
3 1N
HOT TAP

Een gestroomlijnde en naadloze design dat past in elk
keukenontwerp.

RELAX EN LAAT DE 3N1 HEET WATERTAP HET WERK DOEN.

TOT 98°C GEFILTERD STOMEND HEET WATER - DE PERFECTE TEMPERATUUR

Stromend koud water.

Klaarmaken van pasta/noodles/rijst.

Verwijderen van vuil en vetten.

Warm stromend water.

Groenten blancheren.

Extra glans geven aan uw glazen.

Stomend gefilterd heet water.
tot 98°C - de perfecte temperatuur voor 
warme dranken

Thee zetten.
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 chroom 6206-2101 1415,00
 rvs 6206-2111 1665,00

 Uitvoering Code Prijs/€

3N1

Het is gemakkelijk om in 1-2-3 verliefd te worden op de 3N1. Warm water, koud 
water en tot 98°C stomend heet gefilterd water in een strak apparaat dat uw 
werkblad zal stroomlijnen. U zal genieten van het praktische en dol zijn op het 
modern italiaans design.

- Levert heet (98°C) gefilterd, warm en koud stromend water.
- Gemakkelijke-grip (rechts), warm en koud water hendel.
- Gemakkelijke-grip (links), heet water hendel.
- Elegant design uit 1 stuk.
- Efficiëntie, ruimte en tijd besparing.
- Gemakkelijk installatie

Past in onderkast Korpus 60 cm.

SET - 3N1 + HEETWATERTANK INCL. 
FILTER + AANSLUITSET

Heetwatertank incl. filter

- Tank 279 x 156 x 171 mm.
- Aansluitstekker CEE 7/4.
- Thermostaat (88°C-98°C).
- Capaciteit 2,5 liter.
- Vermogen 1300 W
- Spanning 220 V - 240 V
- Actief koolfilter (5.0 micron level).
- Chemische en mechanische filtering.
- Verlaging van het kalkgehalte.
- Filtering van vuil-/roest-/chloor- en looddeeltjes.
- Geschikt voor doorlaat van ca. 450 liter water.

Zeer eenvoudig te installeren. Wordt geleverd met alle aansluitingstoebehoren.

Aansluitset

Optie
Vervangfilter

  

  6206-2099 99,00

+

1

222

44482

Drukvergrendeling

156 mm

279 mm

368 mm MAX

235 mm

155 mm

140 mm
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Kranen voor stomend heet (98°C) en koud
gefilterd water - Nooit eerder was gemak zo 

stijlvol

Heetwaterkranen
Ontspan u en laat de heet- en koudwaterkraan al het werk doen
98°C de perfecte temperatuur…

Als u er eenmaal één hebt, zult u zich afvragen hoe u 
het ooit zonder hebt kunnen stellen. Geen ketels, geen 
snoeren, geen rommel, geen gedoe.. gewoon stomend 
heet ( 98°C ) of koud gefilterd water door de hendel te 
bedienen. Met hun elegante en slanke uiterlijk
brengen de InSinkErator® modellen niet alleen stijl in 
uw keuken, maar tevens een mate van gemak die
perfect is voor onze drukke levensstijl.
 
Bovendien helpen ze u een bijdrage aan het milieu te 
leveren. Omdat u niet meer water verwarmt dan u nodig 
hebt, zijn de kranen energie-efficiënt en economisch… u 
bespaart dus geld, iedere keer dat u ze gebruikt.
 
- Maximaal 23,5 liter gefilterd water van 98°C per uur
- Veilig, gefilterd heet water, en tevens koud gefilterd 
 water
- Drukhendel met stopmeganisme voor heet water
 (modellen 3300)
- Gemakkelijk te installeren in uw bestaande keuken

Eten en drinken:
- Thee of koffie zetten en andere 
 hete dranken maken
- Pasta en rijst bereiden
- Groenten blancheren
- Jus en sauzen maken
- Diepvriesgerechten ontdooien en 
 ijsscheppen verwarmen
- Gedroogde etenswaren
 hydrateren
- Fruit en groenten wassen

Praktische toepassingen:
- Afwassen
- Deksels van potjes losmaken
- Kaarsvet van kandelaars
 verwijderen
- Etiketten van blikken halen voor 
 recycling
- Zilver extra glanzend maken
- Kruiken vullen

Babyverzorging:
- Flesjes en gerechten verwarmen
- Schoonmaken zonder agressieve 
 chemicaliën

 E. 24 Particuliere prijs, BTW en recupel inbegrepenPrijs- en modelwijzigingen voorbehouden

Ap
pa

ra
tu

ur
KITN

1400 

HEETWATERKRANEN



 chroom 6206-2020 1098,00

 chroom 6206-2021 998,00

 Uitvoering Code Prijs/€

HC3300

Het topmodel HC3300 is een schitterende aanvulling voor iedere keuken, die 
zowel heet als koud gefilterd water levert.

- Modern eigentijds ontwerp.
- Produceert ongeveer 100 koppen stromend heet
 water per uur.
- Levert heet (98°C) en koud gefilterd water.
- Verstelbare temperatuurregeling.
- Compact en handig.
- Unieke enkelvoudige hendel.
- Drukhendel met stopmechanisme voor heet water.

H3300

De H3300-heetwaterkraan heeft een stijlvol en modern ontwerp en is ideaal voor 
eigentijdse keukens.

- Modern eigentijds ontwerp.
- Produceert ongeveer 100 koppen stromend heet water
 per uur.
- Levert heet gefilterd water van 98°C.
- Verstelbare temperatuurregeling.
- Compact en handig.
- Unieke enkelvoudige hendel.
- Drukhendel met stopmechanisme voor heet water.

SET - HC3300 + Heetwatertank incl. 
filter + Aansluitset

SET - H3300 + Heetwatertank incl.
filter + Aansluitset

Heetwatertank incl. filter

- Tank 279 x 156 x 171 mm.
- Aansluitstekker CEE 7/4.
- Thermostaat (88°C-98°C).
- Capaciteit 2,5 liter.
- Vermogen 1300 W
- Spanning 220 V - 240 V
- Actief koolfilter (5.0 micron level).
- Chemische en mechanische filtering.
- Verlaging van het kalkgehalte.
- Filtering van vuil-/roest-/chloor- en looddeeltjes.
- Geschikt voor doorlaat van ca. 450 liter water.

Zeer eenvoudig te installeren. Wordt geleverd met alle aansluitingstoebehoren.

Aansluitset

Optie
Vervangfilter

  

  6206-2099 99,00

+

1

222

44482

Drukvergrendeling

156 mm

279 mm

368 mm MAX

235 mm

155 mm

140 mm
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