
Meer waarde 
voor woningen 

VOOR ENERGIEZUINIGE EN 
DUURZAME PROJECTEN





Je bent actief in de projectenmarkt met koop- of 
huurwoningen. Ook dan kun je Quooker inzetten om  

de waarde van je project te vermeerderen. Quooker bewijst 
dat de luxe van direct kokend water en het comfort van direct 

warm water ook duurzaam kan zijn. 

In meer dan 35% van alle nieuwe verkochte keukens in 
Nederland wordt tegenwoordig een Quooker geplaatst. Bij 

nieuwbouw koopwoningen ligt dat percentage nog hoger en 
kiest ruim 70% van de kopers ervoor om een Quooker op te 

nemen in de nieuwe keuken. Quooker heeft voor iedere situatie 
een passend kokendwaterreservoir. Het is belangrijk om te 

weten dat in de transitie naar gasloos het niet vanzelfsprekend 
is dat er altijd en overal warm water beschikbaar is. Afhankelijk 
van de situatie, zoals het toepassen van een boilervoorraadvat 

of decentralisatie van de warmwatervoorziening, biedt het 
toepassen van een Quooker-kraan met Project COMBI veel 

voordelen. Er hoeft bijvoorbeeld geen warmwaterleiding naar 
de keuken aan gelegd te worden. Is er wel warm water aanwezig 

in de keuken, dan is het Project PRO3-reservoir de ideale 
oplossing. 

Wil je ook gekoeld en bruisend water tappen, dan kan de CUBE 
worden aangesloten op iedere Quooker-kraan. En wie denkt dat 

de Quooker een energieslurper is die heeft het mis. Door het 
gebruik van de techniek van hoogvacuümisolatie verbruikt een 

Quooker nog minder energie dan een wifi-router. 

Meer waarde 
voor woningen 



Wat maakt 
Quooker uniek?

Quooker is uitvinder van 
de kokendwaterkraan en 

bestaat al meer dan 30 jaar.

Kwalitatieve servicedienst  
in eigen beheer.Blijvend 

innovatief 
met een groot 

Research & 
Development 

team. Duurzame 
productie: de 

Quooker-fabriek 
voorziet in eigen 

stroom door 
het gebruik van 
zonnepanelen.

Nederlands 
fabricaat 

met productie 
in Ridderkerk.

Circulariteit: 
met een eigen 

Return & Recovery 
afdeling wordt afval 

zoveel mogelijk 
voorkomen.

Een unieke kraan 
met meer dan  

80 patenten en  
273 onderdelen.

Geschikt voor diverse 
certificeringen  

(o.a. BENG, BREEAM  
en Green Key).

Geschiedenisvideo  Arrow-right



Fusion Square Fusion Round

roestvrij staalchroom zwart

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 °

roestvrij staalchroom zwart

Kranen

Flex

Bekijk de Quooker-kranen in AR  Arrow-right



Project PRO3

Voordelen 
• Direct 100 °C kokend water
• Lagere aanschafprijs
• Eenvoudige montage
• Stand-by energieverbruik slechts 10 W
• Een inlaatcombinatie is niet nodig
• Eenvoudige montage
• Lage aansluitwaarde: 1600 W
• Besparing van energie en water
• Opwarmtijd slechts 10 minuten
• Demontabel en onderhoudsvriendelijk
• Toepassen en jaarlijkse vervanging 

kalkfilters niet noodzakelijk

Spanning: 230 V

Vermogen: 1600 W

Inhoud: 3 liter

Opwarmtijd: 10 min*

Stand-by verbruik: 10 W

Reservoir hoogte: 46 cm

Reservoir diameter: 15 cm

Max. werkdruk: 8 bar

Ophangbeugel leverbaar: ja

Beveiliging: maximum temperatuur / 

overdrukventiel 8 bar

HiTAC®-waterfilter: High Temperature Activated Carbon

* Deze waarden zijn gemiddelden.

Project PRO3

In het Quookerreservoir  Arrow-right



Project COMBI

Voordelen 
• Direct 100 °C kokend water
• Direct warm water, instelbaar tussen  

40 °C en 60 °C
• Warm water afgifte tot 27 liter van 40 °C 
• Geen warmwaterleiding installeren  

naar de keuken
• Een inlaatcombinatie is niet nodig
• Eenvoudige montage
• Stand-by energieverbruik slechts 10 W
• Besparing van energie en water
• Opwarmtijd slechts 20 minuten
• Toepassen en jaarlijkse vervanging 

kalkfilters niet noodzakelijk
• Demontabel en onderhoudsvriendelijk

Spanning: 230 V

Vermogen: 2200 W

Inhoud: 7 liter

Opwarmtijd: 20 min**

Stand-by verbruik: 10 W

Reservoir hoogte: 48 cm

Reservoir diameter: 20 cm

Max. werkdruk: 8 bar

Hoeveelheid 40 °C: 27 liter**

Hoeveelheid 60 °C: 15 liter**

Ophangbeugel leverbaar: ja

Temp. regeling COMBI: thermostatisch

Beveiliging: maximum temperatuur / 

overdrukventiel 8 bar

HiTAC®-waterfilter: High Temperature Activated Carbon

Energielabel A

** Afhankelijk van capaciteit warmwatervoorraadvat

Project COMBI

Tegen meerprijs  
is de Project COMBI 

verkrijgbaar als 
COMBI+ uitvoering voor 

aansluiting op zowel 
koud als warm water.

In het Quookerreservoir  Arrow-right



De Project PRO3 en de Project COMBI zijn speciaal 
ontwikkeld voor de projectenmarkt en zijn uitgerust met de 

gepatenteerde balgtechnologie. Deze maakt het mogelijk de 
overdruk binnen het reservoir op te vangen zodat montage 

van een inlaatcombinatie niet meer nodig is. Ook hoeft er geen 
warmwaterleiding meer te worden aangelegd naar de keuken; 

een koudwaterleiding volstaat. Sinds 01-01-2021 kan de Project 
COMBI ook meegenomen worden in de BENG berekeningen. 

Een verklaring energieprestatie voor warm tapwater conform de 
NTA8800 rekenmethode is daarvoor afgegeven.

A

A

SECTION A-A
SCALE 1 : 2

Gepatenteerde 
balgtechnologie

Bekijk Energieprestatie verklaring   Arrow-right



Kies het juiste 
reservoir

nee (< 6 m)

Is er een warmwaterleiding aanwezig?

Wacht je lang op het warme water 
(afstand CV tot keukenkraan > 6 m)?

PRO3 COMBI+ COMBI CUBE

ja

ja (> 6 m)

ja

nee

Wil je ook gekoeld en bruisend water?
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108°C gefilterd kokend

Installeren 
Project PRO3 

met Fusion



Installeren 
Project COMBI 

met Fusion
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Installatiehandleiding  Arrow-right



Installeren COMBI+ 
met Fusion
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Hoe past een Quooker in de spoelkast?  Arrow-right





CUBE

Met de CUBE geeft je Quooker naast koud, 
warm en kokend, ook gekoeld en bruisend 
water. Dat is makkelijk, snel én goed voor 
het milieu, omdat plastic flessen niet langer 
nodig zijn. De CUBE komt onderin het 
keukenkastje te staan, naast het bestaande 
kokendwaterreservoir. Aan het reservoir zit 
een koolzuurfles, waarmee je wel 60 liter koud 
bruiswater uit de Quooker-kraan kunt tappen. 

Filter
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 deze beschikbaar. 
Het filter bestaat uit active carbon en hollow 
fiber en optimaliseert de smaak en geur van 
het water.

CUBE
Spanning: 220-240 V

Vermogen: 100 W

Afkoeltijd*: 30 min.

Stand-by-verbruik*: 5 W/h

Debiet: 2,4 liter/min. gekoeld water

2 liter/min. bruisend water

Min. waterleidingdruk: 200 kPa (2 bar)

Max. waterleidingdruk: 400 kPa (4 bar)

Max. CO₂-druk: 400 kPa (4 bar)

Hoogte: 500 mm

Breedte: 153 mm (223 mm incl CO₂-cilinder)

Diepte: 270 mm

* Deze waarden zijn gemiddelden.



Accessoires

Energieverdeler

OphangbeugelNordic zeeppomp

roestvrij staalchroom zwart



Bespaar 
energie en water

Direct kokend water uit de kraan is niet alleen handig. 
Met een Quooker kun je ook water en energie besparen. Wil 
je weten hoeveel? Vul dan op quooker.nl de bespaar check 
in. Binnen een minuut zie je het verbruik van een specifiek 
huishouden en wat met en Quooker bespaard kan worden.

Vul hier de bespaarcheck in  Arrow-right



Bespaar met Quooker
Bespaar op exploitatiekosten
Een Quooker in de basiskeuken is een 
behoorlijke post in het keukenbudget. Echter 
wordt in de vrije sector huur steeds meer 
gekeken naar de wensen van de huurder. 
Die is vooral op zoek naar comfort en gemak. 
Dat de moderne woonconsument graag 
beschikt over een Quooker in zijn woning 
onderstreept deze wens. Dit resulteert in 
een meerwaarde van de woning. De keuze 
voor Quooker heeft naast de besparingen 
voor de huurder ook voordelen in exploitatie 
waardoor de in eerste instantie hogere 
aanschafprijs kan worden terugverdiend.  
Het is dan geoorloofd deze besparing mee 
te nemen in het keukenbudget.

Exploitatie besparingen bij installatie 
van een Quooker

• Geen warmwater leiding naar de keuken: 
eenmalige besparing € 10,- per meter

• Geen aanschaf kalkfilter: 
• jaarlijkse besparing € 70,-*
• Aanbrengen kalkfilter: 
• jaarlijkse besparing € 20,-*
• Geen periodiek onderhouds- en 

servicebudget noodzakelijk
• Verlengde garantie, zonder voorbehoud

* obv gemiddelde prijzen incl. BTW

Duurzaamheidsvideo  Arrow-right



Kranen & finishes  Reservoirs

   Project Pro3     Project COMBI*
   kokend water    kokend en warm water

   Prijs  Artikelnummer

 Flex chroom € 987,60 3XCHR  € 1235,54 7PXCHR

  roestvrij staal € 1111,57 3XRVS  € 1359,50 7PXRVS

  zwart € 1276,86 3XBLK  € 1524,79 7PXBLK

 Fusion  chroom € 987,60 3FSCHR  € 1235,54 7PFSCHR

 Square roestvrij staal € 1111,57 3FSRVS  € 1359,50 7PFSRVS 

  zwart € 1276,86 3FSBLK  € 1524,79 7PFSBLK

 Fusion chroom € 987,60 3FRCHR  € 1235,54 7PFRCHR

 Round roestvrij staal € 1111,57 3FRRVS  € 1359,50 7PFRRVS

  zwart € 1276,86 3FRBLK  € 1524,79 7PFRBLK

Kranen & finishes  Reservoirs & CUBE

   Project Pro3 & CUBE    Project COMBI* & CUBE
   kokend, gekoeld en   kokend, warm, gekoeld en 
   bruisend water   bruisend water

 Flex chroom € 1896,69 3XCHRCUBE € 2144,63 7PXCHRCUBE

  roestvrij staal € 2020,66 3XRVSCUBE € 2268,59  7PXRVSCUBE

  zwart € 2185,95 3XBLKCUBE € 2433,88 7PXBLKCUBE

 Fusion  chroom € 1896,69 3FSCHRCUBE € 2144,63 7PFSCHRCUBE

 Square roestvrij staal € 2020,66 3FSRVSCUBE € 2268,59 7PFSRVSCUBE

  zwart € 2185,95 3FSBLKCUBE € 2433,88 7PFSBLKCUBE

 Fusion chroom € 1896,69 3FRCHRCUBE € 2144,63 7PFRCHRCUBE

 Round roestvrij staal € 2020,66 3FRRVSCUBE € 2268,59 7PFRRVSCUBE

  zwart € 2185,95  3FRBLKCUBE € 2433,88 7PFRBLKCUBE

Optioneel beschikbaar:
CUBE filter inclusief houder  €  82,64 CUBFIL

CUBE filter cartridge   €  49,59 CUBFILC

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.

* Tegen meerprijs is de Project Combi verkrijgbaar als Combi+ uitvoering voor aansluiting op zowel 
koud als warm water.

Prijslijst



Service

Service
Een Quooker is een apparaat met een zeer 
lage callrate. Dat komt doordat we onze 
producten continue verbeteren. 

Onderhoud
Een Quooker is een onderhoudsarm 
apparaat. Periodiek onderhoud en het 
jaarlijks vervangen van filters zijn niet nodig. 
Het Quooker-reservoir is gemakkelijk te 
demonteren om mogelijke kalkophoping weg 
te nemen.

Garantie
De Quooker-producten zijn standaard 
voorzien van twee jaar garantie. In de 

projectenmarkt zijn er daarnaast, in overleg, 
diverse mogelijkheden voor aanvullende 
service- en garantievoorwaarden tot wel  
5 jaar.

Registratie
Om optimale service te kunnen bieden, 
registreren we de Quookers bij plaatsing in 
onze service-administratie. Typenummer 
en installatiedatum zijn dan bij ons bekend, 
waardoor we de gebruiker bij problemen 
sneller en beter kunnen helpen.

Wilt u meer informatie?
s.smit@quooker.nl
+31 (0)6 - 13269190








