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 Zet hem aan, onze innovatieve én voordelige 100gradenkraan! 

 
Snel op je kookpunt? Nergens voor nodig, dit doen wij namelijk eenvoudig en snel voor jou! De 

naam verraadt het eigenlijk al, met de 100gradenkraan heb je letterlijk in één handomdraai 

kokend water. Maar er is meer, ook voor de koude en warme straal zit je goed bij de 100graden 

multi-Tap 3-in-1 kraan. Er zijn van die zaken waar je de luxe pas van ervaart wanneer je het hebt, 

de 100gradenkraan is daar hét voorbeeld van.  

Nooit meer wachten bij het zetten van een kop thee, een warme straal om je vaat af te spoelen of 

ijskoud water op tropische dagen. Tel deze tijd bij elkaar op en het argument dat je het altijd te 

druk hebt is acuut opgelost; Aan het eind van het jaar heb jij eindelijk dat boek gelezen, tóch vaak 

gesport of je oma vaker gebeld. Weg argument bij niet behaalde goede voornemens. Over goede 

voornemens gesproken, de aanschaf van een 100gradenkraan is een bewuste én milieuvriendelijke 

keuze. Geen water- en energieverspilling tijdens het op temperatuur laten komen van je water. Dit 

zal ook zichtbaar zijn in je vaste lasten, een klassiek geval van een win-win situatie.   

Naast deze tijd- en geldbesparing biedt de 100gradenkraan multi-Tap 3-in-1 meer voordelen. Door 

het verdwijnen van de snelkoker bespaar je effectieve werkruimte op je aanrecht. Daarnaast is de 

boiler van een compact formaat, dit heeft echter geen invloed op de capaciteit. Met gemak kunnen 

er 60 gasten tegelijk op visite komen voor een kop hete thee of koude limonade.  

En last but not least, uiteraard is onze 100gradenkraan ook voorzien van een zeer goed werkend 

kinderslot. Wij zijn ons ervan bewust dat kokend water een praktische en luxe toevoeging in je 

keuken is, maar dat jouw veiligheid en vooral dat van de kinderen altijd voorop staat. Het 

kinderslot zorgt ervoor dat het voor kleine kinderen onmogelijk wordt zelfstand kokend water te 

tappen. Daarnaast voorkom je bij een wisseling van waterkoker naar de 100gradenkraan dat 

kinderen aan elektriciteitsdraden gaan trekken en daarmee een volle koker heet water over zich 

heen gieten. 

Gezien de eerdergenoemde capaciteit en snelheid is de boiler ook zeer geschikt op kantoor en in 

kantines. De werkgevers en (ongeduldige) werknemers onder ons weten maar al te goed; Tijd is 

kostbaar. Tel de gewonnen minuten bij elkaar op en je investering is in een mum van tijd 

terugverdiend.  

Mocht je je afvragen hoe de installatie in zijn werk gaat, ook daar is over nagedacht. De installatie 

van de boiler is zeer eenvoudig en voor de handige klussers onder zelfs helemaal zelf te fiksen. 

Mocht je echter over genoeg zelfkennis en over twee linkerhanden beschikken, dan biedt onze 

installatieservice uitkomst. Voor slechts €99,- komen onze monteurs graag bij je langs voor de 

installatie, uiteraard op het moment dat het jou uitkomt. Hierbij is vooraf betaling niet nodig!  

Hadden we het al over de kosten van de kraan gehad? Deze gaan je ongetwijfeld meevallen. De 

100gradenkraan is namelijk de helft goedkoper dan zijn (nu nog) iets bekendere grote broer, de 

Quooker. De 100gradenkraan is de goedkoopste én toch beste in zijn soort. De snelle beslisser 

wordt bij ons beloond, bij het plaatsen van een bestelling voor 17.00 uur doen wij hem vandaag 

nog op de post. Je order is online te volgen en bij eventuele vragen kan er ten allen tijde contact 

opgenomen worden met onze klantenservice. Zij helpen graag verder bij vragen, twijfels of om 

gezellig samen van een kokend heet kopje thee te genieten.  

We kunnen het ons bijna niet voorstellen, maar voldoet de kraan niet aan de verwachtingen dan is 

het ook nog mogelijk om binnen 14 dagen de 100gradenkraan te retourneren. Uiteraard wel 

onbeschadigd en in de juiste verpakking.   
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Kortom, de 100gradenkraan is in zowel de nieuwe als aanwezige keuken een welkome gast. Het 

bespaart tijd, geld, is milieubewust en het allerbelangrijkste; Super veilig! Dus handel uitgekookt 

en schaf nu de 100gradenkraan multi Tap 3-in-1 aan.  

 

 


