
Kratki dekoracyjne starline®

Wyrafinowane wzornictwo -  łatwy montaż

SYSTEMY DRENAŻOWE

SYSTEMY ELEKTRYCZNE

INSTALACJE WEWNĘTRZNE
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Eleganckie kratki dekoracyjne są ide-
alnym „zwieńczeniem“ systemu re-
kuperacji. 
 
Centrala, system kanałów oraz jedyny 
widoczny element - kratki -  tworzą 
spójny system gwarantujący jakość i 
funkcjonalność, a także estetykę 
wnętrz.
 
Przyjemny klimat w całym budynku 
oraz pewność higieny to efekt ciągłej 
wymiany powietrza przez całą dobę.

Wentylacyjne kratki dekoracyjne star-
line są elementem przyciągającym 
wzrok. W porównaniu z wyrobami in-
nych producentów, nasze innowacyj-
ne magnetyczne mocowanie pozwala 
ręcznie wypoziomować kratkę nieza-
wodnie zamocowaną w ramce mon-
tażowej. Różnorodność wzorów i 

dziecinnie prosty montaż daje możli-
wość łatwych zmian; po prostu usuń 
magnetyczną kratkę dekoracyjną i 
wymień na nową! I jeszcze jedna zale-
ta: kratki dekoracyjne profi-air montu-
je się bez użycia jakichkolwiek narzę-
dzi w trzech łatwych krokach.

Wyrafinowane wzornictwo - łatwy montaż i wymiana, 
dzięki innowacyjnemu mocowaniu na magnesy

Kratki dekoracyjne-

pasujące do każdego 

stylu wnętrza.

Prosty montaż w zaledwie trzech 
krokach:

1)  Połącz kratkę dekoracyjną z 
ramką montażową. 

2)  Przymocuj je do wylotu 
podejścia. 

3) Wyrównaj kratkę.
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Kratka dekoracyjna i ramka montażowa 
mogą być szybko i łatwo połączone ze 
sobą za pomocą dwóch magnesów.

Zaczepy zapewniają niezawodne i trwałe 
połączenie pomiędzy ramką a wylotem 
podejścia.

Dzięki mocowaniu na magnesy, precyzyj-
ne wypoziomowanie kratki jest możliwe 
w każdym momencie.

Łatwy montaż i stylowy wygląd



Zalety w skrócie

Z pomocą unikalnego magnetycznego mocowania, kratka 
dekoracyjna może być szybko i łatwo połączona z ramką 
montażową. Potem kratkę można po prostu ręcznie 
wypoziomować .

dzięki unikalnym magnetycznym mocowaniomElastyczne  

dopasowanie …

Wystarczy jeden prosty ruch, aby zdjąć magnetycznie 
mocowaną kratkę w celu  dostania się do kanału. Dzięki 
temu cały system może być łatwo czyszczony.

Praktyczne uchwyty utrzymują filtr w ramce montażowej 
w prawidłowej pozycji oraz umożliwiają szybką i łatwą 
wymianę filtra - warunek długotrwałej czystości powie-
trza i przewodów w całym budynku.

Dzięki magnetycznemu mocowaniu, wszystkie rodzaje 
kratek dekoracyjnych są łatwo wymienialne.

systemu wentylacyjnego

dzięki zintegrowanym uchwytom do filtra

można łatwo wymienić na inny

Łatwe czyszczenie …

Pewność higieny …

Wzór kratki …

Montaż jest najprostszy z możliwych:
Po prostu połącz ramkę montażową i kratkę dekoracyjną 
bez użycia jakichkolwiek narzędzi i zamocuj je w wylocie 
podejścia.

bez użycia narzędziŁatwy montaż …

Zaczepy zapewniają niezawodne mocowanie ramki 
montażowej w wylocie podejścia. Można ją wyjąć tylko 
przy użyciu narzędzi.

ramki montażowej dzięki zaczepomSolidne połączenie …



SHAPE BUSINESS
Szkło, White Pure, nr kat.: 78300660

350 x 130 mm

FLORA  

Antracyt, nr kat.: 78300669

AVANTGARDE  

Stal nierdzewna, nr kat.: 78300667

LINE  

Stal nierdzewna, nr kat.: 78300663

PYRAMID  

Brąz ciemnej rdzy, nr kat.: 78300665

FLORA  

Biel (RAL 9016), nr kat.: 78300668

AVANTGARDE  

Biel (RAL 9016), nr kat.: 78300666

LINE  

Biel (RAL 9016), nr kat.: 78300662

PYRAMID  

Biel (RAL 9016), nr kat.: 78300664

SHAPE STYLE 
Szkło, White Pure, nr kat.: 78300661
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Zaprojektowane dla każdego stylu wnętrz



PYRAMID COMPACT 

Biel (RAL 9016), nr kat.: 78312664

AVANTGARDE COMPACT 

Biel (RAL 9016), nr kat.: 78312666

FLORA COMPACT 

Biel (RAL 9016), nr kat.: 78312668

LINE COMPACT  

Biel (RAL 9016), nr kat.: 78312662

SHAPE CIRCLE*
Szkło, White Pure, nr kat.: 78312661

PYRAMID COMPACT 

Brąz ciemnej rdzy, nr kat.: 78312665

AVANTGARDE COMPACT 

Stal nierdzewna, nr kat.: 78312667 

FLORA COMPACT 

Antracyt, nr kat.: 78312669

LINE COMPACT  

Stal nierdzewna, nr kat.: 78312663

160 x 160 mm

SHAPE COMPACT*
Szkło, White Pure, nr kat.: 78312660

designgrills.com

*tylko wywiew

profi-air Designgitter-Kollektion „SHAPE”
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Zalety w skrócie
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FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG   |   Hellinger Str. 1   |   97486 Königsberg/Niemcy      
Tel. +49 9525 88-2297   |   Fax +49 9525 88-2500   |   info@fraenkische.com   |   www.fraenkische.com

Nasze lokalizacje w Ameryce:

Anderson, USA

Guanajuato, Meksyk

Nasze lokalizacje w Afryce:

Ben Arous, Tunezja

Casablanca, Maroko

Nasze lokalizacje w Azji:

Anting/Shanghai, Chiny

Pune, Indie

Firma FRÄNKISCHE to innowacyjne, roz-
wijające się przedsiębiorstwo rodzinne 
średniej wielkości wiodące prym w pro-
jektowaniu, produkcji i wprowadzaniu 
na rynek rur, studzienek i komponentów 
systemowych z tworzyw sztucznych oraz 
oferujące rozwiązania dla budownictwa 
wielokondygnacyjnego, podziemnego i 
branży samochodowej i przemysłu. 
Na całym świecie zatrudniamy aktualnie 
3 000 pracowników. Nasi klienci doce-

niają zarówno naszą kompetencję wyni-
kającą z wieloletnich doświadczeń w 
zakresie obróbki tworzyw sztucznych 
jak i jakość naszego doradztwa technicz-
nego oraz szerokie spektrum naszych 
produktów

FRÄNKISCHE to firma rodzinna założona 
w roku 1906, kierowana obecnie w trze-
cim pokoleniu przez Otto Kirchnera, dys-
ponująca siecią zakładów produkcyjnych 

i punktów sprzedaży na całym świecie. 
Bliskość do naszych klientów daje nam 
możliwość opracowania produktów i roz-
wiązań, które w pełni spełniają potrzeby 
klientów. Te potrzeby oraz wymagania 
wobec produktów to kluczowe wartości 
naszego działania.

FRÄNKISCHE – Państwa partner dla kom-
pleksowych i zaawansowanych technolo-
gicznie rozwiązań.

Nasze lokalizacje w Europie:

Königsberg, Niemcy (siedziba główna)  

Bückeburg, Niemcy

Schwarzheide, Niemcy

Okříšky, Czechy

St.-Leonards-on-Sea, Wielka Brytania

Moskwa, Rosja

Yeles/Toledo, Hiszpania

Torcy-le-Grand, Francja

Ebersbach/Fils, Niemcy

Hermsdorf, Niemcy

Mönchaltorf, Szwajcaria

Mediolan, Włochy

Istambuł, Turcja

Turda, Rumunia

Wels, Austria

Wyrośliśmy w Königsbergu –

osiągnęliśmy światowy sukces!


