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Kokende vann på ett sekund - ganske enkelt

Selv om Quooker ikke er en ny oppfinnelse, og har vært på markedet i mer enn 30 år synes vi det er helt på
sin plass å kalle den en kjøkkenrevolusjon. I dag er Quooker et naturlig valg på kjøkkenet, og i Europa er
det installert over 1 million Quooker-kraner. En Quooker kan bl.a brukes til te, kaffe, pasta, blansjering av
grønnsaker  samt rengjøring av kjøkkenredskaper, og du vil helt sikkert oppdage nye bruksområder. Du har
alltid kokende vann tilgjengelig. Vi kaller det praktisk luksus.

Energi- og vannbesparende

Det koster ca 50,- i året i standby energiforbruk å ha konstant tilgang til 100 ˚C kokende vann. Den
patenterte vakuumisoleringen i Quooker-beholderen holder vanntemperaturen stabil og energiforbruket blir
minimalt. Med en Quooker tapper du kun det kokende vannet du har bruk for, og unngår derfor å sløse med
vannet.

Sikker

Man skal alltid være forsiktig med varme og kokende vann, og man skal være ekstra forsiktig hvis det er
små barn i nærheten. Med en Quooker øker du sikkerheten på kjøkkenet. Kranen er sikret og utstyrt med
en funksjon hvor du må trykke to ganger ned og dreie på et separat grep for å tappe kokende vann. Dette
hindrer at små barnefingre eller voksne ved et uhell åpner for det kokende vannet. I  tillegg er
kranen isolert slik at du ikke brenner deg på den, og konstuert slik at vannstrålen ikke er massiv. Det
kokende vannet kommer ut som dråper blandet med luft, så hvis man kommer i kontakt med det kokende
vannet, har man lang nok reaksjonstid til å fjerne hånden og dermed unngå å bli brent. Funksjonalitet og
sikkerhet går hånd i hånd med en Quooker. 
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