/s), muovisella suihkusihdillä ja virtaussäätimellä (0,15 l/s), joustavat painelet-
kut, suljettavat vesimäärän säätimet, termostaatissa metallinen kansi ja integroitu yli-
kiertymissuoja, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen, säädettävä virtauksen kesto. 
Kotelo valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja edessä lasipinta. Ruuvattu kääntyvä 
edusta, laitteiston näkyvät osat kiiltäviksi kromatut. Termostaatin puhdistus ohjattavis-
sa ulkopuolelta, esimerkiksi kytkimellä. 
Kotelon mitat 250 x 1 160 x 70 mm (L x K x S).

AQRm695  7612982098703
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lAttIAllE AsEnnEttAvA sUIhkU

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lattialle asennettava COBRA-suihku, pin-
ta lasikuulapuhallettu ja kiillotettu, valmiiksi koottu, asennus lattiaan, kiinnityslaippa 
valmiiseen lattiapintaan asentamista varten, sis. kiinnitystarvikkeet. Kokonaiskorkeus 
lattian pinnasta 2 349 mm, putken halkaisija 114,3 mm. Liitetään alhaalta esisekoi-
tettuun lämpimään tai kylmään veteen, itsesulkeutuva sulkuventtiili DN 15, virtausaika 
säädettävissä.

AQRm670  7612982001260
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PERUsAsEnnUssARjA lIImAlAIPAllA

AQUATIMER - A3000 open elektroninen, seinään upotettava ajastettu termostaattilait-
teisto DN 15, mahdollisuus laitteiston etäohjaukseen ulkopuolelta tekemällä asetuksia 
ja säätöjä toimilaitteelle ECC-ohjausyksikön kautta. Liitettäväksi kuumaan ja kylmään 
veteen. Vesitiivis T-kappale järjestelmäkaapelin liitämistä varten. Suljettava virtaama 
säädin, liitoskierteet suihkuputkelle. Huuhdinosa huuhtelu ja paineen tarkistusta var-
ten. Asennussuoja. 

AQUA604  7612982080500

PERUsAsEnnUssARjA

AQUATIMER - A3000 open elektroninen, seinään upotettava ajastettu termostaattilait-
teisto DN 15, mahdollisuus laitteiston etäohjaukseen ulkopuolelta tekemällä asetuksia 
ja säätöjä toimilaitteelle ECC-ohjausyksikön kautta. Liitettäväksi kuumaan ja kylmään 
veteen. Vesitiivis T-kappale järjestelmäkaapelin liitämistä varten. Suljettava virtaama 
säädin, liitoskierteet suihkuputkelle. Huuhdinosa huuhtelu ja paineen tarkistusta var-
ten. Asennussuoja. 

AQUA602  7612982080494

vAlmIsAsEnnUssARjA

AQUATIMER – A3000 open. Valmisasennussarja sisältää vesitiiviin elektroniikkamo-
duulin (muistin), toimiosan sinkkikadonkestävää DR-messinkiä, joka kestää hyvin 
korroosiota. Magneettiventtiili on integroitu ja siinä on varaus vaihtoehtoiselle ohitus-
venttiilille lämpödesinfioinnin suorittamiseksi. Termostaatissa on lämpötilan rajoitin, 
toimilaitteessa takaiskuventtiili, roskasuodattimet, kehys tiivisteineen ja erikoisteräksi-
nen peitelevy, jossa on pietsonäppäin käynnistä/pysäytä toimintoineen. Ruuvikiinnitys 
on näkymätön. 24V DC

AQUA622  7612982131615

PERUsAsEnnUssARjA lIImAlAIPAllA

Perusasennussarja AQUATIMER - A3000 open elektroninen, seinään upotettava ajas-
tettu suihkulaitteisto DN 15, mahdollisuus laitteiston etäohjaukseen ulkopuolelta teke-
mällä asetuksia ja säätöjä toimilaitteelle ECC-ohjausyksikön kautta. Liitetään esisekoi-
tettuun lämpimään tai kylmään veteen. Virtausaika säädettävissä sekunnin tarkkuu-
della. Suljettava virtaama säädin, liitoskierteet suihkuputkelle. Huuhdinosa huuhtelu ja 
paineen tarkistusta varten. Asennussuoja. 

AQUA605  7612982073366

PERUsAsEnnUssARjA

Perusasennussarja AQUATIMER - A3000 open elektroninen, seinään upotettava ajas-
tettu suihkulaitteisto DN 15, mahdollisuus laitteiston etäohjaukseen ulkopuolelta teke-
mällä asetuksia ja säätöjä toimilaitteelle ECC-ohjausyksikön kautta. Liitetään esisekoi-
tettuun lämpimään tai kylmään veteen. Virtausaika säädettävissä sekunnin tarkkuu-
della. Suljettava virtaama säädin, liitoskierteet suihkuputkelle. Huuhdinosa huuhtelu ja 
paineen tarkistusta varten. Asennussuoja. 

AQUA603  7612982073359

vAlmIsAsEnnUssARjA

AQUATIMER – A3000 open. Viimeisteltyyn kokonaisuuteen kuuluu vesitiivis elektroniik-
kamoduuli (muisti), magneettiventtiili, roskasuodatin, kehys tiivisteineen ja erikoiste-
räksinen peitelevy, jossa on pietsonäppäin käynnistä/pysäytä toimintoineen. Ruuvikiin-
nitys on näkymätön. 24 V DC
AQUA627  7612982131530
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PERUsAsEnnUssARjA lIImAlAIPAllA

Perusasennussarja itsesulkeutuvalle yksittäiselle AQUAMIX-sekoittajalle, DN 15, 
asennetaan seinän sisään, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen. Uppoasennus-
kotelo lukittavilla vesimäärän säätimillä ja liittimellä.

AQRm675  7612982001925

PERUsAsEnnUssARjA

Perusasennussarja itsesulkeutuvalle yksittäiselle AQUAMIX-sekoittajalle, DN 15, 
asennetaan seinän sisään, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen. Uppoasennus-
kotelo lukittavilla vesimäärän säätimillä ja liittimellä.

AQRm657  7612982000614

vAlmIsAsEnnUssARjA

Valmisasennussarja itsesulkeutuvalle yksittäiselle  AQUAMIX-sekoittajalle, DN 15, 
asennetaan seinän sisään, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen, virtausaika sää-
dettävissä. Koostuu itsesulkeutuvasta yksittäisestä sekoittajasta, asennuskehyk-
sestä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetusta peitekotelosta 205 x 225 mm.

AQRm656  7612982000577

PERUsAsEnnUssARjA

Perusasennussarja itsesulkeutuvalle AQUALINE-venttiilille, DN 15, asennetaan seinän 
sisään, liitetään esisekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen. Uppoasennuskotelo 
lukittavilla vesimäärän säätimillä ja liittimellä.

AQRm676  7612982001901

vAlmIsAsEnnUssARjA

Valmisasennussarja itsesulkeutuvalle AQUALINE-venttiilille, DN 15, asennetaan seinän 
sisään, liitetään esisekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen, virtausaika säädettävis-
sä. Koostuu itsesulkeutuvasta läpivirtausventtiilistä, asennuskehyksestä ja ruostumat-
tomasta teräksestä valmistetusta peitekotelosta 175 x 175 mm.

AQRm677  7612982001918
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PERUsAsEnnUssARjA

Perusasennussarja itsesulkeutuvalle AQUALINE-Therm-termostaattisekoittajalle, DN 
15, asennetaan seinän sisään, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen. Uppoasennus-
kotelo lukittavilla vesimäärän säätimillä ja liittimellä.

AQRm688  7612982075582

PERUsAsEnnUssARjA lIImAlAIPAllA

Perusasennussarja itsesulkeutuvalle AQUALINE-Therm-termostaattisekoittajalle, DN 
15, asennetaan seinän sisään, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen. Uppoasennus-
kotelo lukittavilla vesimäärän säätimillä ja liittimellä.

AQRm698  7612982075599

vAlmIsAsEnnUssARjA

Valmisasennussarja itsesulkeutuvalle AQUALINE-Therm-termostaattisekoittajalle, DN 
15, asennetaan seinän sisään, liitettäväksi kuumaan ja kylmään veteen, virtausaika 
säädettävissä. Koostuu toimiosasta, itsesulkeutuvasta sulkuventtiilistä, asennuskehyk-
sestä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetusta peitekotelosta 205 x 225 mm.

AQRm689  7612982075568

sUIhkUlAIttEIsto

AQUATIMER - A3000 open yhdistetty suihkun asennusyksikkö DN 15 seinäasen-
nukseen, varustettuna elektronisella ajanohjauksella, mahdollisuus vedenjakelusta 
veloittamiseen kolikkokäyttöisillä AQUAPAY-ohjaimilla sekä mahdollisuus toimintojen, 
esimerkiksi asennusasetusten ja yhteyksien, ulkoiseen ohjaamiseen ECC:n ohjausyksi-
köllä. Liitetään esisekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen. Sekunnin tarkkuudella 
säädettävä virtauksen kesto. Yhdistetty yksikkö, jossa vesitiivis elektroniikkamoduuli, 
pietsosensori, jossa käynnistys-/pysäytystoiminto. Seinäasennus tehdään asiakkaan 
toimittamaan jakorasiapohjaan. Yksikössä ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
peitelevy, mukana myös proput ja trox- ruuvit, vesitiivis T-jakokappale järjestelmäkaa-
pelin liittämiseen. Magneettiventtiili asennusyksikkö, jossa suljettava virtausmäärän 
säädin, rikkasihti, huuhteluliitos huuhtelua ja standardin DIN 1988 mukaista painekoet-
ta varten. Lisäksi 2 m sensorijatkokaapeli , 24 V DC.

AQUA629  7612982131622
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URInAAlIn hUUhtElUvEnttIIlI

AQUALINE-urinaalin huuhteluventtiili DN 15 pinta-asennukseen, huuhteluvesi ja vir-
tausmäärä säädettävissä, suljettava vesimäärin säädin,  tuloputki ja liitin kiillotettua 
kromattua messinikä, painonappi, kansi ja huuhteluputken holkki kromattua muovia.

AQRm460  7612982000638

URInAAlIn hUUhtElUvEnttIIlI

Paristokäyttöinen optoelektronisesti ohjattu PROTRONIC-urinaalin huuhteluventtiili 
DN 15 pinta-asennukseen, varustettu suljettavalla vesimäärän säätimellä, rikkasihdillä 
ja urinaalin läpivientikappaleella, huuhteluputkella ja peitelaipalla, kiiltävää kromattua 
messinkiä, paristo 6 V.

AQRE430  7612982001185

WC-hUUhtElUvEnttIIlI

AQUALINE WC -huuhteluventtiili pinta-asennukseen, huuhtelu- ja virtausmäärä sää-
dettävissä. Kiiltävää kromattua messinkiä, painonappi, kansi ja huuhteluputken holkki 
kromattua muovia.

DN 15, kokometallinen rakenne
AQRm462  7612982003318

DN 20, kokometallinen rakenne
AQRm559  7612982003325
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PERUsAsEnnUssARjA

Seinään asennettava perusasennussarja AQUALINE WC-huuhteluventtiilille DN 20. Sei-
näasennuslaatikko, suljettava virtaamasäädin, liitin ja sovite huuhteluputkeen liittämis-
tä varten.

AQRm558  7612982000737

vAlmIsAsEnnUssARjA

Seinään asennettava valmisasennussarja AQUALINE WC-huuhteluventtiilille DN 20. 
Sisältää huuhteluventtiilin, asennuskehyksen ja ruostumattomasta teräksestä valmiste-
tun suojalevyn 205 x 225 mm sekä huuhtelupainikkeen.

AQRm557  7612982000720

PERUsAsEnnUssARjA

Seinään asennettava perusasennussarja AQUALINE WC-huuhteluventtiilille DN 20. Sei-
näasennuslaatikko, suljettava virtaamasäädin, liitin ja sovite huuhteluputkeen liittämis-
tä varten.

AQRm556  7612982000683

vAlmIsAsEnnUssARjA

Seinään asennettava valmisasennussarja AQUALINE WC-huuhteluventtiilille DN 20. 
Sisältää huuhteluventtiilin, asennuskehyksen ja ruostumattomasta teräksestä valmiste-
tun suojalevyn 205 x 225 mm sekä huuhtelupainikkeen.

AQRm555  7612982000676

PERUsAsEnnUssARjA

Seinään asennettava perusasennussarja manuaalisesti käytettävälle AQUALINE-uri-
naalin huuhteluventtiilille DN 15 sekä kosketusvapaalle opto-elektronisesti ohjatulle 
PROTONIC-urinaalin huuhteluventtiilille. Seinäasennuslaatikko ja toimiosa, integroitu 
suljettava virtaamasäädin sekä putken huuhtelutoiminto huuhtelua ja paineen tarkis-
tusta varten.

AQRE434  7612982001192

vAlmIsAsEnnUssARjA

Seinään asennettava valmisasennussarja kosketusvapaalle, opto-elektronisesti ohja-
tulle PROTONIC-urinaalin huuhteluventtiilille DN 15. Automaattinen sulkuventtiili, elekt-
roniikkamoduuli ja sensorijärjestelmä sekä ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
peitelevy 156 x 197 mm. 230 V AC  integroidulla muuntajalla

AQRE432  7612982102257

vAlmIsAsEnnUssARjA
Seinään asennettava valmisasennussarja kosketusvapaalle, opto-elektronisesti ohja-
tulle PROTONIC-urinaalin huuhteluventtiilille DN 15. Automaattinen sulkuventtiili, elekt-
roniikkamoduuli ja sensorijärjestelmä sekä ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
peitelevy 156 x 197 mm. 24 V DC muuntajalla (ZAQUA007 ei kuulu toimitukseen)

AQRE433  7612982102264

vAlmIsAsEnnUssARjA

Seinään asennettava valmisasennussarja kosketusvapaalle, opto-elektronisesti ohja-
tulle PROTONIC-urinaalin huuhteluventtiilille DN 15. Automaattinen sulkuventtiili, elekt-
roniikkamoduuli ja sensorijärjestelmä sekä ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
peitelevy 156 x 197 mm. 6 V patteri.

AQRE431  7612982001215
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AQUA557 AQUA555

PERUsAsEnnUssARjA

Seinään asennettava perusasennussarja manuaalisesti käytettävälle AQUALINE-uri-
naalin huuhteluventtiilille DN 15 sekä kosketusvapaalle opto-elektronisesti ohjatulle 
PROTONIC-urinaalin huuhteluventtiilille. Seinäasennuslaatikko ja toimiosa, integroitu 
suljettava virtaamasäädin sekä putken huuhtelutoiminto huuhtelua ja paineen tarkis-
tusta varten.

AQRE434  7612982001192

vAlmIsAsEnnUssARjA

Seinään asennettava valmisasennussarja AQUALINE-urinaalin huuhteluventtiilille DN 
15 standardin DIN 3265 osan 3 mukaisesti, äänitaso II, huuhtelu- ja virtausmäärä 
säädettävissä. Itsesulkeutuva venttiili, asennuskehys ja ruostumattomasta teräksestä 
valmistettu peitekotelo 156 x 197 mm.

AQRm461  7612982000645

sähköIsEstI ohjAttU hUUhtElUvEnttIIlI

Piiloon asennettava sähköisesti ohjattu huuhteluventtiili. Franken ruostumattomasta 
teräksestä valmistettujen urinaalien kosketusvapaaseen huuhtelemiseen. Joustava pai-
neletku, magneettiventtiili, elektroniikkamoduuli, huuhteluventtiili ja ulkopuolelle asen-
nettu vesitiivis sensori, hygieniahuuhtelu 24 tuntia viimeisen huuhtelun jälkeen, 230 V.

kylmän veden laskentavirtaama: 0,3 l sekunnissa
maksimivirtauspaine:  5 bar
minimivirtauspaine:  1 bar
huuhteluveden maksimimäärä:  10,5 litraa
huuhteluveden minimimäärä:  1,2 litraa
maksimihuuhteluvirtaama:  0,7 litraa
minimihuuhteluvirtaama:  0,3 l sekunnissa
tuloputki:  DN 15 / 1/2"
toimintaperiaate:  sähköinen
virrankulutus:  0,5 W
syöttöjännite:  230 V
suojausluokka IP:  IP65 / 40

AQUA420  7612982084157

hUUhtElUPAInIkE

Huuhtelupainike seinään asennettavalle huuhtelusäiliölle, käyttö edestä, sis. huuhte-
lupainike, painikkeen alusta, asennuskehys, ruostumattomasta teräksestä valmistetut 
kiinnitystarvikkeet, koko 207 x 148 mm (L x K).

AQUA557  7612982082542
CNS

Huuhtelupainike seinään asennettavalle huuhtelusäiliölle, käyttö edestä, kaksoishuuh-
telutoiminto tai huuhtelun käynnistä-/pysäytätoiminto, sis. huuhtelupainike, painikkeen 
alusta, asennuskehys, ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet, 
koko 205 x 145 mm (L x K).

AQUA555  7612982097157
CNS

AQUA554  7612982097140
valkoinen
Peitelevy

Peitelevy ja asennuskehys seinään asennettavalle huuhtelusäiliölle, ruostumattomasta 
teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet, mitat 207 x 143 mm (L x K).

AQUA559  7612982097188
AQUA559
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Laaja valikoima asennuskehyksiä saniteettikalusteiden asen-
nusta varten. Franken asennuselementtejä voidaan käyttää 
keraamisten ja ruostumattomasta teräksestä valmistettujen 
tuotteiden kanssa. Kiinnitykset vastaavat Eurooppalaisia 
standardeja.
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AsEnnUsElEmEnttI

AQUAFIX-asennuselementti ruostumattomasta teräksestä valmistetuille jalallisille tai 
seinään asennettaville pesualtaille, jalallinen, jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV-hyväk-
sytty, asennus seinään, vedenkestävä laminoitu puupaneeli, kiinnitysten, liittimien ja 
viemäriputken korkeus säädettävissä, äänieristetyt tuloputket 1/2", yleinen viemärikul-
ma DN 50, suojaus- sekä asennustarvikkeet, mitat 700 x 1 185 mm (L x K).

käyttökohde:  yksittäinen pesuallas
runkomateriaali:  teräs
rungon pintakäsittely: maalattu
asennuslevyn materiaali:  puu
kokonaisleveys:  525 mm.
kokonaissyvyys:  135 mm.
minimikorkeus:  1 185 mm.
tuloputki:  DN 15 / 1/2"
viemäriputki:  DN 150 / 6"
kiinnitys:  seinään ja lattiaan

CmPX150   7612982097232

AsEnnUsElEmEnttI

AQUAFIX-asennuselementti liikuntarajoitteisille tarkoitetuille pesualtaille, jalallinen, jau-
hemaalattu  teräsrakenne, TÜV-hyväksytty, asennus seinään, kiinnitysten, liittimien  ja 
viemäriputken korkeus säädettävissä, äänieristetyt tuloputket G 1/2, seinään piilotettu 
hajulukko DN 50 / DN 40, pesulaltaan kiinnityspultit, suojaus- sekä asennustarvik-
keet, mitat 525 x 1 185 mm (L x K).

käyttökohde:  pesuallas
runkomateriaali:  teräs
rungon pintakäsittely:  maalattu
asennuslevyn materiaali: teräs
asennuslevyn pintakäsittely: galvanoitu
kokonaisleveys:  525 mm.
kokonaissyvyys:  135 mm.
minimikorkeus:  1 185 mm.
tuloputki:  DN 15 / 1/2"
viemäriputki DN 50 / 2"
kiinnitys:  seinään ja lattiaan

CmPX151   7612982097218

AsEnnUsElEmEnttI

AQUAFIX-asennuselementti jalallisille pesualtaille, jalallinen, jauhemaalattu  teräsra-
kenne, TÜV-hyväksytty, asennus seinään, kiinnitysten, liittimien  ja viemäriputken kor-
keus säädettävissä, äänieristetyt tuloputket G 1/2, yleinen viemärikulma DN 50, pesu-
altaan kiinnityspultit, suojaus- sekä asennustarvikkeet, mitat 525 x 1 185 mm (L x K).

käyttökohde: pesuallas
runkomateriaali:  teräs
rungon pintakäsittely:  maalattu
minimikorkeus:  1 185 mm.
tuloputki:  DN 15 / 1/2"
viemäriputki:  DN 50 / 2"
kiinnitys:  seinään ja lattiaan

CmPX152  7612982097201
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AsEnnUsElEmEnttI

AQUAFIX-asennuselementti seinään asennettaville ruostumattomasta teräksestä val-
mistetuille pesualtaille, jalallinen, jauhemaalattu  teräsrakenne, TÜV-hyväksytty, asen-
nus seinään, vedenkestävä laminoitu puulevy, kiinnitysten, liitosten  ja viemäriputken 
korkeus säädettävissä, äänieristetyt putket 1/2", yleinen viemärikulma DN 50, suoja-
us- sekä asennustarvikkeet, mitat 700 x 1 185 mm (L x K).

käyttökohde:  siivousallas
kokonaisleveys:  700 mm.
kokonaissyvyys:  135 mm.
minimikorkeus:  1 185 mm.
tuloputki: DN 15 / 1/2"
viemäriputki: DN 50 / 2"
kiinnitys:  seinään ja lattiaan

CmPX155  7612982097249

sEInäkUlmAsARjA

AQUAFIX-seinäkulmasarja AQUAFIX-asennuselementin kiinnittämiseen muurattuun tai 
laatoitettuun seinään, säädettävä syvyys, galvanoitua terästä, sis. kiinnitystarvikkeet, 
pakkauksessa 2 kpl.

Z-CmPX140  7612982097294
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AsEnnUsElEmEnttI

AQUAFIX-urinaalin asennuselementti ruostumattomasta teräksestä valmistetuille 
urinaaleillle ja esiasennettu perusasennussarja AQUALINE-/ PROTRONIC-urinaalin 
huuhteluventtiileille. Jalallinen, jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV-hyväksytty, asennus 
seinään, kiinnitysten liittimien ja viemäriputken korkeus säädettävissä, esiasennettu 
urinaalille CMPX538, äänieristytetty tuloputki 1/2", yleinen viemärikulma DN 50, uri-
naalin kiinnityspultit, suojaus- sekä asennustarvikkeet. Mitat 525x 1 440 mm (L x K).

kokonaisleveys:  525 mm.
kokonaissyvyys:  135 mm.
minimikorkeus:  1 440 mm.

CmPX135   7612982097256

AsEnnUsElEmEnttI

AQUAFIX-urinaalin asennuselementti ja sähköisesti ohjattu huuhteluventtiili, jalallinen, 
jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV-hyväksytty, asennus seinään, kiinnitysten, liittimien 
ja viemäriputken korkeus säädettävissä, esiasennettu Franken urinaalille CMPX538, 
äänieristytetty tuloputki 1/2", yleinen viemärikulma DN 50, urinaalin kiinnityspultit, 
suojaus- sekä asennustarvikkeet. Mitat 1 185 x 525 mm (K x L).

kokonaisleveys:  525 mm.
kokonaissyvyys:  135 mm.
minimikorkeus:  1 185 mm.

CmPX136   7612982097270

AsEnnUsElEmEnttI

AQUAFIX-urinaalin asennuselementti vedettömälle urinaalille, jalallinen, jauhemaalattu 
teräsrakenne, TÜV-hyväksytty, asennus seinään, kiinnitysten, liittimien ja viemäriput-
ken korkeus säädettävissä, esiasennettu Franken urinaalille CMPX 538, yleinen viemä-
rikulma DN 50, urinaalin kiinnityspultit, suojaus-, asennustarvikkeet sekä asennusoh-
jeet. Mitat 525 x 1 185 mm (L x K).

kokonaisleveys:  525 mm.
kokonaissyvyys:  135 mm.
minimikorkeus:  1 185 mm.

CmPX137  7612982097287
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Franke AQUAFIX
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

AsEnnUsElEmEnttI

Seinään asennettavalla huuhtelusäiliöllä varustettu AQUAFIX-asennuselementti sei-
nään asennettavalle WC-istuimelle. Jalallinen, jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV-hyväk-
sytty, asennus seinään. Piilotettu kondenssieristetty huuhtelusäiliö, kaksoishuuhtelutoi-
minto (9/4,5 l tai 6/3 l) tai huuhtelun käynnistä-/pysäytätoiminto, huuhtelutoiminnon 
käynnistys erittäin joustavilla painikkeilla, huuhteluventtiilin äänieristysluokka I, asen-
nustelineessä neljä kiinnityskohtaa, soveltuu WC-yhteille DN 90 / DN 100, joustava 
yhdysletku, WC-yhde, WC-istuimen kiinnityspultit, suoja- ja kiinnitysmateriaalit, mitat 
525  x 1 185 mm (L X K).

käyttökohde:  WC
kokonaisleveys:  525 mm.
kokonaissyvyys:  155 mm.
minimikorkeus:  1 185 mm.
tuloputki:  DN 15 / 1/2"
viemäriputki:  DN 100 / 4"
kiinnitys:  seinään ja lattiaan

CmPX140   7612982097102

AsEnnUsElEmEnttI

AQUAFIX-asennuselementti seinään asennettavalle WC-istuimelle ja esiasennet-
tu perusasennussarja seinään piilotetulle FRANKE WC-huuhteluventtiilille. Jalallinen, 
jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV-hyväksytty, asennus seinään, asennustelineessä neljä 
kiinnityskohtaa, soveltuu WC-yhteille DN 90 / DN 100, tulo- ja viemäriputkien liitinsarjat, 
WC-istuimen kiinnityspultit, suojaus- ja kiinnitystarvikkeet. Mitat 525 x 1 185 mm (L x K).

käyttökohde:  WC
kokonaisleveys:  525 mm.
kokonaissyvyys:  135 mm.
minimikorkeus:  1 185 mm.
tuloputki:  DN 20 / 3/4"
viemäriputki:  DN 100 / 4"
kiinnitys:  seinään ja lattiaan

CmPX142   7612982097126

AsEnnUsElEmEnttI

AQUAFIX-asennuselementti seinään asennettavalle WC-istuimelle ja esiasennettu 
perusasennussarja AQUALINE-/ PROTRONIC-/AQUATIMER-huuhteluventtiileille. Jalal-
linen, jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV-hyväksytty, asennus seinään, asennustelinees-
sä neljä kiinnityskohtaa, soveltuu WC-yhteille DN 90 / DN 100, tulo- ja viemäriputkien 
liitinsarjat, WC-istuimen kiinnityspultit, suoja- ja kiinnitysmateriaalit. Mitat 450 x 1 185 
mm (L x K).

käyttökohde:  WC-huuhtelu
kokonaisleveys:  450 mm
kokonaissyvyys:  165 mm
minimikorkeus:  1 185 mm
tuloputki:  DN 20 / 3/4"
viemäriputki:  DN 100 / 4"
kiinnitys:  seinään ja lattiaan

CmPX143   7612982097133
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Franke AQUAFIX
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

AsEnnUsElEmEnttI

Seinään asennettavalla huuhtelusäiliöllä varustettu AQUAFIX-asennuselementti 
seinään asennettavalle WC-istuimelle. Jalallinen, jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV-
hyväksytty, asennus seinään. Piilotettu kondenssieristetty huuhtelusäiliö, kaksois-
huuhtelutoiminto (9/4,5 l tai 6/3 l) tai huuhtelun käynnistä-/pysäytätoiminto, huuh-
telutoiminnon käynnistys erittäin joustavilla painikkeilla, huuhteluventtiilin äänieris-
tysluokka I, asennustelineessä neljä kiinnityskohtaa, soveltuu WC-yhteille DN 90 / 
DN 100, joustava yhdysletku, WC-yhde, WC-istuimen kiinnityspultit, suoja- ja kiinni-
tysmateriaalit, mitat 450 x 1 185 mm (L X K).

käyttökohde:  WC-huuhtelu
kokonaisleveys:  525 mm
kokonaissyvyys:  155 mm
minimikorkeus:  1 185 mm
tuloputki:  DN 15 / 1/2"
viemäriputki:  DN 100 / 4"
kiinnitys:  seinään ja lattiaan

CmPX141   7612982097119

AsEnnUsElEmEnttI

AQUAFIX-kiinnityselementti käsittely- ja ylläpitojärjestelmille, asennus asennusele-
mentin vasemmalle tai oikealle puolelle, jalallinen, jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV-
hyväksytty, asennus seinään, kaksi kiinnityskohtaa, valmiiksi koottu, vedenkestävä 
laminoitu puulevy, säädettävä korkeus, sisältää kiinnitystarvikkeet. Mitat 1 185  x  
296 mm (K x L).

runkomateriaali: teräs
kokonaisleveys:  296 mm
kokonaissyvyys:  35 mm
enimmäiskorkeus: 1 385 mm
minimikorkeus:  1 185 mm
kiinnitys:  seinään ja lattiaan

CmPX162  7612982097195



Saniteettitilojen lisävarusteet

STRATOS

Franke STRATOS. 



STRATOS-tuotteiden ainutlaatuinen kaareva etupinta on viimeis-
telty luotettavalla InoxPlus-tekniikalla. Tässä prosessissa nano-
hiukkaset kiinnittyvät metallipinnan molekyyleihin ja mukautuvat 
tiiviisti mikroskooppisen pieniin epätasaisuuksiin. Näin muodos-
tuva hienorakenne tekee sormenjäljistä lähes näkymättömiä. 
Pesutila pysyy siis pidempään puhtaana ja sen puhdistaminen 
on huomattavasti helpompaa.

STRATOS
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Franke STRATOS
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

KäSienKuivAAjA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa elektroninen käsienkuivaaja, ruostumatonta teräs-
tä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta 
(helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, infrapunatunnistin 
kosketusvapaata toimintaa varten, sensorin toimintaetäisyys säädettävissä välillä 5–33 
cm, automaattinen poiskytkentä 60 sekunnin kuluttua, voimakas, säädettävä ilmanno-
peus lyhentää kuivausaikaa huomattavasti, kaapeli ja pistoke eivät sisälly toimitukseen.

puhallusteho:  120 kuutiometriä tunnissa
lämmitysteho:  800 W
syöttöjännite Hz: 50 Hz
syöttöjännite V:  230 V
moottorin teho:  700 W
kokonaisteho:  1 500 W

300x305x197

STRX210  7612210052231

SAippuA-AnnOSTelijA

Seinälle kiinnitettävä saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-
pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), 
materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, edessä 
tarkastusikkuna, 0,8 litran säiliö neste- ja voidesaippualle, annostelukahva, sis. ruos-
tumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

100x304x134

STRX618  7612210006531

SAippuA-AnnOSTelijA

Seinälle kiinnitettävä saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-
pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), 
materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, edessä 
tarkastusikkuna, 1 litran säiliö neste- ja voidesaippualle, edessä annostelupainike, 
sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

186x154x92

STRX619  7612210008566
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Franke STRATOS
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

SAippuA-AnnOSTelijA

Seinälle kiinnitettävä  kosketusvapaa saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satii-
nipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo 
puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavai-
mella, edessä tarkastusikkuna, infrapunatunnistin kosketusvapaata toimintaa varten, 
punainen valo osoittaa paristojen tilan, sis. paristot 6 kpl 1,5 Alkaline AA (9 V), 0,8 lit-
ran säiliö neste- ja voidesaippualle, annostus 0,6–1,1 ml saippuasta riippuen, sis. ruos-
tumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

120x303x126

STRX625  7612210050251

WC-iSTuinSuOjApApeRiAnnOSTelijA

Seinälle kiinnitettävä WC-istuinsuojapaperiannostelija, ruostumatonta terästä, satiini-
pinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo 
puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta ja ovaalin muotoinen anno-
stusaukko, lukitus Franke-vakioavaimella, Franken WC-istuinsuojapapereille tai vastaa-
ville, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

393x263x54

STRX680  7612210010323

pApeRipyyhe- jA SAippuA-AnnOSTelijAn yhdiSTelmä

Seinälle kiinnitettävä paperipyyhe- ja saippua-annostelijan yhdistelmä, ruostumatonta 
terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdis-
tusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Fran-
ke-vakioavaimella, edessä tarkastusikkuna, paperipyyheannostelijan tilavuus 300–400 
kpl paperin paksuudesta riippuen, 0,8 litran säiliö neste- ja voidesaippualle, annostelu-
kahva, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

396x304x134

STRX601  7612210006760

pApeRipyyheAnnOSTelijA

Seinälle kiinnitettävä paperipyyheannostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, Inox-
Plus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), 
materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, edessä 
tarkastusikkuna, paperitilavuus 300–400 kpl paperin paksuudesta riippuen, sis. ruos-
tumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

300x305x134

STRX600  7612210006425
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Franke STRATOS
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

pApeRipyyheAnnOSTelijA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa paperipyyheannostelija, ruostumatonta teräs-
tä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistus-
ta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-
vakioavaimella, infrapunatunnistin kosketusvapaata toimintaa varten, integroitu pape-
rin repäisyreuna, sis. paristot 4 kpl D 1,5 V, vaivaton huoltaa, helppo vaihtomekanismi 
paperirullalle, jonka leveys on maks. 205 mm ja halkaisija 200 mm, säädettävä paperin 
annostelu 200, 250 ja 300 mm, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinni-
tystarvikkeet.

300x383x234

STRX630  7612210055553

pyyhepApeRin veTOAnnOSTelijA

Seinälle kiinnitettävä keskeltä syöttävä pyyhepaperin vetoannostelija, ruostumatonta 
terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puh-
distusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus 
Franke-vakioavaimella, paperirullien maksimihalkaisija 190 mm ja maksimikorkeus 
250 mm, aukirullaus vain keskeltä, integroitu paperin repäisyreuna ja vedon kevennys 
paperin repeämisen estämiseksi kotelossa, sis. ruostumattomasta teräksestä valmiste-
tut kiinnitystarvikkeet.

205x305x240

STRX635  7612210055560

ROSKAKORi

Seinälle kiinnitettävä roskakori, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakä-
sittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaa-
lin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, tilavuus noin 34 
litraa, integroitu pussipidike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystar-
vikkeet.

300x520x270

STRX605  7612210006517

ROSKAKORi

Seinälle kiinnitettävä roskakori, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakä-
sittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaa-
lin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, tilavuus noin 45 
litraa, integroitu pussipidike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystar-
vikkeet.

396x521x270

STRX607  7612210006463
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Franke STRATOS
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

ROSKAKORin KAnSi

Taittuva itsestään sulkeutuva kansi roskakorille STRX607, ruostumatonta terästä, satii-
nipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo 
puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta ja itsestään sulkeutuva kan-
si, lukitus Franke-vakioavaimella, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinni-
tystarvikkeet, ilman roskakoria.

396x183x229

STRX608  7612210006722

ROSKAKORi TeRveySSiTeille

Seinälle kiinnitettävä roskakori terveyssiteille, ruostumatonta terästä, satiinipinta, Inox-
Plus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), 
materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, tilavuus noin 3,8 litraa, taittuva itses-
tään sulkeutuva kansi pianosaranalla, sisäpuolella irrotettava muovinen säiliö, sis. ruos-
tumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

205x304x134

STRX611  7612210006524

hygieniApuSSin AnnOSTelijA

Seinälle kiinnitettävä hygieniapussin annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, 
InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puh-
distaa), materiaalin vahvuus 1,2 mm, hitsaamattomat kulmat, pidikelevy sisäpuolella, 
hygieniapussin otto edestä, sis. esiasennetun kaksipuolisen kiinnitysteipin ja ruostu-
mattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet sekä puhdistusliinan liimattavan 
pinnan puhdistamista varten.

92x150x22

hBd191  7612210051746

KASvOpyyheAnnOSTelijA

Seinälle kiinnitettävä kasvopyyheannostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, Inox-
Plus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), 
materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta ja ovaalin muotoinen aukko kasvopyyh-
keiden ottamiseen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

300x160x85

STRX650  7612210006562
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Franke STRATOS
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

WC-pApeRiTeline jumBORullAlle

Seinälle kiinnitettävä WC-paperiteline jumborullalle, ruostumatonta terästä, satiinipin-
ta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puh-
distaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, suljettu kotelo ja kaareva etupinta, paperi vede-
tään kahden repäisyreunan yli, lukitus Franke-vakioavaimella, yhdelle rullalle halkaisijal-
taan maks. 295 mm, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

304x355x170

STRX670  7612210010316

WC-pApeRiTeline

Seinälle kiinnitettävä kahden rullan WC-paperiteline, ruostumatonta terästä, satiinipin-
ta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puh-
distaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, 
kahdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 120 mm, toinen rulla vapautuu ensimmäisen 
loputtua, ei paperihylsypidikettä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinni-
tystarvikkeet.

156x305x141

STRX671  7612210006432

WC-pApeRiTeline

Seinälle kiinnitettävä kahden rullan WC-paperiteline ilman paperihylsypidikettä, ruostu-
matonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpot-
taa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, 
lukitus Franke-vakioavaimella, kahdelle rullalle
halkaisijaltaan maks. 140 mm, toinen rulla vapautuu ensimmäisen loputtua, ei paperi-
hylsypidikettä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

170x343x166

STRX671l  7612210030963

WC-pApeRiTeline

Seinälle kiinnitettävä kahden rullan WC-paperiteline paperihylsypidikkeellä, ruostuma-
tonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa 
puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus 
Franke-vakioavaimella, kahdelle rullalle
halkaisijaltaan maks. 120 mm, toinen rulla vapautuu ensimmäisen loputtua, paperihyl-
sypidike, varalla oleva rulla ei näy, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinni-
tystarvikkeet.

156x303x141

STRX672  7612210009501
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Franke STRATOS
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

WC-hARjATeline

Seinälle kiinnitettävä WC-harjateline, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pin-
takäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materi-
aalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, valkoinen nailonharja, jolla voidaan puhdistaa 
myös huuhtelureunus, harja voidaan ottaa joko vasemmalta tai oikealta puolelta asen-
nuksesta riippuen, irrotettava muovinen tippa-alusta, sis. ruostumattomasta teräksestä 
valmistetut kiinnitystarvikkeet.

110x230x111

STRX687  7612210006548

vAihTOhARjA

Valkoinen WC-harja, jolla voidaan puhdistaa myös huuhtelureunus, WC-harjatelineelle 
STRX687.

e-BS686  7612210015205

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaihtoharja WC-harjatelineelle BS686/
STRX687.

e-STRX687  7612210008597

hylly

Seinälle kiinnitettävä hylly, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely 
vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vah-
vuus 2 mm, pyöristetyt kulmat, edessä suojareuna, sis. ruostumattomasta teräksestä 
valmistetut kiinnitystarvikkeet.

640x45x110

STRX623  7612210006609

KOuKKu

Seinälle kiinnitettävä koukku, ruostumatonta terästä, satiinipinta, halkaisija 17 mm, 
reikä ruuvikiinnitystä varten, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystar-
vikkeet.

18x38x60

STRX692  7612210051760

Seinälle kiinnitettävä 2-koukkuinen vaatekoukku, ruostumatonta terästä, satiinipinta, 
halkaisija 18 mm, reikä ruuvikiinnitystä varten, sis. ruostumattomasta teräksestä val-
mistetut kiinnitystarvikkeet.

69x18x60

STRX694  7612210051791

STRX692

STRX694
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Franke STRATOS
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

SAippuA-AnnOSTelijA

Seinään upotettava saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-
pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), 
materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta ja tarkastusikkuna, lukitus Franke-vakio-
avaimella, 1 litran säiliö neste- ja voidesaippualle, edessä annostelupainike, sis. ruostu-
mattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

211x181x101

STRX619e  7612210013720

SAippuA-AnnOSTelijA

Seinään upotettava saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-
pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), 
materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta ja tarkastusikkuna, lukitus Franke-vakio-
avaimella, 0,8 litran säiliö neste- ja voidesaippualle, annostelukahva, sis. ruostumatto-
masta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

100x632x147

STRX618e  7612210006654

pApeRipyyhe- jA SAippuA-AnnOSTelijAn yhdiSTelmä

Seinään upotettava paperipyyhe- ja saippua-annostelijan yhdistelmä, ruostumatonta 
terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdi-
stusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Fran-
ke-vakioavaimella, edessä tarkastusikkuna, paperipyyheannostelijan tilavuus 300–400 
kpl paperin paksuudesta riippuen, 0,8 litran säiliö neste- ja voidesaippualle, annostelu-
kahva, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

424x632x147

STRX601e  7612210006791

pApeRipyyheAnnOSTelijA

Seinään upotettava paperipyyheannostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, Inox-
Plus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), 
materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, edes-
sä tarkastusikkuna, paperitilavuus 300–400 kpl paperin paksuudesta riippuen, sis. 
ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

327x632x147

STRX600e  7612210006661
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Franke STRATOS
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

pApeRipyyheAnnOSTelijAn jA ROSKAKORin yhdiSTelmä

Seinään upotettava paperipyyheannostelijan ja roskakorin yhdistelmä, ruostumatonta 
terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdi-
stusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Fran-
ke-vakioavaimella, edessä tarkastusikkuna, paperipyyheannostelijan tilavuus 300–400 
kpl paperin paksuudesta riippuen, roskakorin tilavuus noin 22 litraa, integroitu pussipi-
dike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

328x1162x203

STRX602e  7612210006784

ROSKAKORi

Seinään upotettava roskakori, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakä-
sittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaa-
lin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, tilavuus noin 22 
litraa, integroitu pussipidike, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystar-
vikkeet.

327x862x202

STRX605e  7612210006678

pApeRipyyhe- jA SAippuA-AnnOSTelijAn SeKä ROSKAKORin yhdiSTelmä

Seinään upotettava paperipyyhe- ja saippua-annostelijan sekä roskakorin yhdistel-
mä, ruostumatonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjäl-
kiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaare-
va etupinta, lukitus Franke-vakioavaimella, edessä tarkastusikkuna, paperipyyheanno-
stelijan tilavuus 300–400 kpl paperin paksuudesta riippuen, 0,8 litran säiliö neste- ja 
voidesaippualle, annostelukahva, roskakorin tilavuus noin 29 litraa, integroitu pussipidi-
ke, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

424x1162x203

STRX617e  7612210006807
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Franke STRATOS

ROSKAKORi TeRveySSiTeille

Seinään upotettava roskakori terveyssiteille, ruostumatonta terästä, satiinipinta, Inox-
Plus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistusta (helppo puhdistaa), 
materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta, tilavuus noin 3,8 litraa, taittuva itse-
stään sulkeutuva kansi pianosaranalla, sisäpuolella irrotettava muovinen säiliö, sis. 
ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

232x331x141

STRX611e  7612210006715

WC-pApeRiTeline

Seinään upotettava kahden rullan WC-paperiteline, ruostumatonta terästä, satiinipinta, 
InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa puhdistuta (helppo puhdi-
staa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta ja tarkastusikkuna, lukitus Franke-
vakioavaimella, kahdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 120 mm, toinen rulla vapautuu 
ensimmäisen loputtua, ei paperihylsypidikettä, sis. ruostumattomasta teräksestä valmi-
stetut kiinnitystarvikkeet.

183x331x142

STRX671e  7612210006708

WC-pApeRiTeline

Seinään upotettava kahden rullan WC-paperiteline paperihylsypidikkeellä, ruostuma-
tonta terästä, satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa 
puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 1,5 mm, kaareva etupinta ja tar-
kastusikkuna, lukitus Franke-vakioavaimella, kahdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 120 
mm, toinen rulla vapautuu ensimmäisen loputtua, varalla oleva rulla ei näy, sis. ruostu-
mattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

183x331x142

STRX672e  7612210009518

WC-pApeRiTeline

Seinään upotettava WC-paperiteline, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin 
vahvuus 0,8 mm, kaareva taittuva kansi, yhdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 130 mm, 
sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

153x153x129

STRX673e  7612210015069

Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä
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Saniteettitilojen lisävarusteet

ROdAn

Franke RODAN.



RODAN

Ruostumattomien RODAN-teräskalusteiden ajaton muotoi-
lu kulmikkaine sivuprofiileineen sopii kovassa käytössä olevien 
pesu- ja saniteettitilojen nykyaikaiseen kalustamiseen. Nämä 
kalusteet avaavat tilojen suunnittelijoille ja ylläpitäjille mahdol-
lisuuden yksilöllisten saniteettitilojen edulliseen ja esteettiseen 
suunnitteluun.
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Franke RODAN
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

KäSienKuivAAjA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa elektroninen käsienkuivaaja, ruostumatonta ter-
ästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1,2 mm, infrapunatunnistin kosketusvapaata 
toimintaa varten, sensorin toimintaetäisyys säädettävissä välillä 10–30 cm, kaapeli ja 
pistoke eivät sisälly toimitukseen.

puhallusteho:  274 kuutiometriä tunnissa
lämmitysteho:  2 100 W
syöttöjännite Hz: 50 Hz
syöttöjännite V:  230 V
moottorin teho:  100 W
kokonaisteho:  2 200 W

314x215x163

ROdX310  7612210067358

SAippuA-AnnOSTelijA

Seinälle kiinnitettävä saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, mate-
riaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakioavai-
mella, 0,8 litran säiliö neste- ja voidesaippualle, annostus vetimellä, sis. ruostumatto-
masta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

116x321x143

ROdX618  7612210067310

SAippuA-AnnOSTelijA

Seinään upotettava saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaa-
lin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakioavaimella, 
0,8 litran säiliö neste- ja voidesaippualle, annostus vetimellä, sis. ruostumattomasta 
teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

154x463x143

ROdX618e  7612210067327
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Franke RODAN

SAippuA-AnnOSTelijA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa saippua- ja desinfiointiaineannostelija, ruostuma-
tonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reu-
noin, lukitus Franke-vakioavaimella, infrapunatunnistin kosketusvapaata toimintaa var-
ten, LED-valo osoittaa paristojen tilan, paristot 6 kpl 1,5 V (9 V) Alkaline AA, 0,8 litran 
säiliö neste- ja voidesaippualle, annostus 0,6–1,1 ml saippuasta riippuen, sis. ruostu-
mattomasta teräksestä valmistelut kiinnitystarvikkeet.

120x295x107 mm

ROdX625  7612210067341

SAippuA-AnnOSTelijA

Seinälle kiinnitettävä saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, mate-
riaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakioavai-
mella, 1 litran säiliö neste- ja voidesaippualle, edessä annostelupainike, sis. ruostumat-
tomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

200x140x85

ROdX619  7612210067198

SAippuA-AnnOSTelijA

Seinään upotettava saippua-annostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaa-
lin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakioavaimella, 
1 litran säiliö neste- ja voidesaippualle, edessä annostelupainike, sis. ruostumattoma-
sta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

241x243x86

ROdX619e  7612210067204

Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä
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178

Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

pApeRipyyheAnnOSTelijA

Seinälle kiinnitettävä paperipyyheannostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, 
materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakio-
avaimella, sivuilla tarkastusikkunat, paperitilavuus 500–800 kpl paperin paksuudesta 
riippuen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

275x355x112

ROdX600  7612210067075

pApeRipyyheAnnOSTelijA

Seinään upotettava paperipyyheannostelija, ruostumatonta terästä, satiinipinta, mate-
riaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus Franke-vakioavai-
mella, paperitilavuus 500–800 kpl paperin paksuudesta riippuen, sis. ruostumattoma-
sta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

324x513x112

ROdX600e 7612210067099

pApeRipyyheAnnOSTelijA

Seinälle kiinnitettävä kosketusvapaa paperipyyheannostelija, ruostumatonta terästä, 
satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, lukitus 
Franke-vakioavaimella, infrapunatunnistin kosketusvapaata toimintaa varten, integroitu 
paperin repäisyreuna, paristot 4 kpl D 1,5 V, vaivaton huoltaa, helppo vaihtomekanis-
mi paperirullalle, jonka leveys maks. 205 mm ja halkaisija 200 mm, säädettävä paperin 
annostelu 200, 250 ja 300 mm, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnity-
starvikkeet.

290x390x224

ROdX630  7612210067372
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Franke RODAN
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

pApeRipyyheAnnOSTelijA

Paperipyyheannostelija piiloasennukseen seinän tai peilin taakse, ruostumatonta ter-
ästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, tilavuus 600–800 kpl paperin paksu-
udesta riippuen, täyttö pohjasta, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinni-
tystarvikkeet.

342x464x113

ROdX600me  7612210067297

ROSKAKORi TeRveySSiTeille

Seinälle kiinnitettävä roskakori terveyssiteille, ruostumatonta terästä, satiinipinta, 
materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etureuna taivutetuin reunoin, tilavuus noin 3,7 
litraa, sisäpuolella irrotettava muovinen säiliö, sis. ruostumattomasta teräksestä valmi-
stetut kiinnitystarvikkeet.

200x295x165

ROdX611  7612210067334

ROSKAKORi

Seinälle kiinnitettävä roskakori, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvu-
us 0,8 mm, pyöristetyt kulmat, tilavuus noin 23 litraa, asennus joko asennustelineellä 
tai suoraan seinälle, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

355x460x168

ROdX605  7612210067167

Fr
an

ke
n 

va
ra

st
ot

uo
tt

ee
t S

uo
m

es
sa



Franke RODAN
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Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

ROSKAKORi

Seinään upotettava roskakori, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 
0,8 mm, pyöristetyt kulmat, lukitus Franke-vakioavaimella, tilavuus noin 23 litraa, asen-
nus seinänsisäiseen kehykseen, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinni-
tystarvikkeet.

408x690x169

ROdX605e 7612210067174

WC-hARjATeline

Seinälle kiinnitettävä kahden rullan WC-paperiteline paperihylsypidikkeellä, ruostuma-
tonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reu-
noin, lukitus Franke-vakioavaimella, kahdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 120 mm, toi-
nen rulla vapautuu ensimmäisen loputtua, paperihylsypidike, varalla oleva rulla ei näy, 
sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

144x301x138

ROdX672  7612210067228

WC-hARjATeline

Seinään upotettava kahden rullan WC-paperiteline paperihylsypidikkeellä, ruostuma-
tonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reu-
noin, lukitus Franke-vakioavaimella, kahdelle rullalle halkaisijaltaan maks. 120 mm, 
toinen rulla vapautuu ensimmäisen loputtua, varalla oleva rulla ei näy, sis. ruostumatto-
masta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

184x341x138

ROdX672e  7612210067235

WC-hARjATeline

Seinälle kiinnitettävä WC-harjateline, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin 
vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, suljettu edestä, laserleikattu auk-
ko harjalle, valkoinen nylonharja, jolla voidaan puhdistaa myös huuhtelureunus, harja 
voidaan ottaa joko vasemmalta tai oikealta puolelta asennuksesta riippuen, irrotettava 
muovinen tippa-alusta, sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitystarvik-
keet.

107x230x97

ROdX687  7612210068621
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Franke RODAN
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

pApeRipyyheAnnOSTelijAn jA ROSKAKORin yhdiSTelmä

Seinään upotettava paperipyyheannostelijan ja roskakorin yhdistelmä, ruostumatonta 
terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, 
lukitus Franke-vakioavaimella, paperipyyheannostelijan tilavuus 500–800 kpl paperin 
paksuudesta riippuen, roskakorin tilavuus noin 23 litraa, sis. ruostumattomasta teräk-
sestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

408x1145x169

ROdX602e 7612210067143

pApeRipyyheAnnOSTelijAn jA ROSKAKORin yhdiSTelmä

Seinälle kiinnitettävä paperipyyheannostelijan ja roskakorin yhdistelmä, ruostumaton-
ta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 0,8 mm, suora etukansi taivutetuin reunoin, 
lukitus Franke-vakioavaimella, paperipyyheannostelijan tilavuus 500–800 kpl paperin 
paksuudesta riippuen, roskakorin tilavuus noin 23 litraa, sis. ruostumattomasta teräk-
sestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

411x1148x171

ROdX602  7612210067136
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Yksittäiset pesualtaat

RONDO

 Franke RONDO. 



Ruostumattoman teräksen viileä eleganssi kuvastaa hyvin 
nykyaikaista suunnittelua ja RONDO-pesuallasmallisto edus-
taa tätä huippu-designia. Erilaiset upotetut ja seinään asen-
nettavat altaat mahdollistavat kaikkien suunnittelutrendien 
toteuttamisen.

R O N D O
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Franke RONDO
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

PYöReä PeSuallaS

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumaton-
ta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 200 mm, ei ylijuoksua, reiälli-
nen pohjaventtiili 5/4", teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikat-
tavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 212 mm, alapuolelta asennettaessa: 
190 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 212 mm 
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 190 mm

233x110x233

RNDH200  7612210027062
kiillotettu pinta

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumaton-
ta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 200 mm, ei ylijuoksua, reiälli-
nen pohjaventtiili 5/4", teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikat-
tavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 212 mm, alapuolelta
asennettaessa: 190 mm

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 212 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 190 mm

233x110x233

RNDX200  7612210027079
satiinipinta

PYöReä PeSuallaS

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostuma-
tonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 260 mm, sis. 5/4":n ylivuo-
tosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. 
Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 274 mm, alapuolelta
asennettaessa: 250 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 274 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 250 mm

294x125x294

RNDH260  7612210027086
kiillotettu pinta

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostuma-
tonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 260 mm, sis. 5/4":n ylivuo-
tosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. 
Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 274 mm, alapuolelta asennet-
taessa: 250 mm.

294x125x294

RNDX260  7612210027093
satiinipinta
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Franke RONDO
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

PYöReä PeSuallaS

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostuma-
tonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 300 mm, sis. 5/4":n ylivuo-
tosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. 
Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 319 mm, alapuolelta
asennettaessa: 290 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 319 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 290 mm

339x150x339

RNDH300  7612210027109
kiillotettu pinta

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostuma-
tonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 300 mm, sis. 5/4":n ylivuo-
tosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. 
Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 319 mm, alapuolelta
asennettaessa: 290 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 319 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 290 mm

339x150x339
RNDX300  7612210027116
satiinipinta

PYöReä PeSuallaS

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostuma-
tonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 357 mm, sis. 5/4":n ylivuo-
tosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. 
Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 368 mm, alapuolelta asennet-
taessa: 350 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 368 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 350 mm

388x150x388

RNDH360  7612210027123
kiillotettu pinta

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostuma-
tonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 357 mm, sis. 5/4":n ylivuo-
tosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. 
Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 368 mm, alapuolelta asennet-
taessa: 350 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 368 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 350 mm

388x150x388

RNDX360  7612210027130
satiinipinta
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Franke RONDO
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

PYöReä PeSuallaS

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumatonta 
terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 380 mm, sis. 5/4":n ylivuotosarjan 
ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikattavan 
reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 408 mm, alapuolelta asennettaessa: 370 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 408 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 370 mm

428x157x428
RNDH381  7612210027147
kiillotettu pinta

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumatonta 
terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 380 mm, sis. 5/4":n ylivuotosarjan 
ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikattavan 
reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 408 mm, alapuolelta asennettaessa: 370 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 408 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 370 mm

428x157x428
RNDX381  7612210027154
satiinipinta

PYöReä PeSuallaS

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumatonta 
terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 418 mm, sis. 5/4":n ylivuotosarjan 
ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikattavan 
reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 436 mm, alapuolelta
asennettaessa: 410 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 436 mm
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 410 mm

456x160x456
RNDH420  7612210027161
kiillotettu pinta

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumatonta 
terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan halkaisija 418 mm, sis. 5/4":n ylivuotosarjan 
ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten. Leikattavan 
reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 436 mm, alapuolelta asennettaessa: 410 mm.

Leikattavan reiän halkaisija yläpuolelta asennettaessa: 436 mm.
Leikattavan reiän halkaisija alapuolelta asennettaessa: 410 mm

456x160x456
RNDX420  7612210027178
satiinipinta

PYöReä PeSuallaS

Pyöreä tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolelta, ruostumatonta 
terästä, kiillotettu pinta, materiaalin paksuus 1 mm, altaan halkaisija 300 mm, ei ylijuok-
sua, reiällinen pohjaventtiili 5/4", teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten.

340x187x340

BR300Ou  7612210071638
kiillotettu pinta
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Franke RONDO
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

Ovaali PeSuallaS

Ovaalin muotoinen tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolel-
ta, ruostumatonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan koko 450 x 330 mm, sis. 
5/4":n ylivuotosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asen-
nusta varten.

508x155x392

RNDH450-O  7612210027208
kiillotettu pinta

Ovaalin muotoinen tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolel-
ta, ruostumatonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan koko 450 x 330 mm, sis. 
5/4":n ylivuotosarjan ilman pohjaventtiiliä, teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asen-
nusta varten.

508x155x392

RNDX450-O  7612210027215
satiinipinta

Ovaali PeSuallaS

Ovaalin muotoinen tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolel-
ta, ruostumatonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan koko 450 x 330 mm, yli-
vuotosarja ja hanatuki, 35 mm:n hanareikä, 5/4":n ylivuotosarja ilman pohjaventtiiliä, 
teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten.

531x165x456

RNDH451-O  7612210027222
kiillotettu pinta

Ovaalin muotoinen tasoon upotettava pesuallas, voidaan asentaa ylä- tai alapuolel-
ta, ruostumatonta terästä, materiaalin vahvuus 1 mm, altaan koko 450 x 330 mm, yli-
vuotosarja ja hanatuki, 35 mm:n hanareikä, 5/4":n ylivuotosarja ilman pohjaventtiiliä, 
teräsulokkeet alapuolelta tapahtuvaa asennusta varten.

531x165x456

RNDX451-O  7612210027239
satiinipinta
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Saniteettitilojen altaat

KARAATTI

Franke KARAATTI



Modernia muotoilulinjaa edustaa Franken Karaatti-seinäallas-
tuotesarja. Ruostumattomasta teräksestä valmistetussa allas-
valikoimassa on viisi eri vaihtoehtoa käyttötarkoituksen ja tilan 
mukaan. Allaskokonaisuuden tyylikkyyttä korostaa lisävarustee-
na saatava alapeitekotelo. 

Karaatti-seinäaltaat soveltuvat erityisesti huoltoasemille, korjaa-
moille, kouluihin, urheilukeskuksiin ja marketteihin.

KARAATTI
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Franke KARAATTI
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero              LVI-nro 
Kaikki mitat millimetreinä

KARAATTI 360 

- vesilukko 
- kiinteä kannake 

360 x 380 x 120 mm 

KARAATTI 360  340360  5933091

KARAATTI 380 -KulmA-AllAS 

- vesilukko 
- kiinteä kannake 

380 x 380 x 120 mm

KARAATTI 380  340380  5933090

KARAATTI 400

- vesilukko 
- ylijuoksupohjaventtiili
- tulppa ketjuineen
- kiinteä kannake

400 x 452 x 140 mm

KARAATTI 400  340400  5933092

KARAATTI 500

- vesilukko 
- ylijuoksupohjaventtiili
- tulppa ketjuineen
- kiinteä kannake

500 x 446 x 140 mm

KARAATTI 500  340500  LVI-nro 5933094

KARAATTI 600

- vesilukko 
- ylijuoksupohjaventtiili
- tulppa ketjuineen
- kiinteä kannake

500 x 446 x 145 mm

KARAATTI 600  600 340600  LVI-nro 5933096
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Franke KARAATTI
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero              LVI-nro 
Kaikki mitat millimetreinä
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KARAATTI JAlKA-/AlAPEITEKOTElO

Alapeitekotelo on lisävaruste, joka soveltuu 
Karaatti 400, 500 ja 600 altaisiin. 
Voit tilata sen erikseen – saat lisää
näyttävyyttä.

 340370  5933098



Saniteettitilojen altaat

SEINÄAlTAAT



Monipuolisuus ja käytännöllisyys korostuvat Franken seinäallas-
mallistossa. Käyttötarkoitus, käytettävissä olevat tilat ja kestä-
vyys ovat merkittäviä ohjaavia tekijöitä korkeatasoisesta ruostu-
mattomasta teräksestä valmistettaville tuotteille. On sitten 
kyseessä yritysten sosiaalitilat, siivouskomerot, korjaamot tai 
huoltamot, kaikkiin löytyy sopiva ja kestävä vaihtoehto Franken 
laadukkaasta valikoimasta.

SEINÄALTAAT
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Franke SEINÄALTAAT
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero              LVI-nro 
Kaikki mitat millimetreinä

SuVAS

Ihanteellinen pesuallas sosiaalitiloihin, joissa altaalta vaaditaan kestävyyttä, hygiee-
nisyyttä ja näyttävää muotoilua. Asentamalla altaita rinnakkain saadaan edustava ja 
tehokas pesuryhmä.

Varusteet:
- vesilukko 
- tulppa ja ketju
- ylijuoksupohjaventtiili
- kannake

600 x 440 x 145 mm

SuVAS  340000  5933101

KONNuS

Verraton pienehköjen pesutilojen allas, jossa on turvalliset, pyöristetyt etukulmat. Saip-
pualle on kuivumista edistävät painanteet.

Varusteet:
- vesilukko 
- tulppa ja ketju
- ylijuoksupohjaventtiili
- kannake

480 x 402 x 140 mm

KONNuS  340030  5933104

NÄSI

Soveltuu pienen kokonsa vuoksi myös ahtaisiin tiloihin, joissa tarvitaan hygieenistä
ja lujatekoista allasta.

Varusteet:
- vesilukko 
- tulppa ja ketju
- ylijuoksupohjaventtiili
- kannake

432 x 386 x 140 mm

NÄSI  340050   5933106

JuOmA-AllAS

Sopii kaunislinjaisena ja edustavana erinomaisesti julkisiin tiloihin ja laitoksiin. 

Lisävarusteena hana nro 360 130.

Varusteet:
- kannakkeet 
- pohjaventtiili

400 x 365 x 60 mm

JuOmA-AllAS  340090  5933150
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Franke SEINÄALTAAT
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero              LVI-nro 
Kaikki mitat millimetreinä

KEITElE

Tasapohjaisena tilava ja käytännöllinen pesuallas esimerkiksi huolto- ja sosiaalitiloihin.
Leveä takareuna antaa tilaa sekoittajalle ja saippualle.

Varusteet:
- taustalevy 
- vesilukko
- tulppa ja ketju
- ylijuoksupohjaventtiili
- kannake

505 x 488 x 150 mm

KEITElE  340020  5933103

OSmA

Tasapohjainen, erinomainen siivouskomeroallas. Sopii hyvin sankojen sekä astioiden ja 
välineiden huuhteluun, pesuun, liotukseen ja kuivattamiseen.

Varusteet:
- taustalevy 
- vesilukko
- tulppa ja ketju
- ylijuoksupohjaventtiili
- kannake

457 x 410 x 140 mm

OSmA  340010   5933102

lOKKA

kääntyvällä ritilällä 

Kestävä kaatoallas, jossa on taustalevy. Soveltuu erityisesti siivouskomeroihin,
autotalleihin, korjaamoihin ja vastaaviin tiloihin.
 
Varusteet:
-pohjaventtiili
- vesilukko 
- taustalevy
- ritilä
- kannake

436 x 315 x 195 mm

lOKKA  340080   5933108

PIElA

Altaan suuri koko on kätevä kookkaiden välineiden puhdistuksessa ja liotuksessa.
Varustettu suojaavalla taustalevyllä. Saatavana myös laminaattitasoon upotettavana 
mallina (Haapana).

Varusteet:
- vesilukko 
- taustalevy
- tulppa ja ketju
- ylijuoksupohjaventtiili
- kannakkeet

560 x 460 x 200 mm

PIElA  340170   5933112
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Franke SEINÄALTAAT
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero              LVI-nro 
Kaikki mitat millimetreinä

KAllA

Tilava yleisallas, jossa suuretkin esineet on helppo pestä ja huuhdella.
Suojaava taustalevy helpottaa työskentelyä.

Varusteet:
- vesilukko 
- taustalevy
- ylijuoksupohjaventtiili
- tulppa ja ketju
- kannakkeet

660 x 460 x 250 mm

KAllA  340180   5933113

KAllA-AllASTASO
symmetrinen 

Sopii erityisesti siivouskomeroihin,karjakeittiöihin ja vastaaviin tiloihin, joissa tarvitaan 
altaan vieressä käytännöllistä laskutilaa. 

Varusteet:
- vesilukko 
- taustalevy
- tulppa ja ketju
- ylijuoksupohjaventtiili
- kannakkeet
Valmistetaan myös asiakkaan antamilla mitoilla.

1000 x 550  mm

KAllA-AllASTASO 340150   5933111

uNNuKKA

Käytännöllinen lasten kylvetysallas, joka soveltuu erinomaisesti myös tilavaksi pesu-
altaaksi myymälöihin, teollisuus- ja vastaaviin tiloihin. Myös laminaattiin upotettavana 
(koodi 340040L).

Varusteet:
- vesilukko 
- ylijuoksupohjaventtiili
- tulppa ja ketju

800 x 450 x 250 mm

uNNuKKA  340040  5933105

lAmINAATTITASO

- kannakkeet
uNNuKKA  340040L 

SARJAPESuAllAS

- Ylijuoksupohja venttiilit
- kannakkeet
1200 mm 2 allasta  343130  5933351
1800 mm 3 allasta  343150  5933353
2400 mm 4 allasta  343170  5933355
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Franke SEINÄALTAAT
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero              LVI-nro 
Kaikki mitat millimetreinä

SARJAPESuAllAS TAuSTAlEVYllÄ

- Ylijuoksupohja venttiilit
- kannakkeet
1200 mm 2 allasta  343131  5933361
1800 mm 3 allasta  343151  5933363
2400 mm 4 allasta  343171  5933365
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NÄIDEN JÄLKEEN MIRA-
NIT JA XINOX

PESuAllAS

Seinälle kiinnitettävä yksittäispesuallas Aquina S, ruostumatonta terästä, 
satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely  vähentää sormenjälkiä ja helpottaa 
puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, allas kiillotettu, 
saumattomasti hitsatun altaan halkaisija 260 mm, 75 mm:n hanatuki ja 35 
mm:n hanan reikä, 1 1/4" pop up -pohjaventtiili ylivuotosarjalla, kiinteät
asennuskannakkeet, asennus EN 32 -standardin mukaan, sis. ruostumatto-
masta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

400x125x378

XINH203                                        7612210059360
Aquina S

PESuAllAS

Seinälle kiinnitettävä yksittäispesuallas Aquina L, ruostumatonta terästä,
satiinipinta, InoxPlus-pintakäsittely vähentää sormenjälkiä ja helpottaa 
puhdistusta (helppo puhdistaa), materiaalin vahvuus 2 mm, allas kiillotet-
tu, saumattomasti hitsatun altaan halkaisija 360 mm, 90 mm:n hanatuki ja 
35 mm:n hanan reikä, 1 1/4" pop up -pohjaventtiili ylivuotosarjalla, kiinteät 
asennuskannakkeet, asennus EN 32 -standardin mukaan, sis. ruostumatto-
masta teräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet.

600x130x540

XINH204                                        7612210059070
Aquina L
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Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä

Franke MIRANIT

PESuAllAS

Hartsiseosteisesta mineraalimateriaalista, MIRANIT, valmistettu QUADRO-pesuallas, 
sileä pinta ilman huokosia (lämmönkesto +80 °C). Saumaton, suorakaiteenmuotoi-
nen allas, ei ylijuoksua. Takana kiinteä uloke, jossa reiät kiinnitystä varten. Takanosto.
Tasareuna kolmella sivulla. Sisältää kiinnitystarvikkeet (kannatuspultit ja tartuntaosat), 
väri Alpine White. 
Pesualtaan ulkomitat 600 x 60 x 30 mm (L x K x S), 
altaan koko 520 x 0/90 x 375 mm (L x K x S).

ANmW411       7612982099830
hanareikä

PESuAllAS

Hartsiseosteisesta mineraalimateriaalista, MIRANIT, valmistettu RONDA-pesuallas, 
sileä pinta ilman huokosia (lämmönkesto +80 °C). Saumaton pyöreä allas, tasainen 
takaosa, ei ylijuoksua. Takana kiinteä uloke, jossa reiät kiinnitystä varten. Takanosto.
Tasareuna kolmella sivulla. Sisältää kiinnitystarvikkeet (kannatuspultit ja tartuntaosat), 
väri Alpine White.
Pesualtaan ulkomitat 600 x 60 x 30 mm (L x K x S), 
altaan koko 520 x 90 x 380 mm (L x K x S).

ANmW211  7612982099885
hanareikä
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Kaikki mitat millimetreinä

Franke MIRANIT

PESuAllAS

Hartsiseosteisesta mineraalimateriaalista, MIRANIT, valmistettu pyöreä LOTOS-pesual-
las, sileä pinta ilman huokosia (lämmönkesto +80 °C). Saumaton, ei ylijuoksua. Takana 
kiinteä uloke, jossa reiät kiinnitystä varten. Sisältää kiinnitystarvikkeet (kannatuspultit 
ja tartuntaosat), väri Alpine White. 

Pesualtaan ulkomitat 600x120x547 mm (L x K x S), 

RNDW226      7612982109287
hanareikä
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Kodinhoitotilojen varusteet

KODINHOITOAlTAAT JA -KAAPISTOT



KODINHOITOALTAAT

JA 

KAAPISTOT

Kodinhoitotilojen toimivuuteen voidaan vaikuttaa oikeilla kalus-
teratkaisuilla ja niiden sijoittelulla. Franken allasratkaisut ja  
kaapistot tuovat helpotusta ja käytännöllisyyttä jokapäiväisiin 
kodin askareisiin.
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Franke KODINHOITOALTAAT JA KAAPISTOT
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero                 LVI-nro 
Kaikki mitat millimetreinä

PIKKu-PÄIJÄNNE

Seinään kiinnitettävä kodinhoidon perusallas.

Varusteet:
- vesilukko 
- ylijuoksupohjaventtiili
- tulppa
- kiinteät seinäkannakkeet

450 x 375 x 240 mm

PIKKu- PÄIJÄNNE   362040  5933114

PÄIJÄNNE

Seinään kiinnitettävä reilun kokoinen
kodinhoidon perusallas. Altaan etureunan
viisto pyykkilautapinta helpottaa
työskentelyä altaan äärellä.

Varusteet:
- vesilukko 
- ylijuoksupohjaventtiili
- tulppa ja ketju
- kiinteät seinäkannakkeet

560 x 460 x 230 mm

PÄIJÄNNE  362050  5933115

PIKKu-TIIRA

Pöytätasoon upotettava kodinhoitoallas.
Mahtuu 500 mm leveään kaappiin, loveamalla.

Varusteet:
- vesilukko 
- ylijuoksupohjaventtiili
- tulppa ja ketju
- kiinnikkeet

500 x 450 x 240 mm

PIKKu-TIIRA  362060  5923450

TIIRA

Pöytätasoon upotettava tilava kodinhoitoallas.
Allaskaappi 600 mm.
Varusteet:
- vesilukko 
- ylijuoksupohjaventtiili
- tulppa ja ketju
- kiinnikkeet

560 x 460 x 230 mm

TIIRA  362070  5923451
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Franke KODINHOITOALTAAT JA KAAPISTOT

INARI-AllAS

Allastaso on suunniteltu kodinhoidon peruspesuihin. 
Kiinteässä allastasossa on altaan ympärillä reilusti työskentelytilaa. 

- vesilukko 
- ylijuoksupohjaventtiili
- tulppa ja ketju
Saatavana myös asiakkaan antamilla mitoilla.

INARI-AllASTASO 
Inari 800   351112 5914951
Inari 900   351113 5914953
Inari 1000   351130 ok.  5933119
 351110 vk.  5933118
Inari 1100   351114 5914955
Inari 1200   351140 ok.  5914958
 351120 vk.  5914957
Inari 1300   351121 5914959
Inari 1400   351122 5914961
Inari 1500   351123 5914965
Inari 1600   351124 5914969
Inari 1700   351125 5914971
Inari 1800   351126 5914973
Inari 1900   351127 5914975
Inari 1200   351128 5914977

Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero              LVI-nro 
Kaikki mitat millimetreinä
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TASO-TIIRA

- vesilukko 
- tulppa ja ketju 
- ylijuoksupohjaventtiili
- kiinnikkeet

740 x 455 x 240 mm

TASO-TIIRA   362080 ok.  5923452
 362090 vk.  5923453



Franke KODINHOITOALTAAT JA KAAPISTOT
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero              LVI-nro 
Kaikki mitat millimetreinä

IVAlO 

- vesilukko 
- ylijuoksupohjaventtiili
- tulppa ja ketju
Saatavana myös asiakkaan antamilla mitoilla.

IVAlO 1 -AllASTASO 
Ivalo 1 800   352008 5914821
Ivalo 1 900   352009 5914822
Ivalo 1 1000   352010 5914823
Ivalo 1 1100   352011 5914824
Ivalo 1 1200   352012 5914825
Ivalo 1 1300   352013 5914826
Ivalo 1 1400   352014 5914827
Ivalo 1 1500   352015 5914828
Ivalo 1 1600   352016 5914829
Ivalo 1 1700   352017 5914830
Ivalo 1 1800   352018 5914931
Ivalo 1 1900   352019 5914932
Ivalo 1 2000   352020 5914933

IVAlO 2 -AllASTASO 
Ivalo 2 1000   352110 5914843
Ivalo 2 1100   352111 5914844
Ivalo 2 1200   352112 5914845
Ivalo 2 1300   352113 5914846
Ivalo 2 1400   352114 5914847
Ivalo 2 1500   352115 5914848
Ivalo 2 1600   352116 5914849
Ivalo 2 1700   352117 5914850
Ivalo 2 1800   352118 5914851
Ivalo 2 1900   352119 5914852
Ivalo 2 2000   352120 5914853
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NINA

1-ovinen, lukittava pesuallaskaapisto, joka on turvallinen ja kätevä pesuaineiden
säilytykseen ja vaatehuoltoon. Altaan etureunassa viisto pyykkilautapinta.
Allastaso Taika-kuvioista ruostumatonta terästä. Ovessa saranat vasemmalla puolella.
Väri valkoinen, kaapiston runko kosteutta kestävää, polttomaalattua terästä.

- säädettävät jalat
- viemärin poistoputki

510 x 600 x 900 mm

PIKKu-NINA  351030  5953101

NINA-KAAPISTO  
 
2-ovinen vasen
Kaapisto on valkoinen, tilava, 2-ovinen vaatehuoltotilojen pesupöytäkaapisto.
Kätevä pyykin lajitteluun, säilytykseen ja pesuihin. Allastaso Taika-kuvioista
ruostumatonta terästä. Pesualtaassa pyykkilautapintainen, viisto etureuna. 
Allas vasemmalla puolella.
Kaapiston runko on kosteutta kestävää, polttomaalattua terästä.

- säädettävät jalat 
- kolme vaatekoria
-toinen ovi lukittava
- viemärin poistoputki

1000 x 600 x 900 mm

NINA-KAAPISTO  351060   5953102

Franke KODINHOITOALTAAT JA KAAPISTOT
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero              LVI-nro 
Kaikki mitat millimetreinä
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Franken pesulakalusteet kestävät kovaa käyttöä. 

Pesulakalusteet

AlTAIKOT JA VAuNuT
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Franke ALTAIKOT JA VAUNUT
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero              LVI-nro 
Kaikki mitat millimetreinä

PESuAlTAIKKO
yksialtainen

- tyhjennysventtiili 

PESuAlTAIKKO  343000  5963121

PESuAlTAIKKO
kaksialtainen

- tyhjennysventtiilit 

PESuAlTAIKKO  343010  5963123

VAluTuSRITIlÄ

soveltuu 1- ja 2- altaiseen

VAluTuSRITIlÄ  343030  5963125

lATTIA-AllAS

- pohjaventtiili 
- tulppa ja ketju
- säätöjalat

570 x 570 x 250/335 mm

lATTIA-AllAS  340060  5963101
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WC-tila- ja saniteettikalusteetkalusteet

WC-ISTuImET JA uRINAAlIT



209

WC-ISTUIMET

JA 

URINAALIT
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Jämäkät ruostumattomasta teräksestä valmistetut WC-istuimet 
on suunniteltu vaativiin käyttökohteisiin, kuten kasarmeihin ja 
putkatiloihin sekä kovan käytön yleisiin tiloihin. Kokonaisuudes-
saan Franken saniteettituotteet ovat muotoilultaan ergonomisia 
ja tyylikkäitä. 



Franke WC-ISTUIMET JA URINAALIT
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Kuva  Tyyppi/Malli   LVI-nro 
Kaikki mitat millimetreinä

WC-ISTuIN

Istuin on suunniteltu yleisten tilojen, hoitolaitosten, putkatilojen, kasarmien tai parakkien 
saniteettitiloihin, joissa istuimelta vaaditaan erityistä kestävyyttä ja rakenteellista
lujuutta. Istuinrakenne on haponkestävää terästä, istuinkaaret muovia. Kylmävesiliitäntä
R 1 1/4” reunahuuhtelulla. 
Varusteet: 
- istumasektorit 

V-32  
350120  5973102

WC-ISTuIN

Vesisäiliöllä varustettu istuin on suunniteltu putkatilojen, kasarmien ja parakkien
saniteettitiloihin, joissa tarvitaan erityistä kestävyyttä ja rakenteellista lujuutta.
Materiaali haponkestävää terästä, istuinrengas ja kansi muovia. 
Varusteet:
- vesisäiliö 
- kansi

V-130 
350121  5973104
 

WC-ISTuIN KANNEllA

Istuimet soveltuvat samoihin kohteisiin kuin V32 ja V130. Materiaali on ruostumatonta
terästä, istuinrengas ja kansi muovia.
- korkeus 750 mm (400 mm)
- leveys 360 mm (360 mm)
- syvyys 670 mm (500 mm) 
Varusteet: 
- vesisäiliö 

SISSONS 
35G21778N  5963171

WC-ISTuIN

Seinälle asennettava WC-istuin lattiansuojalevyllä, ruostumatonta terästä, satiinipinta,
materiaalin vahvuus 1,6 mm, huuhtelu hyväksytty standardin EN 997 mukaan, piilotet-
tu huuhtelureunus ja vähintään 4 litran huuhtelu, peitetty vaakasuora "P"-vesilukko 100
mm:n halkaisijalla, painettu keskustaa kohti kapeneva istuinalue, kaikki reunat kaare-
via, kiinnitys toimitukseen kuuluvalla asennuslevyllä standardin EN 38 mukaisesti,
sisältää turvaruuvit.

35 CmPX 597B  5963173  
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Franke WC-ISTUIMET JA URINAALIT
Kuva  Tyyppi/Malli    LVI-nro 
Kaikki mitat millimetreinä

uRINAAlI

Vahvarakenteinen pienten tilojen urinaali.
Materiaali on happonkestävää terästä.
- korkeus 560 mm
- leveys 380 mm
- syvyys 350 mm

35CmPX532 5963161

uRINAAlI

Ruostumatonta terästä oleva seinään asennettava urinaali. Materiaalin vahvuus 
1,2 mm. Satiini pinta.
Soveltuu yleisiin saniteettitiloihin. Vedetön malli 35CmPX538WF.

35CmPX538: 5963162

uRINAAlI

NIAGARA  
Soveltuu yleisiin saniteettitiloihin. Materiaalina ruostumaton teräs, vahvuus 1 mm. 
Satiini pinta. Tuloputki pinta-asennuksena.

CmPX551  1200 mm  5963174  
CmPX552  1400 mm  5963175 
CmPX553  1800 mm  5963176
CmPX554  2100 mm  5963177 
CmPX555  2400 mm  5963178
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Franke ASENNUSELEMENTIT
Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero
Kaikki mitat millimetreinä   

ASENNuSElEmENTTI

Seinään asennettavalla huuhtelusäiliöllä varustettu AQUAFIX-asennuselementti seinälle 
asennettavalle WC-istuimelle. Itsekantava, jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV-hyväksytty, 
seinäverhouksen sisään asennettava. Piilotettu kondenssieristetty huuhtelusäiliö, kaksois-
huuhtelutoiminto (9/4,5 l tai 6/3 l) tai huuhtelun käynnistä-/pysäytätoiminto, huuhtelutoi-
minnon laukaisu erittäin joustavilla painejousiyhteillä, huuhteluventtiilin äänieristysluokka 
I, asennuslevyssä on neljä-asentoinen  säätö WC-kulmayhteille DN 90 / DN 100, joustava 
yhdysletku, WC-yhde, WC-istuimen kiinnityspultit, seinätukirakenne ja kiinnitysmateriaalit.

450 x 1 185 mm (L X K).

käyttökohde:  WC-huuhtelu
kokonaisleveys:  525 mm
kokonaissyvyys:  155 mm
vähimmäiskorkeus:  1 185 mm
tuloputki:  DN 15 / 1/2"
viemäriputki:  DN 100 / 4"
kiinnitys:  seinään ja lattiaan

Cm PX141   7612982097119

ASENNuSElEmENTTI

AQUAFIX-asennuselementti seinälle asennettavalle WC-istuimelle ja esiasennettu perus-
asennussarja AQUALINE-/ PROTRONIC-/AQUATIMER-huuhteluventtiileille. Itsekantava, 
jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV-hyväksytty,  seinäverhouksen sisään asennettava, asen-
nustelineessä neljä kiinnityskohtaa, säädettävissä WC-yhteille DN 90 / DN 100,  perus-
asennusosassa tulo- ja lähtöyhteet, WC-istuimen kiinnityspultit, seinätukirakenne ja kiinni-
tysmateriaalit. 

Mitat 450 x 1 185 mm (L x K).

käyttökohde:  WC-huuhtelu
kokonaisleveys:  450 mm
kokonaissyvyys:  165 mm
vähimmäiskorkeus:  1 185 mm
tuloputki:  DN 20 / 3/4"
viemäriputki:  DN 100 / 4"
kiinnitys:  seinään ja lattiaan

Cm PX143  7612982097133

 ASENNuSElEmENTTI

AQUAFIX-kiinnityselementti kädensijoille ja kaiteille, asennus oikea- tai vasenkäti-
seen asennukseen, itsekantava jauhemaalattu teräsrakenne, TÜV-testattu, yksit-
täisasennettuna seinäverhouksen sisään, kaksi kiinnityskohtaa, valmiiksi koottu, 
vedenkestävä monikerroksinen liimapuulevy, säädettävä korkeus, sisältää kiinnitys-
tarvikkeet. 

1 185  x  296 mm (K x L).

runkomateriaali:  teräs
kokonaisleveys:  296 mm
kokonaissyvyys:  35 mm
enimmäiskorkeus:  1 385 mm
vähimmäiskorkeus:  1 185 mm
kiinnitys:  seinään ja lattiaan

CmPX162   7612982097195
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Kuva  Tyyppi/Malli    Tuotenumero              LVI-nro 
Kaikki mitat millimetreinä

Franke URINAALIEN VÄLISEINÄT
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uRINAAlIN VÄlISEINÄ

Seinälle kiinnitettävä urinaalien väliseinä, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaa-
lin vahvuus 1,5 mm, putken halkaisija 32 mm, kaksi ruostumattomasta teräksestä val-
mistettu peitelevyä kiinnityskohtien piilottamiseen, sis. kiinnitystarvikkeet.

32x760x397

CmPX560  7612210015731

uRINAAlIN VÄlISEINÄ

Seinälle kiinnitettävä urinaalin väliseinä, ruostumatonta terästä, satiinipinta ja WL5 1 
mm rakenne, materiaalin vahvuus 2 mm, piiloasennus seinään, sis. kiinnitystarvikkeet.

62x742x441

CmPX700  7612210016394

 

uRINAAlIN VÄlISEINÄ

Seinäasennukseen. Karkaistun lasin paksuus 11mm. Seinäasennus levyt tehty ruostu-
mattomasta teräksestä. Sis. kiinnitys tarvikkeet

10,5x570x1510

XINV700       7612210014383

uRINAAlIN VÄlISEINÄ

Seinäasennukseen. Karkaistun lasin paksuus 11mm. Kiinnitysmekanismi tehty ruostu-
mattomasta teräksestä. Sis. kiinnitys tarvikkeet

10,5x470x1050

XINV701  7612210014406



Security Items

HEAVY-DuTY

 

Franke HEAVY-DUTY. 



Erittäin kestävät HEAVY-DUTY-tuotteet on suunniteltu kovaan kulutukseen, 
kuten vankiloihin ja poliisiasemille, mutta myös julkisiin WC-tiloihin ja huolto-
asemille. Tuotevalikoimaan kuuluvat pesualtaat, urinaalit, WC-istuimet, WC-
paperitelineet, saippua-annostelijat, roskakorit, WC-istuimen ja pesualtaan 
yhdistelmät sekä kaikki kiinnikkeet.

H E A V Y - D U T Y

COMBI-UNIT

Tuotekuvaus
WC-istuimen ja pesualtaan yhdistelmä, vaihtoehtoinen seuraavissa toteutustavoissa:
- asennettaessa teknisen tilan eteen, johon pääsee  käsiksi taustapuolelta ja jossa   
 on mukana erillinen kiinnitysosa teknisen tilan ulkoiseen asentamiseen.   
 Yhdistelmän taustapuolen kiinnityksen kierretangot  eivät ole näkyvissä.
- asennettaessa seinälle, jossa on integroitu laitteiston  tekniikka. Kiinnitys etupuo  
 lella, niitein kiinnitettävä huoltoluukku ei ole näkyvissä.

Yhdistelmä koostuu seuraavista osista:

Tukipylväs, jossa on nostettu takaseinä sekä esiasennettu seinähana ja pesuallasha-
na, saumaton ja muotoiltu pesuallas, saumaton ja paikalleen kuumasaumattu WC-
paperiteline sekä saumattu, krominikkelinen WC-istuin.

Pesuallas, jossa on saumaton sihti ja pitävä hajulukko. WC-istuin, jossa on piilotet-
tu huuhtelureunus. WC:n saa asennettua valinnan mukaan tukipylvään oikealla tai 
vasemmalle puolelle tai sen keskikohtaan.

Pesualtaan itsesulkeutuva venttiili, jossa on ennalta säädettävä huuhtelumäärän 
säätö (enintään 3,5 l/min.) ja portaaton virtausmäärän säätö (muut varusteet lisäva-
rusteena). Painehuuhtelulla toimiva ja ilkivallan varalta suojattu WC-sovellus (vesisäi-
liöt lisävarusteena). Esiasennetut sisäiset vesi- ja jätevesiputket jokaiseen liitoskoh-
taan. Sisältää kiinnitystarvikkeet.

Kysy tuotekohtaista suunnitelmaa ja toteutustapoja.
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