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Nooit meer een pan of een waterkoker vullen met 
water en wachten tot het kookt. Maar gewoon, binnen 
een seconde, kokend water tappen uit de kraan. 
Nooit meer een lege boiler van de espressomachine 
of thee zetten met een wit laagje erop. Want het 
water uit de Quooker is écht kokend. En met de 
Quooker CUBE haal je ook gekoeld en bruisend 
water uit de Quooker-kraan. In een handomdraai 
geniet je van een glas tintelend fris water of maak  
je de lekkerste limonades en cocktails. 

De CUBE komt onderin het keukenkastje naast 
het Quooker-reservoir te staan. Zo haal je alles 
uit één kraan: kokend, warm, koud, gekoeld en 
bruisend water. Wat in 1970 begon met een even 
simpel als revolutionair idee van Henri Peteri, de 
uitvinder van de kokendwaterkraan, is inmiddels voor 
honderdduizenden gebruikers over de hele wereld 
de dagelijkse realiteit. Vele malen per dag ervaren  
zij het gemak van direct kokend, gekoeld en bruisend 
water uit de kraan en de tijd die men hiermee wint.

Inmiddels zijn er meer kokendwaterkranen op de 
markt. Waarom zou je dan tóch voor het origineel 
moeten kiezen?
1.  Direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend 

water.
2. Veelzijdig gebruik.
3. 100 % veilig.
4. Kosten-, water- en energiebesparend.
5. Optimale waterkwaliteit.
6. Ruimtebesparend.
7. Duurzaam.

Hoe dat allemaal precies zit, lees je in deze brochure. 
Maar laat je vooral ook inspireren door één van onze 
(wereldwijd vele duizenden) Quooker-gebruikers, 
die vertelt over het dagelijks gemak dat hij ervaart 
van zijn Quooker.

De kraan die alles kan
Met een Quooker in jouw bedrijf, heb je altijd kokend water bij de hand.  

En dat is bijzonder handig binnen horecavestigingen, grootkeukens  
of pantry's in kantoorgebouwen. 
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Energiezuinig door hoogvacuümisolatie 
Het Quooker-systeem bestaat uit een klein reservoir 
in het keukenkastje dat is verbonden met de 
kokendwaterkraan op het aanrecht. Dit reservoir is 
een soort thermosfles, die op de waterleiding wordt 
aangesloten. Hoogvacuüm impliceert: nagenoeg 
luchtledig. Er is geen medium om de warmte van 
binnen naar buiten over te brengen. Daardoor is er 
maar heel weinig energie (10 W) nodig om het water 
in het reservoir op 108 °C te houden. Het water begint 
pas te koken zodra de kraan wordt opengedraaid 
en de temperatuur van het uitstromende water naar 
100 °C daalt. Tijdens het tappen stroomt er meteen 
vers water het reservoir in.

Verschillende reservoirs
Quooker heeft verschillende reservoirs ontwikkeld 
voor de professionele markt: de PRO3 en PRO7 voor 
direct kokend water en de COMBI en COMBI+ voor 
direct kokend én warm water. Afhankelijk van je eisen 
aan de hoeveelheid kokend water kies je het juiste 
reservoir. Pas je een PRO3 toe dan heb je drie liter 
kokend water tot je beschikking. Heb je het reservoir 

leeggetapt dan duurt het 10 minuten voordat dit weer 
op temperatuur is. Als deze drie liter onvoldoende  
is voor jouw toepassing en wil je bijvoorbeeld tijdens 
de lunch beschikken over meer dan vijftien kopjes 
thee, dan kan een PRO7 (7 liter) uitkomst bieden. 
Heb je alleen een koudwaterleiding beschikbaar 
in de keuken of pantry dan kies je voor het COMBI 
reservoir met een inhoud van zeven liter. 

Met de COMBI tap je zeven liter warm water en 
met de COMBI+ kan je onbeperkt warm water 
tappen, afhankelijk van de bron. Alle reservoirs zijn 
voorzien van de gepatenteerde hoogvacuümisolatie, 
waardoor het water op een energiezuinige manier op 
temperatuur wordt gehouden. Het stand-by verbruik 
van de PRO3, PRO7, COMBI en COMBI+ is maar  
10 cent per dag.

Voor gekoeld en bruisend water sluit je het CUBE 
reservoir aan op je Quooker-systeem. De CUBE is 
voorzien van een CO₂-cilinder, goed voor 60 liter 
bruisend water.

Hoe werkt een Quooker?

We leggen je graag uit wat er boven en onder het aanrecht gebeurt 
om je op elk moment van 100 °C kokend water te kunnen voorzien.

Fusion Square roestvrij staal
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Specialist



Minder Slow
Karel Rietveld begint zijn dag steevast met een 
kop thee, daarna drinkt hij alles wat hij in zijn zaken 
schenkt. Espresso's, cappuccino's, lattes, flat whites, 
maar ook met een goede filterkoffie doet hij zichzelf 
een plezier. ‘Filterkoffie is koffie voor de liefhebber,’ 
vindt Karel. ‘Je drinkt hem zwart, om de complexiteit 
en het fruit in de koffie terug te kunnen proeven. 
Eén slok en er gebeurt van alles in je mond.’ Het 
zetten van een goede filterkoffie is arbeidsintensief. 
Het doorlopen alleen al kost drie minuten, vandaar 
de term slow coffee. Sinds er een Quooker staat, 
gaat het er in zijn koffiezaak al iets minder slow aan 
toe. Karel: ‘Aanvankelijk voelde ik wat weerstand 
tegen de Quooker. Wat moest ik met een ding dat 
kokend water gaf? Ik zwoer bij mijn Über Boiler, die 
ik precies op 92,6 °C kon afstellen, de gewenste 
temperatuur voor filterkoffie. Tot ik me realiseerde dat 
de temperatuur van getapt water, hoe heet ook, snel 
zakt. Tegen de tijd dat je een keteltje gevuld hebt,  
zit je al vijf graden lager, en als je hem even laat 
staan voor je het water op je koffie schenkt, is hij 
eigenlijk al te koud.’

Perfecte temperatuur
‘Dus toen ik een tweede vestiging opende, dacht 
ik: toch maar eens proberen, zo'n Quooker. En wat 
denk je? Het werkt perfect. Een kwestie van één keer 
met de thermometer erbij staan en je weet precies 
hoe snel het water afkoelt en hoeveel tijd je dus 
ongeveer moet nemen voor je het water op de koffie 

schenkt. Dat moet je even uitproberen, je hebt het 
zó door, en zo héél nauw komt het nou ook weer 
niet.’ Niet? ‘Nou ja, kijk. Ik ben fanatiek aangelegd 
en best een precieze zeikerd. Je kunt het tot op de 
0,1 graad perfect willen doen, maar dan wordt het 
wel een beetje nerdish. Bij Hopper gebruiken we 
koffiebonen van de beste plantages ter wereld, direct 
van de boer. Eigenlijk zou je de watertemperatuur 
per koffiesoort kunnen perfectioneren. Dat kun 
je allemaal uitproberen. Maar ik ben niet alleen 
koffiespecialist maar ook ondernemer, ik zoek de 
balans. En dan is een temperatuur om en nabij de 
92 °C echt prima.’ 

Voor fijnproevers
‘De fijnproever komt bij ons zeker aan zijn trekken, 
maar negentig procent van de klanten komt hier 
gewoon voor een heel lekkere koffie, niets meer en 
niets minder. Voor thee is de Quooker helemaal 
ideaal. Voorheen maakten we thee met water uit 
de koffie-machine. Maar als daar dan ook iemand 
espresso's stond te maken, liep je elkaar behoorlijk 
in de weg. Sinds de Quooker er is hebben we daar 
geen last meer van. Alle collega's vinden het ideaal. 
Tijdens een druk weekend wordt er soms wel honderd 
keer op een dag aan de Quooker gedraaid. Het is 
makkelijk, snel, betrouwbaar en het kokende water  
is er gewoon altijd. Inmiddels heb ik in mijn andere 
zaak ook een Quooker en thuis zou ik er ook wel  
één kunnen gebruiken, want ook bij het koken  
lijkt het me fijn.’ 

Specialist

Karel Rietveld is koffiespecialist en eigenaarvan twee koffiezaken. 
Met zijn Quooker maakt hij uitstekende filterkoffies.
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Flex

Hoogte: 412 mm
Sprong: 225 mm
Kraangat: Ø 35 mm
Draaicirkel: 270 °

Hoogte: 291 mm
Sprong: 220 mm
Kraangat: Ø 35 mm
Draaicirkel: 360 °

Hoogte: 366 mm
Sprong: 220 mm
Kraangat: Ø 35 mm
Draaicirkel: 360 °

Fusion Square Fusion Round

Kies jouw kraan

De Quooker Flex is de enige Quooker-kraan met een flexibele uittrekslang voor 
extra bereik in de spoelbak. Net als de andere Quooker-kranen geeft de Flex 
warm, koud en kokend water. Wil je ook gekoeld en bruisend water uit je Flex 
halen? Combineer hem dan met de Quooker CUBE.

Haal alles uit één kraan: kokend, warm en koud water. En, als je hem combineert 
met de Quooker CUBE, ook gekoeld en bruisend water.



roestvrij staalchroom

Nordic Square Twintaps Nordic Round Twintaps

Hoogte: 270 mm
Sprong: 220 mm
Kraangat: Ø 35 mm
Draaicirkel: 360 °

Maximale hoogte: 350 mm
Minimale hoogte: 115 mm
Sprong: 160 mm
Kraangat: Ø 32 mm
Draaicirkel: 360 °

Hoogte: 345 mm
Sprong: 220 mm
Kraangat: Ø 35 mm
Draaicirkel: 360 °

Maximale hoogte: 405 mm
Minimale hoogte: 170 mm
Sprong: 160 mm
Kraangat: Ø 32 mm
Draaicirkel: 360 °

Nordic Square single tap Nordic Round single tap

Maximale hoogte: 350 mm
Minimale hoogte: 115 mm
Sprong: 160 mm
Kraangat: Ø 32 mm
Draaicirkel: 360 °

Maximale hoogte: 405 mm
Minimale hoogte: 170 mm
Sprong: 160 mm
Kraangat: Ø 32 mm
Draaicirkel: 360 °

roestvrij staalchroom

De Quooker-kraan uit de Nordic-serie is ook los verkrijgbaar, zodat je hem kunt 
combineren met je eigen mengkraan of stand alone kan plaatsen voor alleen 
kokend water. Koppel een Quooker CUBE aan het reservoir om ook te kunnen 
genieten van gekoeld en bruisend water uit dezelfde kraan!

Twee kranen in hetzelfde design. Een mengkraan voor warm en koud water,  
en een Quooker-kraan voor kokend water, die ook gekoeld en bruisend water 
kan geven als je hem combineert met een Quooker CUBE.



PRO3

Geeft 3 liter direct kokend 
water. Met de Quooker 
PRO3 heb je altijd kokend 
water bij de hand.

PRO7

Geeft 7 liter direct kokend 
water. Met de Quooker 
PRO7 heb je altijd kokend 
water bij de hand.

COMBI

Geeft 7 liter direct kokend 
water of 15 liter warm 
water (60 °C). Met de 
Quooker COMBI is ook het 
wachten op warm water 
verleden tijd. Bovendien 
is het de eerste ‘boiler’ 
met hoogvacuümisolatie. 
Door dit principe is het 
de zuinigste warm- en 
kokendwatervoorziening 
voor de keuken.

COMBI+
  
Geeft 7 liter direct kokend 
water en onbeperkt warm 
water (60 °C). 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. 
Door de aansluiting op 
de warmwaterleiding kan 
je onbeperkt warm water 
verkrijgen, afhankelijk van 
de bron.

* Deze waarden zijn gemiddelden.  
** PRO3 en PRO7 reservoirs leveren alleen kokend water.
De EU heeft geen energielabel richtlijn opgesteld voor reservoirs.  
Deze reservoirs zijn echter net zo zuinig.

Diameter 153 mm

H  oogte 467 mm

Opwarmtijd 10 min*

Vermogen 1600 W

Stand-by verbruik 10 W

Hoeveelheid 100 °C 3 liter

Energielabel geen**

Ophangbeugel leverbaar ja

Diameter 200 mm

H  oogte 472 mm

Opwarmtijd 15 min*

Vermogen 2900 W

Stand-by verbruik 10 W

Hoeveelheid 100 °C 7 liter

Energielabel geen**

Ophangbeugel leverbaar ja

Diameter 200 mm

H  oogte 472 mm

Opwarmtijd 20 min*

Vermogen 2200 W

Stand-by verbruik 10 W

Hoeveelheid 100 °C 7 liter

Hoeveelheid 60 °C 15 liter

Hoeveelheid 40 °C 27 liter

Energielabel A

Ophangbeugel leverbaar ja

Diameter 200 mm

H  oogte 472 mm

Opwarmtijd 20 min*

Vermogen 2200 W

Stand-by verbruik 10 W

Hoeveelheid 100 °C 7 liter

Hoeveelheid 60 °C onbeperkt

Hoeveelheid 40 °C onbeperkt

Energielabel A

Ophangbeugel leverbaar ja

 De reservoirs



 De reservoirs

Welk reservoir kies je?
Welk reservoir het best bij jouw situatie past, hangt af 
van een paar factoren. Is er een warmwaterleiding of een 
keukenboiler die voor de aanvoer van warm water zorgt?

En in het geval van de warmwaterleiding: wat is de lengte 
daarvan? De tabel hieronder helpt bij het kiezen van een 
reservoir.

nee (< 6 m)

Is er een warmwaterleiding aanwezig?

Wacht je lang op het warme water?

PRO3 COMBI+ COMBI CUBE

ja

ja (> 6 m)

ja

nee

Wil je ook gekoeld en bruisend water?

Quooker heeft verschillende kokendwaterreservoirs ontwikkeld.  
Allemaal voorzien van de gepatenteerde hoogvacuümisolatie,  

die het water openergiezuinige wijze op temperatuur houdt.  
Het stand-by verbruik is maar 5 cent per dag.



Quooker CUBE

De kraan die alles kan
Combineer je Quooker-kraan met een Quooker 
CUBE, om op elk moment gekoeld en bruisend water 
uit één kraan te tappen. Hierdoor hoef je geen plastic 
flessen meer te kopen. Dat scheelt tijd, moeite en 
ruimte in je koeling. Bovendien is het beter voor  
het milieu.

Makkelijke bediening
Om bruisend water te krijgen, druk en draai je één 
keer. De lichtring die bij kokend water rood wordt, 
knippert nu blauw: er komt bruiswater aan. Houd je 
de knop iets langer vast, dan komt er gekoeld water 
uit de kraan. Kokend water tappen, terwijl je bruisend 
water bedoelde, is dus niet mogelijk.

Hoe werkt een Quooker met CUBE?
De CUBE komt onder het aanrecht te staan, naast 
het Quooker-reservoir. Aan het reservoir zit een 
CO₂-cilinder, voor een totale capaciteit van 60 liter 
koud bruiswater. 

Optioneel met filter leverbaar
De waterkwaliteit in Nederland vereist niet dat  
de CUBE met een filter wordt gebruikt. Mocht je  
de CUBE toch willen uitrusten met een filter, dan  
is het Active Carbon en Hollow Fiber filter in onze
 

webshop beschikbaar. Het filter wordt tussen de 
koudwaterleiding en de CUBE geïnstalleerd. Het 
active carbon gedeelte van de filter zorgt voor een 
betere waterkwaliteit doordat het onaangename 
smaken en geuren vermindert. Het hollow fiber 
gedeelte van de filter zuivert het inkomende water 
van eventueel nog aanwezige bacteriën. Daarnaast 
verwijdert het ook zanddeeltjes en zwevend stof 
uit het water. Het filter gaat 12 maanden of 3500 
liter mee. De CUBE geeft een geluidsignaal op het 
moment dat de filter vervangen moet worden. Tevens 
wordt dit op het display van  
de CUBE getoond. Reset de filterteller na vervanging. 
Het CUBE filter hoeft niet geretourneerd te worden.

Verkrijgbaarheid en onderhoud
De CUBE is verkrijgbaar in combinatie met alle 
Quooker-kranen. Standaard leveren we één 
CO₂-cilinder mee. Als de waterstraal zwakker wordt 
en er minder koolzuur in het water zit, is de cilinder 
aan vervanging toe. Je bestelt eenvoudig nieuwe via 
quooker.nl. De oude cilinders dien je te retourneren 
aan Quooker zodat ze kunnen worden hergebruikt. 
Het retour sturen is kosteloos. Het optionele filter in 
het CUBE-reservoir gaat ongeveer een jaar mee. Als 
het reservoir een geluidssignaal afgeeft, is het tijd 
voor een nieuw filter dat je ook bestelt via quooker.nl. 

Met de Quooker CUBE haal je ook gekoeld en bruisend water  
uit de Quooker-kraan. In een handomdraai tap je van een glas puur, 

fris water. Of maak je de lekkerste limonades en cocktails.  



Specificaties CUBE

Hoogte 500 mm

Breedte 153 mm

Diepte 270 mm

Afkoeltijd 30 min

Stand-by verbruik 5 W

De CO₂-cilinder vraagt 70 mm extra ruimte aan de voor- of zijkant 

van de CUBE.

Specificaties filter

Poriëngrootte HF 0.1 μm

Poriëngrootte AC 5 μm

Werkdruk 1-8 bar (0.1 - 0.8 MPa)

Watertemperatuur bij uitloop 2°C – 38°C

Nominaal debiet 126 l/h

Filtercapaciteit 12 maanden of 3500 liter



Hoogte: 20 mm
Diameter: 150 mm
Gat aanrecht: Ø 32 mm
Bladdikte: max. 50 mm

Hoogte: 17 mm
Diameter: 40 mm
Gat aanrecht: Ø 32 – 35 mm
Bladdikte: max. 50 mm

Hoogte: 80 mm
Diameter: 35 mm
Gat aanrecht: Ø 25 mm
Bladdikte: max. 50 mm

Accessoires
Driptray

Horecaknop

Zeeppomp

De driptray biedt uitkomst bij het inzetten van de 
Quooker op plaatsten waar geen spoelbak beschikbaar 
is. Bijvoorbeeld in een kleine pantry bij het ontbijtbuffet 
of naast een koffiemachine. Het glas kan op de driptray 

geplaatst en gevuld worden zonder het vast te houden. 
De driptray wordt aangesloten op de afvoer waardoor  
het legen van een lekbak verleden tijd is. Verkrijgbaar  
in chroom.

Met de horecaknop tap je zonder de dubbel-druk-draai-
functie van de kraan nog sneller en effectiever kokend 
water. Bijzonder handig en veilig bij front-of-house 
gebruik in bijvoorbeeld een pantry. Drukken geeft direct 

kokend water wat meteen weer stopt als de knop wordt 
losgelaten. De knop kan worden aangebracht op het 
aanrechtblad en past in een gat van Ø 32 tot 35 mm. 
Verkrijgbaar in chroom.

Deze revolutionaire zeeppomp is perfect te combineren 
met alle Quooker-kranen. Het is de eerste gelagerde 
zeeppomp met een volledig metalen binnenwerk die met 

één hand te bedienen is en van bovenaf bij te vullen.  
De zeeppomp is verkrijgbaar in de finishes chroom  
en roestvrij staal.



Om bruisend water te krijgen moet een Quooker CO₂-
cilinder zijn aangesloten op de CUBE. Eén CO₂-cilinder 
levert ongeveer 60 liter bruisend water. Het is niet mogelijk 
een CO₂-cilinder van andere merken aan te sluiten.  
Nieuwe CO₂-cilinders zijn te bestellen via quooker.nl

CO₂-cilinder CUBE

Ophangbeugel Energieverdeler

Filter CUBE

Deze roestvrijstalen ophangbeugel is ideaal voor het 
ophangen van het reservoir in een keukenkastje.

De energieverdeler schakelt het stroomverbruik van de 
Quooker terug, wanneer deze op dezelfde stroomgroep 
is aangesloten als een ander apparaat dat relatief veel 
vermogen vraag. Hiermee wordt overbelasting op de 
electriciteitsgroep voorkomen. De energieverdeler is 
voorzien van drie stopcontacten.

De waterkwaliteit in Nederland vereist niet dat de CUBE 
met een filter wordt uitgerust. Een filter is wel optioneel 
verkrijgbaar. Een filter gaat twaalf maanden mee. De 
CUBE geeft een geluidsignaal op het moment dat het 
filter vervangen moet worden. De filterstartset en losse 
filtercartridges zijn eenvoudig te bestellen via quooker.nl



Wil je meer informatie over Quooker 
in de professionele markt?

Neem contact op met Sjaak Smit, accountmanager professionele markt:
s.smit@quooker.nl of 06 13269190

Quooker Nederland B.V.    
Staalstraat 1   

2984 AJ Ridderkerk 
0180 420488   

info@quooker.nl
www.quooker.nl


