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Den kogende vandhane 

  

Fusion 
 
Fusion er en alt-i-én-hane med varmt, koldt og kogende vand i én og samme hane. Med en CUBE 
køleenhed som kan tilkøbes, kan hanen endda også give afkølet vand med og uden brus. 

Leveret og monteret 14.990 kr. inkl. moms 

Indeholdt i prisen: 
1 stk. Fusion hane i black 
1 stk. pro3 beholder på 3 liter 
Komplet professionel installation 
OBS: Evt. el-arbejde er ikke omfattet i tilbuddet 
 



 

Broernes VVS ApS ǀ Korsørgade 21 ǀ 2100 København Ø ǀ Tlf. 35 26 61 61 ǀ info@broernes-vvs.dk 

 
 

 

Hanen fås i Round og Square design. 
Overflader: Krom, Rustfrit stål, Black, Messing, Bruneret messing 
og Guld.  
  

Priser inkl. moms på leveret og monteret Fusion haner i 

følgende overflader: 
 

Krom: 11.990 kr. 

Messing: 17.990 kr. 

Bruneret messing: 20.990 kr. 

Rustfrit stål 13.990 kr. 

Guld 20.990 kr.  
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Flex 
 
Flex-hanen har en fleksibel udtræksslange, som f.eks. er praktisk, når du skal ud i alle hjørner af en 
stor vask. Udover varmt, koldt og 100° C kogende vand, kan Flex også levere afkølet filtreret vand 
og vand med brus, hvis du tilføjer en CUBE køleenhed. Hanen fås i tre forskellige overflader, krom, 
rustfrit stål og black. 

Leveret og monteret 12.990 kr. inkl. moms 

Indeholdt i prisen: 
1 stk. Flex Round hane i krom 
1 stk. pro3 beholder på 3 liter 
Komplet professionel installation 
OBS: Evt. el-arbejde er ikke omfattet i tilbuddet 
 
Priser inkl. moms på leveret og monteret Flex haner i følgende overflader: 
 

Black: 14.990 kr. 

Rustfrit stål: 13.990 kr. 
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Beholder til afkølet vand direkte i hanen 

 
Med Quooker CUBE køleenhed koblet til din kogende beholder og vandhane kan du også få 
afkølet, filtreret vand og afkølet, filtreret vand med brus. Dermed kan du samle hele 5 slags vand i 
én hane.  
 
CUBE indeholder et hollow fiber filter, der renser vandet for bakterier. Der kobles en CO2-patron 
til CUBE, som giver kuldioxid til vandet, så du kan nyde et glas dejligt koldt vand med brus. 
 

Pris 10.900 kr. inkl. moms  
Fås kun som del af en løsning med kogende vand. 
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Quooker over og under bordpladen 
 

 
 

Se mere information på quooker.dk  


