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DÉ 3-IN-1 KOKENDWATERKRAAN

MAKKELIJKZUINIGVEILIG
De kokendwaterkraan is niet meer weg te 

denken uit de moderne keuken. Pasta koken, 

een babyfl esje omspoelen, een kopje thee 

zetten … je doet het in een handomdraai. 

Dat is niet alleen makkelijk, maar ook nog 

eens waterbesparend - dus zuinig. En over de 

veiligheid hoef je je - zelfs als je kinderen hebt - 

geen zorgen te maken!

Makkelijk
• Je hebt altijd direct kokend water. Om te koken, te 

desinfecteren en een kopje bouillon te maken!

Zuinig
• De Selsiuz is waterbesparend. Je gebruikt immers precies 

de hoeveelheid water die je nodig hebt.
• De kraan opent in koud water, waardoor de boiler niet 

aanslaat (EcoStart).
• De boiler heeft energielabel A en verbruikt nog geen 8 ct 

per dag.

Veilig
• De uitloop wordt bij gebruik van kokend water niet heet, 

dankzij de safe touch functie.
• Een kind kan geen kokend water tappen. Dat garandeert de 

druk-draaibediening voor kokend water.
• Niemand krijgt hete spetters op zijn hand door de rustige straal.

WATERBESPARENDSAFE TOUCH BEVEILIGINGRUSTIGE WATERSTRAAL ECO-START

www.selsiuz.com

GUN METALGUN METAL

COOPPPPERCOOPPPERGOLLDGOLDINNOXINNOX

LANESTO 
urban spoelbakken
een perfecte combinatie 

Z1.177 / 1709-22



www.selsiuz.com
DÉ 3-IN-1 KOKENDWATERKRAAN

MAKKELIJKZUINIGVEILIG
De kokendwaterkraan is niet meer weg te 

denken uit de moderne keuken. Pasta koken, 

een babyfl esje omspoelen, een kopje thee 

zetten … je doet het in een handomdraai. 

Dat is niet alleen makkelijk, maar ook nog 

eens waterbesparend - dus zuinig. En over de 

veiligheid hoef je je - zelfs als je kinderen hebt - 

geen zorgen te maken!

Makkelijk
• Je hebt altijd direct kokend water. Om te koken, te 

desinfecteren en een kopje bouillon te maken!

Zuinig
• De Selsiuz is waterbesparend. Je gebruikt immers precies 

de hoeveelheid water die je nodig hebt.
• De kraan opent in koud water, waardoor de boiler niet 

aanslaat (EcoStart).
• De boiler heeft energielabel A en verbruikt nog geen 8 ct 

per dag.

Veilig
• De uitloop wordt bij gebruik van kokend water niet heet, 

dankzij de safe touch functie.
• Een kind kan geen kokend water tappen. Dat garandeert de 

druk-draaibediening voor kokend water.
• Niemand krijgt hete spetters op zijn hand door de rustige straal.

WATERBESPARENDSAFE TOUCH BEVEILIGINGRUSTIGE WATERSTRAAL ECO-START

www.selsiuz.com

GUN METALGUN METAL

COOPPPPERCOOPPPERGOLLDGOLDINNOXINNOX

LANESTO 
urban spoelbakken
een perfecte combinatie 

Z1.177 / 1709-22



SELSIUZ
PAST
BIJ
MIJ

DÉ 3-IN-1 KOKENDWATERKRAAN

COPPERCOPPER

GGUNN MMETALGGUNN MMETALGOLLDGOLDINNOXINNOX

ONTWORPEN
VOOR
JOUW
KEUKEN

HAAKS ROND XL

De Selsiuz is méér dan een functionele 

kokendwaterkraan. Door haar tijdloze 

vormgeving past ze in iedere stijl. Ook heb 

je keuze uit drie modellen en vijf kleuren.

Chrome Steel Steel Steel XL

COMPLEET 
SYSTEEM 

vanaf 
699,00
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