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Wacht niet langer.
Ontdek het gemak van onze 
3-in-1 kokend waterkranen.



Uw koffie of thee 
is klaar in een 
handomdraai.



Uw kostbare tijd besteedt u het liefst aan zaken die u leuk of belangrijk 
vindt. Wachten op kokend water hoort daar vast niet bij. Gun uzelf daarom 
een 3-in-1 kokend waterkraan van Franke. Want wachten op kokend water 
is daarmee voorgoed verleden tijd.

Franke brengt comfort naar de keuken.

Met een 3-in-1 kokend waterkraan van Franke kunt u 
koud, warm of kokend water tappen. Of u nu de gieter 
wilt vullen, uw handen wilt wassen of een  
kop wilt thee maken, het water heeft altijd meteen de 
gewenste temperatuur. 

Naast tijd bespaart de 3-in-1 kokend waterkraan  
u ook ruimte. Een tweede kraan voor kokend water is 
niet meer nodig. U bent met één kraan direct  
van alle gemakken voorzien.



Een kop thee of koffie is in enkele seconden klaar. 
Ook het koken van pasta of groenten kost u voortaan  
veel minder tijd. Uw gerechten staan aanzienlijk sneller  
op tafel. U heeft dus meer tijd over voor andere dingen.  
En die vieze pannen? Voor u het weet zijn we weer  
schoon. Met kokend water uit uw kraan. 

Met een 3-in-1 kokend waterkraan hoeft u 
nooit meer te wachten tot het water kookt. 
U hebt letterlijk in een handomdraai kokend 
water. Precies zoveel als u nodig heeft. 

Reken eens uit hoeveel 
tijd u elke dag bespaart!



Sneller aan tafel.
Sneller genieten.



Functioneel, strak en 
eigentijds design

Veiligheid voorop

Naast kranen van chroom beschikt Franke ook over 
kranen die volledig zijn uitgevoerd in roestvrijstaal. 
Deze robuuste roestvrijstalen modellen passen met hun 
strakke design perfect bij de finish van roestvrijstalen 
spoelbakken.

De hendel voor het mengen van koud en warm 
water heeft alleen een zwaai naar voren (90°). 
Bij het gebruik van de kraan heeft u dus geen 
last van de achterwand.

Elke 3-in-1 kokend waterkraan is voorzien van een kind-
veilige druk- en draaiknop met terugslagveer. 
Deze laatste zorgt ervoor dat de kokend waterstraal 
onmiddellijk stopt als de knop wordt losgelaten. 

Dankzij de pijp-in-pijp constructie van de kraanuitloop 
wordt de buitenzijde niet heet bij kokend water. Ook 
heeft de kraan hierdoor een compacte waterstraal die 
nauwelijks spettert.

Franke staat voor functioneel en 
eigentijds design. Dat geldt ook voor 
het gamma 3-in-1 kokend waterkranen. 
U heeft keuze uit diverse modellen. 

Met kokend water kunt u niet voorzichtig 
genoeg zijn. Zeker met kinderen in de 
buurt. In het design van onze kranen is 
daar maximaal rekening mee gehouden. 
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Mooier en veiliger 
dan een waterkoker.



Met de 3-in-1 kokend waterkraan bespaart u niet alleen tijd. De kraan is ook energie- en 
waterbesparend. U verbruikt eenvoudigweg minder gas of elektriciteit. En water. 

Meer comfort. Minder gas, elektriciteit 
en water. Zo eenvoudig kan het zijn.

De 3-in-1 kokend waterkranen kennen niet alleen een zeer laag energiegebruik. Omdat u precies de hoeveelheid kokend 
water gebruikt die u nodig heeft, is er nauwelijks sprake van verspilling. Dit in tegenstelling tot de ‘ouderwetse manier’ van 
water koken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat gemiddeld 60% van het gekookte water wordt weggegooid. Ook is er niet 
langer sprake van water- en temperatuurverlies door de leidingen van de cv-ketel naar de keuken. Tel uit uw winst.



Goed voor het milieu 
en uw portemonnee.



Voor elke keuken de perfecte kraan.
Met de keuze uit 4 unieke modellen heeft Franke altijd de kraan naar uw 
smaak. Daarbij kunt u kiezen uit een ruime of een compacte tank voor 
in een kastje of achter de plint. Kies samen met uw keukenspecialist de 
ideale oplossing.

Helix
roestvrijstaal

Mondial
roestvrijstaal

Irena
chroom

Minerva
chroom

De saaiste garantie 
ooit: 5 jaar volledige 
garantie op voorrij- 
kosten, arbeidsloon 
en materiaal.
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5 Liter tank
▪   Inhoud tank: 5 liter 
▪  Opslag temperatuur: 1150 C
▪  Effectieve uitstroom kokend water (1000 C): 2,7 liter
▪  Compact, past achter keukenplint (15 cm hoog)
▪  Plaatsing alleen horizontaal
▪  Optioneel: mengset tbv. koud/warm of kokend water
▪  Inclusief inlaatcombinatie

10 Liter tank
▪  Inhoud tank: 10 liter 
▪  Opslag temperatuur: 108 C
▪   Effectieve uitstroom kokend water (100 C): 7,5 liter
▪  Geïntegreerde mengset.b.v. koud/warm of kokend water
▪  Inclusief inlaatcombinatie

minerva chroom
▪   Zwenkbereik: 360° 
▪   Kinderveilige druk- en draaiknop met terugslagveer
▪   Plaatsing mogelijk met bedieningshendel links of rechts
▪   Bedieningshendel 45° - 45°

irena chroom
▪  Zwenkbereik: 360° 
▪  Kinderveilige druk- en draaiknop met terugslagveer
▪  Plaatsing mogelijk met bedieningshendel links of rechts
▪  Bedieningshendel 45° - 45°

helix roestvrijstaal
▪   Zwenkbereik: 360°
▪   Kinderveilige druk- en draaiknop met terugslagveer
▪   Plaatsing alleen mogelijk met bedieningshendel rechts
▪   Bedieningshendel 90° zonder achterzwaai

mondial roestvrijstaal
▪  Zwenkbereik: 360° 
▪  Kinderveilige druk- en draaiknop met terugslagveer
▪  Plaatsing alleen mogelijk met bedieningshendel rechts
▪  Bedieningshendel 90° zonder achterzwaai
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et de handige 3-in-1 
kokend water kraan van Franke serveer ik in een 
handom

draai een lekker kopje thee! w
w
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kokend water kraan van Franke serveer ik in een 
handom

draai een heerlijke pasta! w
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Franke Nederland BV
Lagedijk 13
5705 BX  Helmond

Postbus 157
5700 AD  Helmond

E-mail: verkoop-kt@franke.com
Tel: +31 (0)492 585 111
www.franke.nl

Uw keukenspecialist:


