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En million Quooker-kraner installert i Europa
Fem år før den velkjente mikrobølgeovnen kom på markedet,
var den første Quooker-kranen til salgs. Ideen bak var å
gjøre kokende vann øyeblikkelig tilgjengelig i vannkranen.
Quooker fikk derfor navnet etter en sammenslåing av ordene
«quick» og «cooker».

Allerede i 1985 var den første Quooker-kranen til salgs, men
gjennombruddet kom først i år 2000 med oppfinnelsen av VAQbeholderen – en isolerende og plassbesparende trykkbeholder
som kombinerer kraftig vakuum og varmeskjold for effektiv
isolering. Beholderen er koblet til kaldtvannsrøret og varmes
opp av elektrisitet. VAQ-beholderen gjør Quooker til markedets
mest energieffektive kokende vannkran med et gjennomsnittlig
standbyforbruk på omtrent 50 kroner i året.
Vannet oppbevares i en 3 eller 7-liters VAQ-beholder og siden
det holdes under konstant trykk og med en temperatur på 110
grader, overlever ingen bakterier. Før vannet kommer ut av kranen
har det også vært gjennom et rensende og aktivt HiTAC® filter.
Derfor kan det trygt brukes til drikke, matlaging og rengjøring.
Når vannet kommer ut av kranen holder det en temperatur
på 100 grader. Strålen blandes med luft, noe som minimerer
risikoen for forbrenning. Dette gir deg tid til å reagere og trekke til
deg hånden, dersom uhellet er ute. Alle kranene er barnesikret,
og for å åpne for det kokende vannet må man trykke to ganger
og dreie med et separat grep. Utover dette er naturligvis
produktet godkjent av SINTEF. En Quooker er enkel å installere,
så lenge det er plass, strøm og vanntilførsel i skapet under
kjøkkenbenken.
I dag er Quooker et naturlig valg til kjøkkenet og i Danmark
har hvert 6. solgte kjøkken en Quooker installert. Produktet
selges gjennom 850 forhandlere i Skandinavia.
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Quooker – den kokende vannkran – er et SINTEF godkjent produkt som
gir kaldt, varmt og kokende vann direkte fra kranen.

SINTEF godkjent
Energimerket A
Finnes i tre modeller: Fusion, Nordic og Flex
Velg mellom Twin Taps eller en 3-i-1 kran med kaldt,
varmt og kokende vann
I overensstemmelse med betingelsene i følgende
direktiver: 2006/95/EC Lavspenningsdirektivet, 2005/108/
EC Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet og
2014/68/EU Direktivet for trykkpåsatt utstyr.
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Om Quooker
Siden 2004 har Quooker Skandinavien A/S stått for salg, distribusjon, markedsføring og service av Quooker i Skandinavia.
Distribusjonsnettet består av 850 forhandlere.

