
 

Franke lansează oferta „Bucătăria mea Franke” destinată exclusiv beneficiarilor 

unui credit  ipotecar de la BCR  

 

 

Franke, lider mondial  în productia de sisteme de bucătărie, renumit pentru calitatea şi designul 

distinctiv al produselor sale, anunţă asocierea cu Banca Comercială Română (BCR), lider pe 

piaţa bancară românească , într-un proiect special, adresat beneficiarilor de credite ipotecare de 

la BCR. Astfel, oricare persoană care angajează un credit ipotecar de la BCR primeşte de la 

Franke un voucher prin care poate să-şi completeze, cu costuri mai mici, sistemul de bucătărie. 

În prima fază acest proiect se va desfăşura în Bucureşti urmând a fi extins şi în alte oraşe din 

ţară. 

Prin această iniţiativă, Franke susţine noii proprietari în amenajarea locuinţei cu produse de 

calitate pentru bucătărie. Astfel, beneficiarii unui credit ipotecar de la BCR primesc chiuveta si 

bateria cadou la achiziţionarea unui sistem de 3 produse (cuptor, plită, hotă). Oferta variată a 

Franke permite alegerea celei mai bune combinaţii de produse care să se potrivească stilului 

personal în bucătărie. Fie că sunt rustice, din inox, din cristal sau chiar combinaţii a acestor 

două materiale, întotdeauna se poate obţine combinaţia de produse care să definească 

bucătăria visată. 

 

În acest fel, cei care doresc o îmbunătăţire a designului şi utilităţii bucătăriei, se pot bucura de 

un cadou de casă nouă din partea producătorului elveţian de electrocasnice incorporabile. 

 

 

 
 
Despre Franke România  
Franke România este parte a diviziei Kitchen Systems Group a corporaţiei multinaţionale Franke 
Artemis şi activează pe piaţa locală din anul 1998 fiind lider pe piaţa autohtonă de echipamente 
incorporabile pentru bucătării destinate uzului casnic. Compania aparţine 100% concernului Franke 
Artemis. În prezent compania numără 30 de angajaţi şi deţine în portofoliu peste 1.500 de produse 
diferite.  
Sistemele Franke de bucătărie includ toate echipamentele necesare unei bucătării: chiuveta, bateria, 
plita, hota, cuptorul, maşina de spălat vase, combina frigorifică, cuptorul cu microunde, masina de spalat 
rufe şi alte accesorii. Oferta de sisteme din inox (satinat, dekor şi microdekor), este completată de 
sistemele colorate (cele de fragranite: avena, ardesia, sahara, grafite, alluminio, bianco), apreciate 
deopotrivă de consumatorii din România. Produsele comercializate de companie sunt produse în 
proporţie de 95% în Italia, iar restul sunt importate din Scoţia, Germania şi Elveţia. Franke România 
desfăşoară activităţi de export în Moldova. 
 

 



 
 
Despre BCR 

Banca Comerciala Romana (BCR), membră a Erste Group, este cel mai important grup financiar din România, 
incluzând operaţiunile de bancă universală (retail, corporate & investment banking, trezorerie şi pieţe de capital), 
precum şi societăţile de profil de pe piaţa leasingului, managementului activelor, pensiilor private, a băncilor de 
locuinţe şi a serviciilor bancare prin telefonul mobil. BCR este banca Nr.1 în România după valoarea activelor (peste 
16 mld EUR), banca Nr.1 după numărul de clienţi şi banca Nr.1 pe segmentele de economisire şi creditare. BCR este 
cel mai valoros brand financiar din România, după gradul de încredere al clienţilor şi după numărul celor pentru care 
BCR este principală instituţie cu care fac banking.  

BCR oferă gama completă de produse şi servicii financiare prin intermediul unei reţele de 48 de centre de afaceri 
dedicate companiilor şi  643 de unităţi retail localizate în majoritatea oraşelor din întreaga ţară cu peste 10.000 de 
locuitori. BCR este banca Nr.1 din România pe piaţa cardurilor şi a tranzacţiilor bancare, clienţii BCR având la 
dispoziţie cea mai mare reţea naţională de ATM - peste 2.000 de bancomate şi POS - peste 18.000 de terminale 
pentru plată cu cardul la comercianţi, precum şi servicii complete de Internet banking, phone-banking şi e-commerce.  

*  * 

Erste Group este unul dintre principalii furnizori de servicii financiare din Europa Centrala si de Est. Mai mult de 
50.000 de angajati deservesc peste 17 milioane de clienti in cadrul a 3.200 de filiale din 8 tari (Austria, Republica 
Ceha, Slovacia, Romania, Ungaria, Croatia, Serbia si Ucraina). La 31 martie 2012, Erste Group detinea active totale 
in valoare de 216,7 miliarde EUR, inregistrand un profit operational de 915,7 milioane EUR si un raport cost/venituri 
de 50.8%. 
 


