Easy Comfort

Kokendwaterkraan
Gebruiksvriendelijk én VEILIG

EASY

COMFORT

Warm, koud en kokend water
Heel handig, uit één kraan
Een kopje thee zetten, pasta koken, het flesje van uw baby
omspoelen, tomaten ontvellen, instantsoep klaarmaken: hoe vaak
per dag heeft ú kokend water nodig? Zou het niet makkelijk zijn als
dat kokende water direct uit de kraan zou komen? Dan hoeft u er
niet meer op te wachten ...
Het Easy Comfort systeem biedt u dat gemak. U heeft er zelfs
geen extra kraan voor nodig. Want deze 3-in-1-kraan geeft koud,
warm én echt kokend water! Dat bespaart u veel ruimte op uw
keukenblad.
Onbereikbaar? Integendeel. Het Easy Comfort systeem is
energiezuinig en heel betaalbaar. U kunt uw waterkoker dus
gerust wegdoen.

EASY

COMFORT

Deze 3-in-1 kraan is gemakkelijk in
gebruik.

Veiligheid voorop
Weet u dat een op de vier nieuwe keukens tegenwoordig is
uitgerust met een kokendwaterkraan? Een gemak dat óók is
weggelegd voor jonge gezinnen. Het Easy Comfort systeem heeft
namelijk een uitstekende kinderbeveiliging. Tevens draait de knop
automatisch dicht zodra deze wordt losgelaten. Bovendien is
de uitloop extra geïsoleerd, waardoor die niet warm wordt. Dat de
kraan door de speciale perlator niet spettert, is mooi meegenomen.
Prachtig design
Natuurlijk wilt u dat de kraan niet alleen gebruiksvriendelijk en
veilig is, maar ook perfect past bij uw keuken. Daarom kent het
Easy Comfort systeem drie modellen, die elk verkrijgbaar zijn in
drie kleuren: chroom, rvs-look en rvs. Met zijn prachtige design
ziet de Easy Comfort eruit als een gewone kraan ‒ maar dat is
het niet!

De kraan heeft een veilige druk-draaibediening en is
in 3 afwerkingen verkrijgbaar: chroom, rvs-look en rvs.

Boiler van onverwoestbaar titanium
De kokendwaterkranen worden compleet geleverd met een
titanium boiler van Inventum. Een onverwoestbare en
onderhoudsvriendelijke boiler, waarbij corrosie en kalkaanslag
tot het verleden behoren. Bovendien ontvangt u 10 jaar garantie
op corrosie.
Er zijn twee typen boilers: 4 en 8 liter. Naar wens levert de boiler
enkel kokend water of ook warm water.

8 liter
4 liter

Direct kokend water 100˚C, daardoor ruimte- én
tijdsbesparend.

Easy Comfort XL

Chroom ROND

Chroom HAAKS

MET SPOELDOUCHE

NIEUW

*Adviesprijs (incl. Btw.), inclusief 4 liter boiler

Vanaf € 1.029,- *

Vanaf € 1.029,- *

Rvs-look ROND

Rvs-look HAAKS

Vanaf € 1.059,- *

Vanaf € 1.059,- *

Rvs ROND

Vanaf € 1.240,- *

Vanaf € 1.059,- *

Rvs HAAKS

Vanaf € 1.059,- *
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Gebruiksvriendelijk én VEILIG
Wilt u meer weten over het Easy Comfort systeem? Stapt u gerust
binnen bij de keukenspeciaalzaak. Daar is deze kokendwaterkraan
ook te koop.
Kijkt u voor meer informatie op www.dekkerzevenhuizen.nl of
volg ons op Facebook, Twitter, YouTube en Pinterest. Daar vindt
u inspirerende foto’s en de laatste trends.

Uw keukenspeciaalzaak:

www.dekkerzevenhuizen.nl
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