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Design og funksjon hånd i hånd

Et kjøkken skal både være funksjonelt og visuelt. Nordmenn stiller krav til innovasjon, funksjonalitet og design,
og er bevisste på trender som bidrar til å gjøre hjemmet mer praktisk og estetisk tiltalende. Vi er også glade i å
lage mat, men har som kjent en tidsklemme å ta hensyn til. Så det er ikke rart at Quooker finner veien inn i stadig
flere norske hjem – en kjøkkenkran som bidrar til mer effektiv bruk av tiden på kjøkkenet, bedre renhold, færre
apparater på kjøkkenbenken og i tillegg stilsikkert design.

Er det ikke herlig når noe som er praktisk også er lekkert å se på? I motsetning til for eksempel det å gå med
hodelykt eller isbrodder. Absolutt praktisk, men på ingen måte pent. Quooker – den kokende vannkran – byr på
innovativ funksjonalitet kombinert med lekkert design. Kranene kommer i fem ulike overflater, fra aldret messing til
krom, så enhver kan finne et design som passer i sitt kjøkken.
Hemmeligheten bak kokende vann direkte fra kranen ligger i beholderen under vasken. Vannet oppbevares i en
3- eller 7-liters beholder under trykk og holder konstant en temperatur på 110˚C, slik at ingen bakterier kan overleve.
Vannet er derfor helt trygt å bruke i matlaging.

Quooker tilbys i hele fem overflater. En kran i rustfritt stål eller sort gir et stilrent og lekkert uttrykk som garantert legges merke til.
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Én kran gir kaldt, varmt og kokende vann, og erstatter vannkokeren, som i gjennomsnitt bruker 3,15 minutter på å
koke opp en kanne med vann – og i mange tilfeller kokes mer enn det som behøves. Med en Quooker reduseres
tiden til 0,20 minutter, vannet tappes direkte i koppen eller kjelen uten at en dråpe går til spille. Kjøkkenredskaper,
oppvaskbørster og skjærebrett desinfiseres på et blunk, smokker og tåteflasker rengjøres direkte under kranen i
vasken, og spinat og grønnkål forvelles kjapt og greit uten at du trenger å varme opp vann i vannkoker eller kjele først.
Det er flere modeller å velge mellom, og hele fem ulike overflater: krom, rustfritt stål, messing, aldret messing og
sort. Ønsker du avrundet eller firkantet form på kranen, eller høres det pratisk ut med en uttrekksslange? Hos din
nærmeste kjøkkenforhandler kan du teste de ulike modellene.
En Quooker er enkel å installere, og passer både i nye og eldre kjøkken. Du kan derfor enkelt installere en Quooker
selv om du ikke skal ha nytt kjøkken. Beholderen passer i de fleste skap under vasken og skal kun kobles til vann og
strøm. Alle modellene har barnesikring.

Det brede utvalget av overflater gjør at alle kan finne en Quooker som passer i sitt hjem. Den store trenden på overflatefronten i 2019 er
blanke metaller i hjemmet. Her er modellen Fusion Round vist i aldret messing og messing.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Kristin Jonsdatter Brattland, Quooker Norge, +45 71 74 92 20, kristin@quooker.no
Malin Lauritzen, PerPR, +92 89 77 17, malin@perpr.no
Høyoppløste bilder kan lastes ned på perpr.no
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