Fakta 01. Sparar energi.

Med en elektrisk vattenkokare värmer du ofta mycket mer

vatten än vad som behövs. Det är vanligt att vattnet kokas upp, glöms bort och sedan behöver kokas igen –

det är slöseri med både tid och energi. Med Quooker kokar du däremot precis så mycket vatten som du

behöver, och tack vare den patenterade vakuumisoleringen blir energiförbrukningen minimal – cirka 30 öre per

dag i standby. Läs mer om Quooker och energi på www.quooker.se

En verklig revolution …
Med jämna mellanrum uppfinns någon ny och helt ‘nödvändig’ köksutrustning
som förändrar sättet som vi lagar mat på. Trendsättarna köper det, alla återförsäljare av köksutrustning rekommenderar det, tidningar och specialtidskrifter skriver om det, och med tiden blir det helt
naturligt i alla kök …

Quooker – den kokande vattenkranen

är en sådan uppfinning. Den här enkla
och barnsäkra Quookern bygger på en idén som omedelbart såg till att alla vattenkokare blev
föråldrade, och skickade alla moderna kök ett stort steg in i framtiden. Quooker används redan
i mer än 250.000 kök i Nordeuropa.

Användningsmöjligheterna är dessutom oändliga …

Quooker-användarna hittar oavbrutet nya ändamål att använda kokkranen. Det vanligaste är att göra te eller kaffe,
men den kan också användas för att pochera fisk. Du kan naturligtvis också fylla kokande vatten i
pastagrytan, blanchera grönsaker, värma tallrikar, sterilisera en skärbräda, värma mjölk till spädbarn,
skala tomater, ta bort stearin från en ljusstake, och mycket mer. Alltsammans ögonblickligen, och
med 100ºC kokande vatten!

Quooker COMBI

är en revolutionerande kombination av den kokande vattenkranen och
en varmvatten beredare i ett. En behållare som placeras i köksskåpet och ansluts till kallt vatten
som inte bara levererar kokande vatten (100ºC) via Quooker kranen, men också varmt vatten
(50-65ºC) till den vanliga blandaren där man blandar kallt vatten med kokande vattnet. COMBI har
alltså en dubbelfunktion: En installation som betjänar bägge kranarna på diskbänken.
Dessutom är Quookern den första vakuumisolerade varmvattenberedaren i världen. Tack vare denna
princip är Quooker extremt ekonomisk och på köpet också väldigt kompakt: Quooker behållaren
passar in i det minsta köksskåpen. Med COMBI får man dessutom tjänligt varmvatten ur den vanliga
blandaren, eftersom man blandar kallt vatten och kokande vatten (100ºC). Detta betyder att man
kan använda det till både matlagning och dricksvatten.

COMBI+.

På samma sätt som en vanlig COMBI är det slut med
att vänta på varmt vatten i den vanliga blandaren och slut med att spilla
stora mängder rent vatten direkt ut i avloppet. COMBI+ är anslutet till
både varmt och kallt vatten vilket ger obegränsat med varmvatten.

Det är mycket smidigt att alltid ha kokande vatten tillgängligt. Den ‘vanliga’ Quooker-modellen erbjuder den möjligheten. Men om
du samtidigt vill ha en ekonomisk, kompakt varmvattenbehållare, så att du
inte behöver vänta alls på det heta vattnet kan du slå två flugor i en smäll
med COMBI. Den tar upp minimalt utrymme och ger maximal komfort.

Quooker COMBI
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01 Fusion Round
02 Nordic diskmedelspump

Fakta 02. Platsbesparande.

Bänkskivan är en arbetsplats, men numera är

köket allt mer överfyllt av köksmaskiner – allt från elektriska vattenkokare till saftpressar, espressomaskiner,
köksmixers osv. Quooker den kokande vattenkranen gör elektriska vattenkokare och traditionella
kaffebryggare överflödiga, och ger dig plats att arbeta på bänkskivan! Med Quooker Fusion behöver
du bara en enda kran i ditt kök för kallt, varmt och kokande vatten. Quookers kompakta
vakuumisolerade behållare passar perfekt under vasken, så du fortfarande har plats i skåpen för annat.

Fusion Square
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01 Nordic Square blandare
02 Nordic Square kokande vattenkranen
03 Nordic diskmedelspump

Fakta 03. Säkerhet.

Varje år inträffar tusentals skållningsolyckor med bland annat

elektriska vattenkokare som välter, och många av olyckorna drabbar tyvärr små barn. Quooker-kranen är fast
monterad i skivan, den har barnskydd genom en tryck och vrid-mekanism, och pipen är isolerad. Nordickranarna och Fusion är försedda med en ljusring som lyser vid beröring av greppet. Dessutom kommer
vattnet inte ut i en massiv stråle, utan som ett lätt spray blandat med luft och det minskar skållningsrisken
ytterligare. Man hinner dra undan handen innan man skållar sig. Fusion kranen är dessutom barnsäker,
med ett dubbelt tryck-och-vrid grepp för att sätta på det kokande vattnet.

Nordic Round Twintaps
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01 brygga te
02 ta bort stearin
03 värma en flaska mjölk till barnet
04 brygga filterkaffe

Basic

Classic
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01 rengöra köksutrustning
02 brygga en kanna kaffe
03 brygga kaffe för en person

Fakta 04. Tidsbesparande.

Vardagen är stressig för oss alla, och tendensen

under senare år har visat att vi har mindre och mindre tid till faktisk matlagning, utan vi prioriterar tiden som vi
kan vara tillsammans med familjen runt matbordet. Utan en Quooker tar det ofta över 10 minuter att koka
en kastrull med vatten till pasta. Med en Quooker-kran kan du koka pastan direkt – och samtidigt
blanchera grönsaker, koka ägg och värma en flaska till minsta barnet.

Design
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01 sterilisera glas för syltning
02 koka pasta
03 sterilisera nappar och nappflaskor
04 skålla tomater

Fakta 05. Vattenbesparande.

När du kokar vatten i en gryta eller

elektrisk vattenkokare är det mycket vanligt att du kokar mer vatten än du behöver. Med Quooker tappar
du däremot bara ut precis så mycket vatten som du behöver.
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01 brygga te
02 sterilisera skärbrädor
03 bakning
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Kranar
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Basic. Handtag med spår och pip som är vinklad 100º.
Classic. Klassiskt handtag med svängd pip.
Design. Handtag med kran och svängd pip.
Modern. Handtag med kran och pip som är vinklad 90º.
Nordic Round Twintaps. Set med blandare och kokande vattenkran med svängd pip.
Nordic Square Twintaps. Set med blandare och kokande vattenkran med pip som är vinklad 100°.
Nordic Round. Kokande vattenkran med svängd pip.
Nordic Square. Kokande vattenkran med pip som är vinklad 100°.
Fusion Round. Varmt, kallt och kokande vatten från en enda kran med svängd pip.
Fusion Square. Varmt, kallt och kokande vatten från en enda kran med pip som är vinklad 100°.
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Behållare
01 PRO3-VAQ för omgående kokande vatten
02 COMBI för omgående kokande och varmt vatten
03 COMBI+ för omgående kokande och obegränsat varmt vatten
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Utföranden och tillbehör
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krom
borstad krom
rostfri stål-look
upphängningskrok
Nordic diskmedelspump

OBS Nordic-serien och Fusion-kranarna finns bara i krom och borstad krom.
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Plötsligt såg jag allt framför mig. När jag tänkte tanken kände jag en varm ström gå
igenom mig. Jag blev helt fängslad av idén … jag ville skapa en vattenkran med rinnande
och kokande vatten!

Henri Peteri

Holländsk fysiker och Quookers uppfinnare
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3 månaders full returrätt
Vi är säkra på att du kommer att tycka om
din Quooker. Därför ger vi full returrätt
om produkten inte uppfyller dina förväntningar efter att du har börjat använda den.

www.quooker.se
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