


Feit 01. Energiezuinig. Als ieder huishouden in Nederland met een conventionele

keukenboiler zou overstappen op de Quooker COMBI, zou dat voldoende energie besparen om een stad met

35.000 inwoners van elektriciteit te voorzien. Kijk op www.quooker.nl/energievergelijker om de besparing in

uw situatie te berekenen.



Een ware revolutie ...

In één op de vijf keukens wordt hij inmiddels geplaatst. De Quooker. Een   kraan die
direct kokend water levert. Kraan op het aanrecht, reservoir in het kastje eronder. 

Voor thee, koffie, aardappelen, rijst, pasta, groenten en noem maar op. Kant en klaar kokend water

met één draai aan de knop. Veilig, zuinig, multi-inzetbaar en verkrijgbaar in acht kraanmodellen en

vier finishes. Altijd kokend water bij de hand. De hele dag door. 

De Quooker COMBI is een revolutionaire combinatie van kokend-water-kraan en boiler
in één. Een reservoir in het keukenkastje dat niet alleen kokend water (100°C) levert via de Quooker-

kraan, maar ook warm water (50-65°C) via de keukenmengkraan. De COMBI heeft dus een dubbel-

functie: met één apparaat bedient u beide kranen op uw aanrecht. Bovendien is het de eerste ‘boiler’

ter wereld met hoog-vacuümisolatie. Door dit principe is het apparaat verreweg de zuinigste

warmwatervoorziening voor uw keuken. 

Uit een recente studie blijkt dat de COMBI tenminste een A-label zal krijgen volgens het in de toe-

komst verplichte Europese Energielabel voor huishoudelijke warmwatersystemen.

De COMBI+ is aangesloten op zowel de koud- als de warmwaterleiding. Net als de ‘gewone’

COMBI rekent hij af met het lange wachten op warm water en de verspilling van drinkwater.

Bovendien hebt u met de COMBI+ naast kokend water uit de Quooker-kraan ook onbeperkt warm

water uit de mengkraan. 

Voor het ultieme gemak van altijd kokend water bij de hand heeft u dus al voldoende
aan een ‘gewone’ Quooker. Maar bent u daarnaast op zoek naar een zuinige, compacte boiler, 

dan slaat u met de Quooker COMBI of COMBI+ twee vliegen in één klap. Met minimaal ruimteverlies

en maximaal comfort. Zo wordt u door de Quooker op uw wenken bediend. 

Quooker COMBI



01 02

01 Fusion Round 

02 Nordic zeeppomp 

Feit 02. Ruimtebesparend. Het aanrecht staat tegenwoordig steeds voller
met apparatuur, terwijl het eigenlijk een werkblad is. Denk maar aan waterkoker, fluitketel, espresso-machine,

broodrooster, blender enz. De Quooker maakt het aanrecht weer leeg doordat hij een aantal van boven-

staande apparaten overbodig maakt. Met de Quooker Fusion heeft u zelfs maar één kraan op uw aanrecht

voor warm, koud én kokend water. Het Quooker COMBI reservoir bespaart u naast ruimte op het 

aanrecht ook nog heel veel ruimte in uw keukenkastje. Hij is 60% kleiner dan een keukenboiler!



Fusion Square



   01 Nordic Square mengkraan

02 Nordic Square kokend-water-kraan 

03 Nordic zeeppomp

Feit 03. Veilig. Met kokend water in de keuken is het oppassen geblazen. Omvallende water-
kokers veroorzaken jaarlijks honderden ongelukken waarvan de meeste met jonge kinderen. Met de Quooker

zijn dit soort ongelukken verleden tijd. De Quooker heeft een kraan die vast op het aanrecht staat, een

dubbelwandige uitloop en een kindveilige bedieningsknop. De Nordic kranen hebben zelfs een lichtring

die oplicht bij aanraking van de bedieningsknop. En de Fusion kraan moet u twéé keer indrukken om open

te kunnen draaien. De waterstraal is uiteraard heet, maar doordat deze niet massief is en uit druppeltjes

bestaat, heeft u uw hand al teruggetrokken voordat u zich echt kunt branden.
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Nordic Round Twintaps 



01 thee zetten

02 kaarsvet verwijderen

03 babyvoeding maken

04 filterkoffie zetten
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Basic



Classic



01 mixer afspoelen

02 cafetière-koffie zetten

03 coffee-for-one

02 0301

Feit 04. Tijdbesparend. De afgelopen 15 jaar is de tijd die men in de keuken
doorbrengt om de maaltijd te bereiden teruggebracht van een uur naar een half uur. Zonder Quooker doet u

er 10 minuten over om een pan water voor pasta aan de kook te brengen. Mét Quooker kunt u in die tijd

nog wat groenten blancheren, eieren koken én een flesje voor de kleine maken.



Design



01 jampotten steriliseren

02 pasta koken

03 speentjes steriliseren

04 tomaten ontvellen
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0301 02

01 thee zetten 

02 plank afspoelen 

03 beslag maken 

Feit 05. Waterbesparend. Als u water kookt in een fluitketel of waterkoker
verwarmt u meestal veel meer water dan u nodig hebt. Met de Quooker daarentegen tapt u precies de 

benodigde hoeveelheid water. En de COMBI rekent af met waterverspilling door een lange leiding naar 

de keuken.



Modern



Kranen
01 Basic. Knop met uitsparing en uitloop onder een hoek van 100°.

02 Classic. Klassieke knop en ronde uitloop.

03 Design. Knop met pen en ronde uitloop.

04 Modern. Knop met pen en uitloop onder een hoek van 90°.

05 Nordic Round Twintaps. Set van mengkraan en kokend-water-kraan met ronde uitlopen. 

06 Nordic Square Twintaps. Set van mengkraan en kokend-water-kraan met rechte uitlopen. 

07 Nordic Round. Kokend-water-kraan met ronde uitloop.

08 Nordic Square. Kokend-water-kraan met rechte uitloop.

09 Fusion Round. Warm, koud én kokend water uit één kraan met een ronde uitloop.

10 Fusion Square. Warm, koud én kokend water uit één kraan met een rechte uitloop.
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Reservoirs
01 PRO3-VAQ voor direct kokend water

02 COMBI voor direct kokend én warm water

03 COMBI+ voor direct kokend en onbeperkt warm water
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Finishes en accessoires
01 chroom

02 steel

03 rvs-look

04 roestvrij staal

05 Nordic zeeppomp

06 ophangbeugel

NB De Fusion kranen, de Nordic kranen en de Nordic zeeppomp zijn niet verkrijgbaar in rvs-look.

De Fusion kranen en de Nordic zeeppomp zijn verkrijgbaar in echt roestvrij staal.
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Opeens zag ik het voor me. Toen ik het bedacht werd ik helemaal warm van binnen en het 

idee liet me niet meer los ... Ik zou een kraan gaan maken waar kokend water uit kwam! 

Henri Peteri Nederlands natuurkundige en uitvinder van de Quooker
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