
9 REDENEN OM EEN 
KOKENDWATER 
KRAAN TE KIEZEN



Dat een kokendwaterkraan 
makkelijk is, weten we allemaal. 
Je kopje thee is direct klaar, en de 
pasta kan gelijk in de pan. Maar 
is zo’n kraan wel zuinig? En veilig? 
Want je moet er niet aan denken 
dat een kind zijn vingers brandt … 
Het antwoord op die vragen is ja. 

KOKENDWATERKRAAN

LEES DE 9 REDENEN OM EEN KOKENDWATERKRAAN TE KIEZEN.



1. Ook als je kinderen hebt.
De veiligheid wordt gewaarborgd door de druk-

draaibediening. Een bediening die voor kinderen te 

moeilijk is, en waardoor je je als volwassene niet kunt 

vergissen. Omdat de uitloop dubbelwandig is, komt het 

kokende water niet in contact met de buitenkant van 

de uitloop. De kraan wordt dus niet heet na gebruik. De 

perlator zorgt voor een rustige straal, waardoor je niet 

bang hoeft te zijn voor hete spetters.

2. Ook als je water wilt besparen.
Met de kokend water kraan tap je precies de hoeveelheid 

water die je nodig hebt; je verspilt niks. Goed voor het 

milieu, fijn voor de portemonnee. Dankzij het mengventiel 

(zit bij de Combi en Combi Extra boiler) heb je ook altijd 

direct warm water, waardoor het water niet lang hoeft door 

te lopen voordat het op temperatuur is. De twee fase hendel 

(van het chrome model) zorgt ervoor dat je minder water 

verbruikt bij het handen wassen. Want als je hendel opent in 

de eerste stand, geeft de kraan een waterbesparende straal. 

3. Ook als je energie wilt besparen.
Je bespaart met een kokendwaterkraan niet 

alleen water, maar ook energie. De cv-ketel 

slaat namelijk bij een single en combi boiler niet 

aan als je de kraan opent. Ook niet als je warm 

of kokend water tapt. En zet je de pan op het 

vuur heb je direct kokend water waardoor de 

(inductie) kookplaat minder stroom nodig heeft 

om het water op te warmen. Het spreekt voor 

zich dat de boiler energielabel A heeft. Bij 

stilstand betaal je niet meer dan 9 cent per 

dag. Dat is nog geen 3 tientjes per jaar.

SAFE TOUCH

WATERBESPAREND

ECO START



4. Ook als je geen warmwaterleiding hebt.
Welke boiler je kiest, hangt af van je woning. En van je eigen wensen, natuurlijk. De Selsiuz kan 

namelijk worden geleverd met drie verschillende boilers: de Single boiler (warm water via de cv-ketel), 

Combi boiler (warm en kokend water via de boiler) of Combi extra boiler (kokend water en onbeperkt 

warm water via de boiler). 

5. Ook als jouw keuken een eigen stijl heeft.
Hoe praktisch een kokend water kraan ook is, je wilt dat de kraan past in je keuken. En 

bij je smaak. Dat kan bij de Selsiuz eigenlijk niet missen, want door haar tijdloze design 

past de kraan in iedere stijl. Bovendien zijn er drie modellen: haaks, 

rond en XL. Wat kleur betreft loopt de Selsiuz 

echt voorop. Naast chroom is het model rvs 

namelijk ook leverbaar in vier eigentijdse 

kleuren: Gun Metal, Copper, Gold en Inox.

6. Ook als je zelf wilt installeren.
De Selsiuz kun je makkelijk zelf installeren. Je hebt er niet 

meer voor nodig dan een steeksleutel en een ijzerzaag. 

Je krijgt een duidelijke handleiding mee, en er is een 

checklist die je helpt bij de voorbereiding. Let er wel 

goed op of de boiler past in de keukenkast, en of er een 

wandcontactdoos is in het keukenkastje. Wil je eerst kijken 

hoe het moet? Kan, er is een montagevideo. Heb je geen 

tijd (of waag je je er toch liever niet aan), vraag dan hulp 

dan komen wij het installeren.

BOILER



7. Ook voor een snelle keuken renovatie.
Misschien koop je geen nieuwe keuken, maar kijk 

je hoe je je ‘oude’ keuken kunt opknappen. Geen 

probleem, de Selsiuz past in een kraangat van 35 

mm – dus vrijwel altijd op de oude plek. Check 

natuurlijk wel even voor de zekerheid. Het fijne 

is dat je de waterkoker meteen van je aanrecht 

kunt halen. En dat je veel sneller kunt werken. 

Want dat mes waarmee je de kip hebt gesneden, 

desinfecteer je onder de kraan – om er gelijk weer 

mee verder te werken. 

100 ºC

8. Ook als je je meterkast 
niet wilt aanpassen.
Je wilt voor je kokendwaterkraan 

natuurlijk geen extra elektriciteits-

groep aanleggen. Dat hoeft ook 

niet: met Q Switch kun je twee 

apparaten met relatief hoge ver-

mogens aansluiten op één groep. 

Zoals de naam al zegt: de Q Switch 

schakelt tussen de twee apparaten 

bij overbelasting van een groep. De 

Q Switch wordt aangesloten op een 

wandcontactdoos met randaarde, 

en bestel je gewoon met de Selsiuz 

mee.

VANAF 

699,-
9. Ook als het niet te duur mag zijn.
Geen addertje onder het gras. De Selsiuz is gewoon echt goed 

geprijsd. Je hebt al een kraan met boiler vanaf € 699,-. Als 

je de kraan wilt zien: er is een handige dealer locator zodat 

je het dichtstbijzijnde verkooppunt snel kunt vinden. Meer 

informatie en mooie foto’s vind je ook op de website. 

Q SWITCH



www.selsiuz.com
info@selsiuz.com
088 - 233 55 33
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