


20 model 2 (odkapávací plocha vpravo), model 7 (odkapávací plocha vlevo) 
CrNi 18/10 = chromniklová ocel 18/10, materiál 1.4301

Rozměry:
1 100 × 515 mm
výřez:  1 080 × 495 mm
dřezy: 325 × 391 × 190 mm 

176 × 326 × 130 mm

typ barva model

Cena vč. příslušenství:
23 800 Kč (vč. DPH)
20 000 Kč (bez DPH)

miska MTG
(CrNi 18/10)
v ceně dřezu

odkapávací tác MTG
(CrNi 18/10)
v ceně dřezu

přípravná deska MTG
bílý plast
v ceně dřezu

koš MTG
961.330.090
(CrNi 18/10) 
cena: 3 570 Kč (vč. DPH) 

3 000 Kč (bez DPH)

Cena zahrnuje:
– otočný sítkový ventil 3 1/2” 

s přepadem
– sítkový ventil 3 1/2”
– sifon 6/4” s odbočkou na myčku 

a flexi vývodem
– příslušenství (3 ks), viz vpravo 

MTG 651/7 spodní skříňka od 600 mm

Franke Mythos Fragranit – Design by F. A. Porsche Příslušenství

 FK 2150
provedení: Nikl mat – viz str. 103

věnujte prosím pozornost návodu na montáž fragranitových dřezů na str. 32
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21model 2 (odkapávací plocha vpravo), model 7 (odkapávací plocha vlevo) 
CrNi 18/10 = chromniklová ocel 18/10, materiál 1.4301

Franke Nautilus Fragranit Příslušenství

typ barva model

NTG 651/7

posuvná přípravná deska NTG
model 7: 960.100.740
model 2: 960.100.240
bezpečnostní sklo
cena: 2 975 Kč (vč. DPH) 

2 500 Kč (bez DPH)

koš NTG 961.400.090
(CrNi 18/10)
cena: 2 142 Kč (vč. DPH) 

1 800 Kč (bez DPH)

sada misek NTG 979.010.020
(CrNi 18/10)
cena: 3 451 Kč (vč. DPH)
 2 900 Kč (bez DPH)

Cena bez posuvné přípravné desky a misky: 
16 898 Kč (vč. DPH)
14 200 Kč (bez DPH)

Rozměry:
1 100 × 510 mm
výřez: 1  083 × 493 mm
dřezy: 335 × 435 × 180 mm 

167 × 400 × 80 mm

Cena zahrnuje:
– otočný sítkový ventil 3 1/2” 

s přepadem
– sítkový ventil 3 1/2”
– sifon 6/4” s odbočkou na myčku 

a flexi vývodem

spodní skříňka od 600 mm

miska NTG 901.301.020
(CrNi 18/10)
cena: 1 785 Kč (vč. DPH) 

1 500 Kč (bez DPH)

věnujte prosím pozornost návodu na montáž fragranitových dřezů na str. 32
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doporučená baterie

FG 7010
viz str. 104
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22 model 2 (odkapávací plocha vpravo), model 7 (odkapávací plocha vlevo) 
CrNi 18/10 = chromniklová ocel 18/10, materiál 1.4301

Franke Atlantis Fragranit Příslušenství

Rozměry:
910 × 515 mm
výřez:  890 × 495 mm
dřez: 350 × 435 × 180 mm

ALG 654/7

typ barva model

Cena bez misky: 
15 946 Kč (vč. DPH)
13 400 Kč (bez DPH)

Cena bez misky:
13 923 Kč (vč. DPH)
11 700 Kč (bez DPH)

miska ALG 614 (CrNi 18/10) 
901.370.020
cena: 1 190 Kč (vč. DPH)
 1 000 Kč (bez DPH)

tác ALG (CrNi 18/10) 
960.300.020
cena: 1 666 Kč (vč. DPH)
 1 400 Kč (bez DPH)

přípravná deska ALG 
bílý plast
960.710.000
cena: 2 618 Kč (vč. DPH)
 2 200 Kč (bez DPH)

koš ALG (CrNi 18/10)
961.400.090
cena: 2 142 Kč (vč. DPH)
 1 800 Kč (bez DPH)

Cena zahrnuje:
– otočný sítkový ventil 3 1/2” 

s přepadem
– sifon 6/4” s odbočkou na myčku 

a flexi vývodem
– sítkový ventil 3 1/2”

ALG 614/7

Rozměry:
1 010 × 515 mm
výřez:  990 × 495 mm
dřezy: 350 × 435 × 180 mm 

170 × 320 × 135 mm

Cena zahrnuje:
– otočný sítkový ventil 3 1/2” 

s přepadem
– sítkový ventil 3 1/2”
– sifon 6/4” s odbočkou na myčku 

a flexi vývodem

spodní skříňka od 500 mm

spodní skříňka od 600 mm
miska ALG (CrNi 18/10)
901.240.020
cena: 1 904 Kč (vč. DPH)
 1 600 Kč (bez DPH)

věnujte prosím pozornost návodu na montáž fragranitových dřezů na str. 32

věnujte prosím pozornost návodu na montáž fragranitových dřezů na str. 32
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23model 2 (odkapávací plocha vpravo), model 7 (odkapávací plocha vlevo) 
CrNi 18/10 = chromniklová ocel 18/10, materiál 1.4301

Franke Acquario Fragranit  Příslušenství 
Franke Pamira Fragranit

PMG 654 E

typ barva

Cena bez misky: 
16 898 Kč (vč. DPH)
14 200 Kč (bez DPH)

Rozměry:
950 × 710 mm
výřez:  dle šablony
dřezy: ∅ 410 × 175 mm 

410 × 230 × 130 mm

Cena zahrnuje:
– otočný sítkový ventil 3 1/2”
– sítkový ventil 3 1/2”
– přepad ∅ 55 mm
– sifon 6/4” s odbočkou na myčku 

a flexi vývodem

spodní rohová skříňka 900 × 900 mm, 
nebo 1 050 × 1 050 mm

miska PMG 654, (CrNi 18/10)
cena: 1 904 Kč (vč. DPH)
 1 600 Kč (bez DPH)

koš PMG (CrNi 18/10)
cena: 2 618 Kč (vč. DPH)
 2 200 Kč (bez DPH)vnější hrana

dřez fragranit

Cena: 
15 946 Kč (vč. DPH)
13 400 Kč (bez DPH)

ACG 610 – na objednávku

Rozměry:
860 × 500 mm
výřez:  840 × 480 mm
dřez: 720 × 415 × 210 mm

Cena zahrnuje:
– otočný sítkový ventil 3 1/2” 

s přepadem
– sifon 6/4” s odbočkou na myčku 

a flexi vývodem

spodní skříňka od 900 mm

miska ACG 610, (CrNi 18/10)
cena: 1 904 Kč (vč. DPH)
 1 600 Kč (bez DPH)

kombinovaná deska ACG
cena: 3 570 Kč (vč. DPH)
 3 000 Kč (bez DPH)

koš ACG 610, (CrNi 18/10)
cena: 2 975 Kč (vč. DPH)
 2 500 Kč (bez DPH)

miska ACG se zátkou 6/4”
bílý plast 
cena: 714 Kč (vč. DPH)
 600 Kč (bez DPH)

přípravná deska PM1
bílý plast
cena: 1 666 Kč (vč. DPH)
 1 400 Kč (bez DPH)

přípravná deska PM2
bílý plast
cena: 2 380 Kč (vč. DPH)
 2 000 Kč (bez DPH)

0390510

0392113

0392111

0392109

901.330.020 

961.370.090 

960.570.000

960.580.000

věnujte prosím pozornost návodu na montáž fragranitových dřezů na str. 32

věnujte prosím pozornost návodu na montáž fragranitových dřezů na str. 32

bílá  
led

pískový 
melír

grafit

stříbrná

bílá  
led

sahara

pískový 
melír

modrá – 
kobalt

zelený
melír

grafit

havana

šedý 
kámen

Fr
ag

ra
ni

to
vé

 
dř

ez
y



24 model 2 (odkapávací plocha vpravo), model 7 (odkapávací plocha vlevo) 
CrNi 18/10 = chromniklová ocel 18/10, materiál 1.4301

Franke Corvette Fragranit Příslušenství

Rozměry:
780 × 515 mm
výřez:  dle šablony
dřez: 337 × 378 × 200 mm

CEG 651 E

typ barva

CEG 614

Rozměry:
1 081 × 600 mm
výřez:  dle šablony
dřezy: 350 × 427 × 200 mm 

199 × 335 × 140 mm

Cena zahrnuje:
– otočný sítkový ventil 3 1/2” s přepadem
– sítkový ventil 3 1/2”
– sifon 6/4” s odbočkou na myčku 

a flexi vývodem

spodní skříňka od 450 mm

spodní rohová skříňka 1 050 × 1050 mm

miska CEG 651 E
(CrNi 18/10)
901.208.020
cena: 1 785 Kč (vč. DPH)
 1 500 Kč (bez DPH)

Cena zahrnuje:
– otočný sítkový ventil 3 1/2” 

s přepadem
– sifon 6/4” s odbočkou 

na myčku a flexi vývodem

Cena:
12 733 Kč (vč. DPH)
10 700 Kč (bez DPH)

Cena bez misky: 
18 921 Kč (vč. DPH)
15 900 Kč (bez DPH)

Doporučená baterie  
FG 7900 – viz str. 109

koš CEG (CrNi 18/10)
961.410.090 
cena: 2 975 Kč (vč. DPH)
 2 500 Kč (bez DPH)

přípravná deska
bílý plast
CEG 614
960.800.000
cena: 1 904 Kč (vč. DPH)
 1 600 Kč (bez DPH)

věnujte prosím pozornost návodu na montáž fragranitových dřezů na str. 32

věnujte prosím pozornost návodu na montáž fragranitových dřezů na str. 32
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25model 2 (odkapávací plocha vpravo), model 7 (odkapávací plocha vlevo) 
CrNi 18/10 = chromniklová ocel 18/10, materiál 1.4301

Franke Corvette Fragranit Příslušenství

Rozměry
970 × 515 mm
výřez:  dle šablony
dřezy: 349 × 378 × 200 mm 

150 × 282 × 140 mm

CEG 684

typ barva

Cena zahrnuje:
– otočný sítkový ventil 3 1/2” 

s přepadem
– sítkový ventil 3 1/2”
– sifon 6/4” s odbočkou na myčku 

a flexi vývodem

CEG 651

Rozměry:
860 × 515 mm
výřez:  dle šablony
dřezy: 349 × 378 × 200 mm 

94 × 310 × 45 mm

Cena zahrnuje:
– otočný sítkový ventil 3 1/2” s přepadem
– sifon 6/4” s odbočkou na myčku a flexi 

vývodem

spodní skříňka od 600 mm

miska CEG 651 (CrNi 18/10)
901.209.020
cena: 2 261 Kč (vč. DPH)
 1 900 Kč (bez DPH)

přípravná deska CEG
bílý plast
960.800.000
cena: 1 904 Kč (vč. DPH)
 1 600 Kč (bez DPH)

koš CEG (CrNi 18/10)
961.410.090 
cena: 2 975 Kč (vč. DPH)
 2 500 Kč (bez DPH)

spodní skříňka od 500 mm

FG 7910 – viz str. 109

Cena bez misky: 
13 447 Kč (vč. DPH)
11 300 Kč (bez DPH)

Cena bez misky: 
12 971 Kč (vč. DPH)
10 900 Kč (bez DPH)

miska CEG 684 (CrNi 18/10)
901.394.020
cena: 1 190 Kč (vč. DPH)
 1 000 Kč (bez DPH)

věnujte prosím pozornost návodu na montáž fragranitových dřezů na str. 32

věnujte prosím pozornost návodu na montáž fragranitových dřezů na str. 32
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26 model 2 (odkapávací plocha vpravo), model 7 (odkapávací plocha vlevo) 
CrNi 18/10 = chromniklová ocel 18/10, materiál 1.4301

Franke Milan Fragranit Příslušenství

Rozměry:
780 × 510 mm
výřez:  dle šablony
dřez: 340 × 420 × 200 mm

MIG 651 E

typ barva

MIG 614

Rozměry:
926 × 510 mm
výřez:  dle šablony
dřezy: 340 × 420 × 200 mm 

175 × 310 × 140 mm

spodní skříňka od 450 mm

Cena zahrnuje:
– otočný sítkový ventil 3 1/2” 

s přepadem
– sifon 6/4” s odbočkou na myčku 

a flexi vývodem

Cena zahrnuje:
– otočný sítkový ventil 3 1/2” 

s přepadem
– sítkový ventil 3 1/2”
– sifon 6/4” s odbočkou na myčku 

a flexi vývodem

Cena bez misky: 
14 875 Kč (vč. DPH)
12 500 Kč (bez DPH)

Cena: 
13 685 Kč (vč. DPH)
11 500 Kč (bez DPH)

přípravná deska MIG
bílý plast
960.720.000
cena: 1 190 Kč (vč. DPH)
 1 000 Kč (bez DPH)

koš MIG
(CrNi 18/10) 
961.390.090
cena: 1 904 Kč (vč. DPH)
 1 600 Kč (bez DPH)

věnujte prosím pozornost návodu na montáž fragranitových dřezů na str. 32

věnujte prosím pozornost návodu na montáž fragranitových dřezů na str. 32

stříbrná

bílá  
led

sahara

pískový 
melír

modrá – 
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zelený
melír

grafit

havana

šedý 
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stříbrná

bílá  
led

sahara

pískový 
melír

modrá – 
kobalt

zelený
melír

grafit

havana

šedý 
kámen

Doporučené baterie

FG 7000 – viz str. 104

FG 7010 – viz str. 104

spodní rohová skříňka 900 × 900 mm, 
nebo 1 050 × 1 050 mm miska MIG 651 E

(CrNi 18/10)
901.392.020
cena: 1 904 Kč (vč. DPH)
 1 600 Kč (bez DPH)



27model 2 (odkapávací plocha vpravo), model 7 (odkapávací plocha vlevo) 
CrNi 18/10 = chromniklová ocel 18/10, materiál 1.4301

Franke Milan Fragranit Příslušenství

Rozměry:
970 × 510 mm
výřez:  dle šablony
dřezy: 340 × 420 × 200 mm 

175 × 420 × 150 mm

MIG 684

typ barva

MIG 651

Rozměry:
860 × 510 mm
výřez:  dle šablony
dřezy: 340 × 420 × 200 mm 

113 × 420 × 30 mm

spodní skříňka od 600 mm

přípravná deska MIG
bílý plast
960.720.000
cena: 1 190 Kč (vč. DPH)
 1 000 Kč (bez DPH)

koš MIG
(CrNi 18/10)
961.390.090
cena: 1 904 Kč (vč. DPH)
 1 600 Kč (bez DPH)

miska MIG 651
(CrNi 18/10)
901.391.020
cena: 1 904 Kč (vč. DPH)
 1 600 Kč (bez DPH)

Cena zahrnuje:
– otočný sítkový ventil 3 1/2” 

s přepadem
– sítkový ventil 3 1/2”
– sifon 6/4” s odbočkou na myčku 

a flexi vývodem

Cena zahrnuje:
– otočný sítkový ventil 3 1/2” 

s přepadem
– sifon 6/4” s odbočkou na myčku 

a flexi vývodem

spodní skříňka od 500 mm

Cena bez misky: 
13 923 Kč (vč. DPH)
11 700 Kč (bez DPH)

Cena bez misky: 
13 804 Kč (vč. DPH)
11 600 Kč (bez DPH)

miska MIG 684
(CrNi 18/10)
901.390.020
cena: 1 190 Kč (vč. DPH) 

1 000 Kč (bez DPH)

věnujte prosím pozornost návodu na montáž fragranitových dřezů na str. 32

věnujte prosím pozornost návodu na montáž fragranitových dřezů na str. 32

stříbrná

bílá  
led

sahara

pískový 
melír
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zelený
melír
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havana

šedý 
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Doporučená baterie

FK 2050 – viz str. 107
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28 model 2 (odkapávací plocha vpravo), model 7 (odkapávací plocha vlevo) 
CrNi 18/10 = chromniklová ocel 18/10, materiál 1.4301

Franke Milan Fragranit Příslušenství
Franke Rondo Fragranit

typ barva

MIG 660

Rozměry:
510 × 621 mm
výřez:  dle šablony
dřezy: 340 × 420 × 200 mm 

170 × 420 × 150 mm

spodní skříňka od 600 mm

přípravná deska MIG
bílý plast
960.720.000
cena: 1 190 Kč (vč. DPH)
 1 000 Kč (bez DPH)

koš MIG (CrNi 18/10)
961.390.090
cena: 1 904 Kč (vč. DPH)
 1 600 Kč (bez DPH)

Cena zahrnuje:
– otočný sítkový ventil 3 1/2” s přepadem
– sítkový ventill 3 1/2”
– sifon 6/4” s odbočkou na myčku a flexi 

vývodem

miska MIG 660 (CrNi 18/10)
901.391.020
cena: 1 904 Kč (vč. DPH)
 1 600 Kč (bez DPH)

Cena bez misky: 
13 685 Kč (vč. DPH)
11 500 Kč (bez DPH)

věnujte prosím pozornost návodu na montáž fragranitových dřezů na str. 32

stříbrná

bílá  
led

sahara

pískový 
melír

modrá – 
kobalt

zelený
melír

grafit

havana

šedý 
kámen

Doporučená  baterie

FG 6310 – viz str. 111

ROG 610

Cena:
6 902 Kč (vč. DPH)
5 800 Kč (bez DPH)

Cena zahrnuje:
– otočný sítkový ventil 3 1/2” 

s přepadem
– sifon 6/4” s odbočkou na myčku 

a flexi vývodem

Rozměry
∅ 510 mm
výřez: dle šablony
dřez: ∅ 400 × 190 mm

spodní skříňka od 450 mm

věnujte prosím pozornost návodu na montáž fragranitových dřezů na str. 32

stříbrná

bílá  
led

sahara

pískový 
melír

modrá – 
kobalt

zelený
melír

grafit

havana

šedý 
kámen

koš ROG (CrNi 18/10)
961.370.090 
cena: 2 618 Kč (vč. DPH)
 2 200 Kč (bez DPH)

přípravná deska PM2
(ke dřezům ROG)
bílý plast
960.580.000
cena: 2 380 Kč (vč. DPH)
 2 000 Kč (bez DPH)



29model 2 (odkapávací plocha vpravo), model 7 (odkapávací plocha vlevo) 
CrNi 18/10 = chromniklová ocel 18/10, materiál 1.4301

Novinka - Franke Euroform Fragranit Příslušenství

typ barva

koš EFG 614 - 78 
 (CrNi 18/10)
961.390.090
cena: 1 904 Kč (vč. DPH)
 1 600 Kč (bez DPH)

přípravná deska EFG 614
bílý plast
960.064.000
cena: 1 190 Kč (vč. DPH) 

1 000 Kč (bez DPH)Rozměry:
780 × 475 mm
výřez:  765 × 450 mm
dřez: 330 × 400 × 150 mm

Cena:
7 973 Kč (vč. DPH)
6 700 Kč (bez DPH)

EFG 614 - 78 spodní skříňka od 500 mm 
po úpravě skříňky i od 450 mm

Cena zahrnuje:
– sítkový ventil 3 1/2” s přepadem
– sifon 6/4” s odbočkou na myčku 

a flexi vývodem

věnujte prosím pozornost návodu na montáž fragranitových dřezů na str. 32

stříbrná

bílá  
led

sahara

pískový 
melír

modrá – 
kobalt

zelený
melír

grafit

havana

šedý 
kámen

EFG 682 E

Rozměry:
905 × 505 mm
výřez:  dle šablony
dřez: 295 × 430 × 150 mm

Cena zahrnuje:
– otočný sítkový ventil 3 1/2” 

s přepadem
– sifon 6/4” s odbočkou na myčku 

a flexi vývodem

spodní rohová skříňka 900 × 900 mm, 
nebo 1 050 × 1 050 mm

Cena bez misky:
10 948 Kč (vč. DPH)
9 200 Kč (bez DPH)

stříbrná

bílá  
led

sahara

pískový 
melír

modrá – 
kobalt

zelený
melír

grafit

havana

šedý 
kámen

přípravná deska EFG 682
bílý plast
960.480.000
cena: 1 190 Kč (vč. DPH) 

1 000 Kč (bez DPH)

miska EFG 682 E (CrNi 18/10)
901.310.020
cena: 1 190 Kč (vč. DPH) 

1 000 Kč (bez DPH)
bílý plast 901.310.045
cena: 357 Kč (vč. DPH) 

300 Kč (bez DPH)

koš EFG 682 (CrNi 18/10)
961.350.090
cena: 1 904 Kč (vč. DPH)
 1 600 Kč (bez DPH)

věnujte prosím pozornost návodu na montáž fragranitových dřezů na str. 32
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30 model 2 (odkapávací plocha vpravo), model 7 (odkapávací plocha vlevo) 
CrNi 18/10 = chromniklová ocel 18/10, materiál 1.4301

Franke Diana Fragranit Příslušenství
Franke Calypso Fragranit 

COG 651 E

věnujte prosím pozornost návodu na montáž fragranitových dřezů na str. 32

Rozměry:
960 × 500 mm
výřez:  dle šablony
dřezy: 402 × 383 × 150 mm 

191 × 250 × 80 mm

Cena zahrnuje:
– otočný sítkový ventil 3 1/2”
– sítkový ventil 3 1/2”
– sifon 6/4” s odbočkou na myčku 

a flexi vývodem
– malá vanička nelze zavřít, slouží jako přepad

Cena bez misky: 
11 900 Kč (vč. DPH)
10 000 Kč (bez DPH)

přípr. deska
COG 651 E,  bílý plast
960.660.000
cena: 1 785 Kč (vč. DPH)
 1 500 Kč (bez DPH)

miska COG 651 E (CrNi 18/10)
901.393.020
cena: 1 547 Kč (vč. DPH)
 1 300 Kč (bez DPH)

koš COG 651 E (CrNi 18/10)
961.320.090
cena: 1 904 Kč (vč. DPH)
 1 600 Kč (bez DPH)

spodní rohová skříňka 900 × 900 mm, 
nebo 1 050 × 1 050 mm

stříbrná

bílá  
led

sahara

pískový 
melír

modrá – 
kobalt

zelený
melír

grafit

havana

šedý 
kámen

Rozměry:
965 × 500 mm
výřez:  950 × 480
dřezy: 345 × 400 × 160 mm 

170 × 320 × 135 mm

spodní skříňka od 600 mm

Cena zahrnuje:
– otočný sítkový ventil 3 1/2” 

s přepadem
– sítkový ventil 3 1/2”
– sifon 6/4” s odbočkou na myčku 

a flexi vývodem

Cena bez misky: 
13 923 Kč (vč. DPH)
11 700 Kč (bez DPH)

věnujte prosím pozornost návodu na montáž fragranitových dřezů na str. 32

stříbrná

bílá  
led

sahara

pískový 
melír

modrá – 
kobalt

zelený
melír

grafit

havana

šedý 
kámen

DIG 651

koš DIG 
(CrNi 18/10) 961.390.090
cena: 1 904 Kč (vč. DPH)
 1 600 Kč (bez DPH)

miska DIG 651 (CrNi 18/10)
901.240.020
cena: 1 904 Kč (vč. DPH)
 1 600 Kč (bez DPH)

miska DIG 651 bílý plast
901.240.045
cena: 357 Kč (vč. DPH)
 300 Kč (bez DPH)

přípr. deska DIG 651, bílý plast
960.520.000
cena: 1 190 Kč (vč. DPH)
 1 000 Kč (bez DPH)
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Pokyny pro údržbu fragranitových dřezů

 

čisticí krém Sunshine
250 ml
cena: 357 Kč (vč. DPH)
 300 Kč (bez DPH)

čisticí pasta Twister 125 ml
včetně houbičky
cena: 178,50 Kč (vč. DPH)
 150,00 Kč (bez DPH)

čisticí pasty Twister (12 × 125 ml)
včetně houbiček
cena za ks: 178,50 Kč (vč. DPH)
 150,00 Kč (bez DPH)

čisticí pasta Twister 50 ml
včetně houbičky
cena: 71,40 Kč (vč. DPH)
 60,00 Kč (bez DPH)

Co je fragranitový dřez Franke
Fragranitový dřez je vyroben ze zdokonaleného materiálu: polymerové pryskyřice, která obsahuje jemné 
granitové částečky (křemičitý písek, drcená žula….). Z tohoto technologicky dokonalého materiálu je
vyroben dřez, který snadno snese zátěž  každodenního užívání.

Správný postup údržby fragranitového dřezu
• Základem je časté a pravidelné čištění dřezu. 
• Vzhled dřezu může být ovlivněn kvalitou vody, díky které se na dřezu mohou objevit skvrny. Ty jsou 

ve skutečnosti jen vrstvou vodního kamene nebo podobného minerálu, který se běžně objevuje 
v oblastech s tvrdou vodou. Na tomto minerálu se snadno udržují látky, které zanechávají skvrny, 
jako je např. čaj, káva, červené víno atd., a tím kazí vzhled dřezu. Proto by se měl dřez umýt a vysušit 
po každém použití. Pokud usazeniny na dřezu přetrvávají, je nutno použít prostředek na odstranění 
vodního kamene. Také je možno vytvořit roztok z jedné části octa a tří částí vody, nanést na dřez a tím 
uvolnit nános kamene. Ten se potom snadněji odstraní pomocí  houbičky a prostředku na čištění 
dřezu. 

• Pro odstranění každodenních stop používání dřezu se používá měkká látka nebo houbička 
a prostředek na mytí nádobí. Přetrvávající skvrny se odstraní pomocí houbičky, a aktivního čističe, 
např. Franke Twister nebo Franke Sunshine, TORO, CIF…..

• Pokud jsou skvrny velmi těžko odstranitelné, je třeba naplnit dřez roztokem vytvořeným ze 40 dílů 
vody a 1 dílu bělidla nebo biologického pracího prostředku a nechat působit přes  noc. Poté roztok 
vypustit a dřez pečlivě vypláchnout. Tento způsob není rozhodně určen pro každodenní údržbu dřezu.

• Granitový dřez je vyroben z extrémně odolného materiálu. Pokud se ale bude manipulovat po jeho 
povrchu kovovými hrnci a pánvemi atd…, mohou zanechat  na dřezu kovové stopy. Ty jsou však pouze 
na povrchu dřezu a mohou se odstranit krouživými pohyby houbičky a čistícím prostředkem na dřezy. 

• Je třeba se vyvarovat pádů ostrých předmětů do dřezu, ty mohou poškodit nebo i naštípnout povrch.

Špatný postup - čemu se vyhnout
• Nepoužívat kovové čistící houbičky a drátěnky, protože jejich kovové části ulpívají na povrchu dřezu, 

časem mohou zreznout a celý dřez potom působí dojmem  jako by rezivěl. Ze stejného důvodu
nezanechávat dlouho na povrchu dřezu ocelové a litinové kuchyňské potřeby. Pokud se přesto na 
povrchu objevují skvrny, lze je odstranit pomocí  houbičky a čistícího prostředku na dřezy. 

• Nezanechávat ve dřezu vlhké čistící houbičky a hadříky přes noc, protože v sobě zadržují vodu, která 
ve styku s povrchem dřezu může vést ke vzniku vrstvy vodního kamene na povrchu dřezu. 

• Dbát na to, aby dřez nepřišel dlouhodobě do styku s bělícími prostředky nebo produkty obsahujícími 
chlorové látky (odstraňovače nátěrů a prostředky na čištění štětců), s kyselinami, s louhem sodným 
(čističe odpadu) nebo s čistícími prostředky na trouby a prostředky obsahujícími kysličník uhličitý. 
Tyto prostředky mohou způsobit odbarvení pryskyřice, která spojuje granitové částečky.

• Dřez je odolný teplotám až do 280 stupňů Celsia a nemělo by dojít k jakémukoli poškození (pokud 
dojde ke krátkodobému vystavení takto vysokým teplotám). Přesto ale nedoporučujeme, aby byl dřez 
používán jako prostor ke chlazení horkých předmětů. Pro tento účel používat oddělenou odkládací 
plochu.

• Nepoužívat dřez ke krájení potravin, k mytí borůvek a jiných potravin s vysokým obsahem pigmentu.

Opakující se rezavé skvrny:
V případě neustálých opakujících se rezavých 
skvrn, především u novostaveb a rekon-
struovaných kuchyní doporučujeme prohléd-
nout, zda nejsou za perlátorem (sítkem) u 
dřezové vodovodní baterie usazeniny (kousky 
cihel, zbytky písku, malty…). Tyto usazeniny  
způsobují znečištění vody a následný vznik 
rezavých skvrn.
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Pokyny pro montáž fragranitových dřezů

 1. Vyznačte si obrys dřezu obkreslením dodané šablony. 
Ujistěte se, že jste šablonu umístili správným způsobem.

 2. Vyřízněte v desce naznačený otvor pro dřez.
 3. Před instalací umístěte sanitární silikon po okraji výřezu.
 4. Přepad (je-li v příslušenství) a mřížku připevněte pomocí dodaného šroubu.
 5. Namontujte odtokové ventily.
 6. Dřez opatrně usaďte do otvoru. Dejte pozor na správnou orientaci. Dřez je již z výroby osazen fixačními

příchytkami.
 7. Zahákněte fixační příchytky a pomalu je utáhněte 

Šrouby utahujte od středu dřezu směrem ke vzdáleným okrajům.
 8. Ořízněte přebytečné těsnění podél okraje dřezu.
 
Vyražení otvoru pro baterii a otočný ventil
 9. Zkontrolujte, zda vyznačený bod pro otvor odpovídá spodnímu odfrézování.
 10. Ostrý špičatý předmět (např. šroubovák) přidržte uprostřed budoucího otvoru a kladivem  

200 – 300 g rázně uhoďte. Mělo by Vám vypadnout kolečko fragranitu. Vzniklý otvor začistěte pilníkem 
nebo jemnou rašplí. 

 


