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Det hele startet med ønsket om å 
tilberede suppe på ett minutt, men 
historien handler faktisk mer om en 
mann - en mann som hadde langt 
større drømmer enn pulversuppe. 
Her er en kort historie om hvordan en 
innovativ idé ble til en internasjonal 
suksess.

Året er 1970. Laboranter i hvite frakker 
står rundt et bord hos en internasjonal 
matvareprodusent og betrakter kokende 
vann som forvandler pulver til suppe. 
Jubelen vil ingen ende ta, men den 
nederlandske fysikeren og utviklings- 
direktøren Henri Peteris applaus er kort. 
Kan man egentlig kalle det minuttsuppe 
når det tar et kvarter å koke vannet?

Slik starter historien om Quooker – 
den kokende vannkran. For etter den 
dagen sier Henri opp jobben som 
utviklingsdirektør, og bruke alle sine våkne 
timer på å få kokende vann til å være 
tilgjengelig umiddelbart. Prototype etter 
prototype blir utviklet i kjelleren og testet 
av familie og venner. Alle som prøver 
kranen med kokende vann blir veldig 
begeistret, men tekniske utfordringer gjør 
at det går 15 år før prototypen blir til et 
salgbart produkt.

Fra idé til virkelighet
I 1985 går Henris sønn Niels inn i prosjek-
tet, og med hans hjelp blir Quooker en 
realitet. Niels utvikler noen av de første 
Quooker-modellene på 90-tallet, og er 
også den som kommer frem til navnet 
Quooker – en kombinasjon av 
ordene «quick» og «cooker».

Ikke lenge etter blir også Niels’ bror 
Walter med i prosjektet for å ta seg av 
den kommersielle del av driften.

Det går enda 10 år med varierende salg 
og lange våkenetter før Quooker for 
første gang høster fruktene av mange års 
hardt arbeid. Gjennombruddet kommer i 
år 2000, blant annet med oppfinnelsen 
av den ultraisolerte og plassbesparende 
VAQ-beholderen. Underskuddet blir til 
overskudd, visjon blir til virkelighet – og 
resten er historie.

En enklere hverdag
I dag er Quooker et naturlig valg på kjøk-
kenet, og bare i Europa er det installert 
over 1 million Quooker-kraner. De bidrar 
ikke bare til å gjøre hverdagen enklere, 
men endrer den daglige oppfatningen 
av hva en vannkran kan brukes til. Alt fra 
matlaging og rengjøring til desinfisering.

Virksomheten drives fremdeles av de to 
brødrene, og deres konstante fokus på 
fornyelse, forbedring og optimalisering 
har gjort Quooker til ett av de mest inno-
vative produktene på markedet - et pro-
dukt som hever listen for design, funksjon 
og kvalitet - et produkt man ikke kan leve 
uten når man først har fått det.

Mannen og suppen
Historien om Quooker
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- Plutselig faller alle brikkene på plass. Da jeg fikk ideen, ble 
jeg både glad og oppslukt… Jeg ville finne opp en vannkran 
som kunne levere kokende vann. 
Henri Peteri, oppfinneren av Quooker
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Fra innovativ idé til 
internasjonal suksess

1970
Da ingeniøren Henri Peteri for snart 50 år 
siden ble involvert i utviklingen av den første 
hurtigsuppen, innså han raskt at suppen aldri 
ville bli klar på ett minutt så lenge man ikke 
hadde umiddelbar tilgang til kokende vann. 
Fra da av kunne han ikke slippe ideen.

1973-1975
Brukerne av prototypene ble raskt entusiastiske. 
De som en gang hadde hatt en kokende vannkran 
i huset, kunne ikke lenger være uten.

1978
Etter at Peteri hadde belånt familiens hus syv 
ganger, var de økonomiske mulighetene for 
fortsatt utvikling tømt. Han ble nødt til å la 
prosjektet ligge og konsentrere seg om 
å forsørge familien.

1985
Etter å ha fullført jusstudiene gikk sønnen Niels
inn i prosjektet. Ideen ble til et produkt, og 
Quooker-kranen så dagens lys..

1992
Quooker Basic ble introdusert i 1992. Deretter 
fulgte flere modeller, alle sammen utviklet på 
arbeidsbenken istedenfor på tegnebrettet. Derfra 
stammer den tydelige «form follows function»; 
en stor perlator og smalt utløp.

1993
Kommersielt kom prosjektet på beina ved 
hjelp av sønnen Walter, som i mellomtiden 
hadde blitt jurist.

1995
Til tross for at virksomheten fremdeles gikk 
med underskudd, kjøpte de i 1995 en eiendom 
i Staalstraat i Ridderkerk. I løpet av de neste 
årene kjøpte de også alle naboeiendommene, 
og slik vokste Quooker.

2000
I 2000 ble den første Quooker VAQ-beholder 
introdusert. VAQ står for den nyskapende høy- 
vakuumsisoleringen. Isoleringen gjør Quooker- 
beholderen billig i drift og kompakt, slik at den 
passer inn i selv det minste kjøkkenskapet.

Quooker-kranen har vært på markedet i mange år, og etter et knapt halvt århundre har man for alvor 
fått opp øynene for potensialet. I dag er over 1 million Quooker-kraner i bruk rundt om i Europa.

1971 1973 1975 1992 1997 1998
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2004
Quooker ble introdusert i Skandinavia, og siden 
den gang har Quooker Skandinavien A/S 
håndtert all import, salg, markedsføring 
og service på markedet.

2006
Quooker COMBI, som er 60 % mindre enn en 
varmtvannsbeholder til kjøkkenet, introduseres. 
Over halvparten av alle Quooker-kraner som 
selges i Nederland i dag, er en COMBI.

2007
Henri Peteri døde i 2007. I løpet av sine siste 
år holdt han en lav profil i familiebedriften.
Han syntes selv at hans største bedrift var 
at familien jobbet så godt sammen.

2009
I 2009 fikk Quooker prisen «Entrepreneur 
Of The Year» fra Ernst & Young.

2010
Nå produseres det mer enn 2000 Quooker- 
kraner i uken, og bedriften er etablert med over 
1000 forhandlere i Nederland, Luxembourg,
Tyskland og Storbritannia, Belgia, Norge,
Danmark, Sverige, Sveits og Frankrike.

2011
Quooker er nå introdusert på flere internasjonale 
markeder, og etterspørselen på bedre og mer 
innovative løsninger øker. Derfor har Quooker 
begynt å utvikle nye produkter.

2012
Forbrukerne var bekymret for at kokende 
vann fra kranen kunne være farlig, og derfor 
tok utviklingen av en alt-i-ett-kran lenger 
tid. Men i 2012 ble Fusion introdusert – den 
første kranen med både kokende, varmt og 
kaldt vann.

2016
Quooker Flex – verdens første kran med kokende 
vann og fleksibel uttrekksslange, ble lansert.

1997 1998 2005 2012 20172016
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Kokende vann på ett sekund.
Ganske enkelt.

Litt enklere hverdag
Konseptet bak Quooker er forføren- 
de enkelt og utrolig vanedannende. 
Kokende vann når du trenger det. 
Stilren design som pynter ethvert 
hjem og sikkerhet som overgår den 
tradisjonelle vannkokeren. Kanskje 
er det derfor hvert sjette nye kjøk- 
ken i Danmark blir utstyrt med en 
Quooker?

Perfekt til ethvert kjøkken
Quooker-kranen finnes i en rekke 
utførelser og materialer, slik at den 
passer inn på ethvert kjøkken. Velg 
en separat kran til kokende vann i 
kombinasjon med et vanlig blande-
batteri. Eller velg den unike 3-i-1- 
kranen med varmt, kaldt og kokende 
vann i samme armatur. Alle kranene 
har barnesikring, og er i tillegg 
energieffektive og enkle å installere.

Selv om Quooker ikke er en ny oppfinnelse, synes vi det er helt på sin 
plass å kalle den en kjøkkenrevolusjon. Ved å tilføye en Quooker til  
byggeprosjektet, kan dere tilby kundene et fremtidssikret kjøkken  
med en rekke fordeler. 
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Fordeler 
ved å ha en Quooker på kjøkkenet

Kokende vann på ett sekund
En Quooker kan brukes til en rekke 
oppgaver i hjemmet: varme taller- 
kener før servering, rengjøring av 
kniver og skjærefjøler, lage te og 
kaffe eller blansjere grønnsaker. 
Raskt og effektivt. 

Rent og klart vann – alltid
Vannet i Quooker-beholderen er 
under trykk og bevarer dermed 
luften og renheten. Samtidig er tem-
peraturen 110°C i beholderen, noe 
som gjør at vannet er 100 % bakterie-
fritt. Et aktivt kullfilter sørger dessuten 
for å rense vannet.

Mindre sløsing
Vannet i Quooker-kranen er alltid
kokende og klart til bruk. Man bruker
kun den mengden det er behov for, 
og det betyr mindre sløsing og en 
lavere vannregning.

Energibesparende
Quooker-kranen er markedets mest 
energieffektive kokende vannkran.
Den vakuumisolerte beholderen gjør 
at kranen i gjennomsnitt har et stand-
byforbruk på bare 30 øre om dagen. 
Samtidig slipper forbrukeren å bruke 
energi på å koke vannet i vannkoker 
eller på komfyren.

Høy sikkerhet
Quooker-kranen har et barnesikret 
grep, og kranen blir aldri varm. Sam-
tidig sørger perlatoren, altså tuten på 
kranen, for å blande luft i vannstrålen, 
noe som er en ekstra sikring mot 
skålding hvis uhellet er ute.

Tar ikke mye plass
Det er alltid kamp om plassen på et 
kjøkken, men Quooker-kranen tar ikke 
mer plass enn et vanlig blandebatteri.
Selve beholderen er på bare 15 cm 
i diameter, og passer derfor nesten 
alltid i skapet under vasken.

Én kran er nok
Med en Quooker Fusion- eller Flex-
kran får du kaldt, varmt og kokende 
vann i en og samme kran. Kranen  
veksler umiddelbart fra kaldt til 
kokende vann, og er utstyrt med et 
barnesikret grep, hvor man må trykke 
ned to ganger og dreie for å åpne  
for det kokende vannet. 

 1

 2

 3

4

Kaldt vann føres inn i beholderen.

Vannet varmes opp til 110°C under 
trykk. Beholderen er 100 % trygg  
og blir ikke varm utenpå. 

Temperaturen på vannet faller til 
100°C når det kommer ut av kranen. 
Vannet blandes med luft slik at strålen 
ikke blir massiv.  

Hvis alt vannet i beholderen brukes, 
tar det ca. 10 minutter å varme opp 
nytt vann.

Slik fungerer  
en Quooker
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Nederland.  
Europa. Verden.

Quooker-kranen ble til i en mørk og trang  
kjeller i Nederland i 1970. I dag gjør kranen  
livet enklere på mer enn 1 million kjøkken rundt 
om i Europa. Hemmeligheten bak suksessen er 
faktisk ikke så hemmelig: En urokkelig tro på 
produktet, et sterkt serviceteam og et vel- 
utviklet internasjonalt nettverk av forhandlere  
som deler visjonen om «en Quooker i alle hjem».
Sånn helt kort sagt.

Quooker er nederlandsk kvalitet hele veien gjen-
nom, og alle Quooker-modeller blir designet, ut- 
viklet og produsert på en 7000 m2 høyteknologisk 
fabrikk i Ridderkerk, Nederland. Alle Quooker-kraner 
er håndlagde, og på fabrikken sikrer mer enn 100 
medarbeidere at hver eneste Quooker lever opp  
til kundenes høye krav til kvalitet, design og funk- 
sjonalitet.

Med filialer i Nederland, Luxembourg, Tyskland og 
Storbritannia, Belgia, Norge, Danmark, Sverige, Sveits 
og Frankrike, servicerer vi det meste av Europa samt 
De forente arabiske emirater. Og det er bare begyn-
nelsen. I takt med at flere og flere land får øynene 
opp for fordelene med kokende vann rett fra kranen, 
åpner vi nye kontor slik at vi alltid er tett på kundene 
våre – uansett hvor de er. 
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Det blir i familien
Quooker ledes av Niels og Walter Peteri, sønnene  
til oppfinneren Henri Peteri. Niels har ansvaret for  
teknologien og Walter tar seg av den kommersielle  
del av driften. Selv om det ville vært feil å kalle  
Quooker for ny i bransjen, lever pionerånden i  
beste velgående. 
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Kompromissløs kvalitet 
For å sikre at kvaliteten på hver eneste Quooker lever opp 
til den høye standarden vår, tar vi selv hånd om produk- 
sjonen. Enkelte deler kjøper vi inn utenfra, men de aller 
fleste nøkkelelementene produserer vi selv, inklusive de 
verktøyene som vi bruker i maskinparken. Hele monterin-
gen, og den tilhørende strenge kvalitetssikringen, foregår 
på fabrikken i Ridderkerk.

Innovasjon ligger i genene
Innovasjons- og utviklingsavdelingen ligger også i Ridder-
kerk. 20 medarbeidere jobber med produktutvikling, og 
prototypene designes, bygges og produserer på det høy-
teknologiske verkstedet. Quooker har alltid vært opptatt 
av innovasjon og av å optimere produktene slik at både 
funksjon, design og kvalitet lever opp til forventningene, 
behovene og de mulighetene som ny teknologi gir.
Takket være innovative ideer og input fra markedet, har vi 
f.eks. utviklet alt-i-ett-kranen Fusion, høyvakuumsisolering, 
COMBI+ og Nordic Twintaps.

Hos Quooker tror vi på at forskjellen ligger i detaljene. Det vil ikke være feil å kalle oss perfeksjonister. Det blir 
man nødt til å være når man produserer kjøkkenredskaper som brukes hver dag av både profesjonelle og privat-
personer. Vi leverer produkter av høy kvalitet, og vi er først fornøyde når kundene våre også er det.

Selvgjort er velgjort 
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Service

Bæredyktighet er viktig for oss,  
og derfor har vi utviklet service- 
konseptet SWOP hvor vi bytter,  
renoverer og gjenbruker 
Quooker-beholderne. I tillegg til 
å være godt for miljøet, betyr det 
også at kundene ikke behøver 
å unnvære deres Quooker når 
den skal til service.

Finn mer informasjon om service og 
vedlikehold på quooker.no
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50-tallet
Kjøleskapet
Et glass kald melk. Fersk fisk. En temperert pakke smør.  
I dag kan vi enkelt holde matvarene kalde i kjøleskapet, 
men slik at det ikke alltid vært. Det var først rundt 1950  
at kjøleskapet kom til Norge, og på 60-tallet at det ble  
en del av det norske kjøkkenet.

60-tallet
Den elektriske komfyren
På 1800-tallet var vedkomfyren et ganske vanlig syn, og vi 
må helt frem til 50- og 60-tallet før den elektriske kom-
fyren som vi kjenner i dag ble allemannseie. På 80- og 
90-tallet fikk komfyren flere funksjoner med muligheten  
for kombinasjonsovn, grill og innebygget mikrobølgeovn.

1985
Den kokende vannkran
Umiddelbar tilgang til kokende vann uten bruk av vannko-
ker eller komfyr, startet som en tanke hos ingeniør Henri 
Peteri i 1970. Han var misfornøyd over at hans hurtigsuppe 
ikke var klar på ett minutt. I 1985 startet ingeniørens sønn 
firmaet Quooker, slik at folk alltid kunne få kokende vann 
rett ut av kranen. I dag har Quooker mer enn 850 forhand-
lere i Skandinavia.
 

90-tallet
Mikrobølgeovnen
90-tallet ble mikrobølgeovnens tiår, men introduksjonen 
gikk ikke smertefritt. Mange fryktet av mikrobølgene kunne 
gi stråleskader, og skepsisen vokste i takt med at mange  
skaffet seg mikrobølgeovn hjemme. I dag er det bred 
enighet om at mikrobølgeovnen ikke er farlig, så lenge  
den fungerer som den skal. 

Kjøkkenets utvikling
I korte trekk
En hverdag uten kjøleskap, stekeovn eller kaffemaskin. I dag tar vi kjøkkenets elektriske  
hjelpemidler for gitt, men slik har det ikke alltid vært. Selv om du kanskje ikke husker livet 
uten, er det ikke så lenge siden noen av disse hjelpemidlene så dagens lys. Her er en kort 
oversikt over de største innovasjonene som har bidratt til å lette arbeidsbyrden på kjøkkenet.
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Fordi kun  
det beste  
er godt nok

The Silo

Kjøkken fra en av de tre COBE  
edition leilighetene i The Silo.

Foto: Rasmus Hjortshøj
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Kalk Koncept, som er en del av det 
danske konsulenthuset Kalk Ejen-
domme, har stått for innredning og 
design av flere leiligheter i prestisje- 
bygget The Silo på Nordhavn i 
København. Innehaver Anne-Louise 
Kastbjerg var ikke et øyeblikk i tvil om 
at det skulle en Quooker-kran inn på 
alle kjøkken i den gamle ombygde 
kornsiloen.

- The Silo rommer leiligheter i den 
øvre prisklassen, og derfor er det 
lagt vekt på å bruke materialer av 
høy kvalitet. Quooker understøtter 
på beste vis at det er snakk om et 
generøst prosjekt hvor kun det  
beste er godt nok.

Funksjonalitet, harmoni og  
ro for øyet
Det har gått noen år siden Anne- 
Louise Kastbjerg først ble kjent med 
Quooker. I dag forsøker hun å tenke 
Quooker inn overalt hvor hun kan, 
og ifølge henne er det en funksjon 
som skaper tydelig merverdi for de 
fremtidige eiere.

- Hos Kalk Koncept streber vi etter å 
skape ro for øyet, men funksjona- 
liteten er minst like viktig. Quooker
lever opp til disse kravene, og kra-
nens design passer riktig godt inn
i vår stilretning. Flott, enkelt og rent i 
uttrykket, sier Anne-Louise Kastbjerg 
som også ser det som en stor fordel
at Quooker finnes i en rekke forskjel-
lige materialer.

- Quooker samler 
design, kvalitet og 
funksjonalitet i en 
høyere enhet.

Foto: Rasmus Hjortshøj
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Smidig samarbeid 
For Anne-Louise Kastbjerg utstrå-
ler Quooker kvalitet, og det er også 
slik hun ser virksomheten bak den 
kokende vannkran. Hun opplever et 
supergodt og smidig samarbeid hvor 
alt kan la seg gjøre, og hvor sparring 
alltid er mulig.

- Du får helt enkelt en super- 
profesjonell service. 

Foto: Rasmus Hjortshøj

Foto: Dinesen

Kjøkken fra en av de tre COBE  
edition leilighetene i The Silo.

Foto: Rasmus Hjortshøj
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Kalk Koncept er en del av Kalk  
Ejendomme A/S, som er rådgiver i for- 
bindelse med ombyggings-, nybyg-
gings- og renoveringsprosjekter, og 
som fokuserer på å skape unike boliger.

The Silo – en ombygd kornsilo i Nord-
havn – er et av de nyeste prosjektene 
hvor oppgaven gikk ut på å innrede  
og designe flere av leilighetene samt 
Restaurant Silo. Resultatet er funksjo-
nelle boliger og materialer av høy 
kvalitet og den beste design.

Anne-Louise Kastbjerg er innehaver  
av Kalk Koncept og direktør i  
Kalk Ejendomme.

Om Kalk Koncept 
& The Silo

Foto: Rasmus Hjortshøj
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For Alice Lotinga, partner og 
prosjektdirektør i Danbolig Projekt-
salg, handler det om å tilby kundene 
en bolig de kan kjenne seg igjen i. 
Derfor handler samarbeidet mellom 
byggherre, arkitekt og entreprenører 
om å få materialene, kundens ønsker 
og økonomien i prosjektet til å henge 
sammen. Når kunden ønsker seg dyre 
løsninger, store utearealer og gjerne 
vil påvirke innredningen på andre 
måter må alt tas med i helheten.

- En Quooker passer inn i ethvert 
byggeprosjekt. Jeg har besøkt 
fabrikken i Nederland, og den oser av 
høy kvalitet og sikkerhet – en ekthet 
som følger produktet ut fra fabrikken 
og inn i boligen. Det blir vanskelig å 
komme utenom Quooker i framtiden 
– uansett bolig.

Basert på egne erfaringer
Det var på et møte at Alice Lotinga 
oppdaget Quooker for første gang. 
Det skulle serveres kaffe, og den 
stod på bordet på under ett minutt. 

Det tok ikke lang tid før Alice Lotinga
hadde en Quooker både på kontoret
og hjemme:

- Nå har jeg hatt min Quooker i 15 år, 
og jeg skjønner ikke hvordan noen 
kan leve uten. Den leverer akkurat 
det kundene mine etterspør: Minimalt 
med vedlikehold og et miljøvennlig 
vann- og energiforbruk, og den er 
genial til f.eks. sprø grønnsaker, 
skålding og rengjøring.

Produktet lyver ikke
En Quooker gjør det den er skapt for: 
Levere kokende vann – raskt. I de 
nye modellene er det både kokende, 
varmt og kaldt vann i én kran.

Vi tilbyr det kunden ønsker
Danbolig Projektsalg

Danbolig Projektsalg er en av Danmarks 
største meglere på markedet for pro- 
sjekterte boliger. Firmaet, som har mer 
enn 100 medarbeidere, samarbeider 
med byggherren, slik at de rette valgene 
blir gjort helt fra starten av prosjektet. 
Gjennom mange års erfaring og kontakt 
med ulike kundegrupper, har Danbolig 
Projektsalg opparbeidet seg stor innsikt 
i kundenes ønsker og behov.

Alice Lotinga er partner og prosjekt- 
direktør hos Danbolig Projektsalg.

Om Danbolig 
Projektsalg

- Jeg foreslår en Quooker 
til ethvert byggeprosjekt. 
Kunden vil gjerne ha en, 
boligen signalerer kvalitet 
med en Quooker og 
den er en utrolig god 
investering.

Foto: Danbolig Projektsalg
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COPI Group er spesialister når det 
gjelder å ta det klassiske i en eien-
dom og kombinere det med moder-
ne stil og krav. Derfor har Maria Brun-
ander Vøgg, administrerende direktør 
i COPI Group, valgt å installere en 
Quooker i flere byggeprosjekter.

- Vi velger Quooker fordi vi gjerne vil
tilby de nye eierne høy funksjonalitet 
og flott design i hverdagen, utdyper 
Maria Brunander Vøgg.

Senest har COPI Group valgt 
Quooker til et prosjekt med selveier-
leiligheter på Store Kongensgade og 
i Holsteins Palæ – som begge ligger 
i den indre delen av København. 
Akkurat nå holder man på å ferdig- 
stille 19 klassiske rekkehus i Hellerup 
utenfor København hvor Quooker 
også spiller en rolle for det samlede 
uttrykket.

Den viktige balansen
- En bolig skal komplementere byg-
ningens historie og samtidig passe til 
den moderne familiens hverdag. Det 
handler om å bringe gammelt hånd-
verk sammen med det livet vi lever i 
dag, forteller Maria Brunander Vøgg.

Materialvalget, funksjonaliteten og et 
øye for detaljer, spiller stor rolle i alle 
prosjekter som COPI er involvert i. 
Quookeren understøtter de valge-
ne som tas, og med et bredt utvalg 
av designmuligheter og overflater, 
er det stor sannsynlighet for at den 
kokende vannkranen også vil være 
å finne på utstyrslisten i kommende 
prosjekter.

- Når pris, kvalitet og design hen-
ger sammen, vil vi helt sikkert velge 
Quooker til fremtidige prosjekter, 
avslutter Maria Brunander Vøgg.

Høy funksjonalitet i klassisk design
COPI Group

COPI Group har spesialisert seg på 
investering og utvikling av klassiske 
eiendommer optimalisert for moderne 
bruk. Det legges stor vekt på å velge 
materialer, design og farger slik at 
boligene blir moderne, funksjonelle, 
unike og av høy kvalitet. Hos COPI 
Group henger funksjon, estetikk og 
formspråk tett sammen.

Maria Brunander Vøgg er administre-
rende direktør i COPI Group.

Om COPI Group

- Kundene våre etterspør 
Quooker – det er et 
produkt av høy kvalitet 
og flott design som 
forenkler hverdagen for 
fremtidens eiere.

Foto: COPI Group



20

Kuben Byg, som utvikler, bygger og 
selger boliger, har for nylig installert 
Quooker-kraner i 66 selveierleilig- 
heter i Køge, samt i 59 selveierlei-
ligheter og seks rekkehus i Nordhavn, 
København. Begge prosjektene er 
oppført i samarbeid med Casa Nord.

Flemming Hviid, salgssjef i Kuben 
Byg forklarer valget: - Vi har valgt 
Quooker som standardutstyr fordi
produktet utstråler kvalitet, og står i 
stil med materialer og annet utstyr
som vi bruker. Samtidig etterspør
kundene ofte Quooker-kranen når 
vi har tilvalgsmøter med kjøkken- 
leverandørene.

Det handler om etterspørsel
I de prosjektene som Flemming Hviid 
har vært involvert i, har han opplevd 
at kundenes alder har mye å gjøre 
med hva de ønsker i en ny bolig. 
Generelt foretrekker mange eldre 
store rom og separat kjøkken, mens 
yngre gjerne vil ha åpne kjøkken- 
løsninger.

- Vi vurderer fra prosjekt til prosjekt 
om vi skal installere Quookere. Det 
avhenger selvfølgelig av målgruppen 
for boligene og den utstyrsstan-
darden vi ønsker å tilby. Vi velger 
Quooker når det er relevant, og vi 
vet erfaringsmessig at en større og 
større del av kundene våre ønsker 
kranen når vi har tilvalgsmøter med 
f.eks. kjøkkenleverandører, forteller 
Flemming Hviid.

Felles for alle kunder er at de for- 
venter at boligene har et utstyrsnivå 
som hører til i 2019. De nyeste, 
tekniske installasjonene og produk-
tene som gjør hverdagen enklere 
og hever boligens nivå, skal være 
med – enten som standard eller 
som tilvalgsmulighet.

Kuben Byg A/S er et datterselskap til 
Fonden for Billige Boliger, som har som 
formål å fremme utvikling og oppføring 
av boliger. Fondet er en non-profit- 
organisasjon som ikke har noen 
bakomliggende kapitaleiere.

Kuben Byg A/S har mange års erfaring 
med utvikling og oppføring av kvalitets-
boliger, og konsentrerer seg oftest om 
god beliggenhet.

Flemming Hviid er salgssjef i 
Kuben Byg.

Om Kuben Byg

- Fordelene ved en 
Quooker er enkle å for- 
klare: umiddelbart kokende 
vann, ingen vannkoker og 
lavt energiforbruk – et 
produkt som utstråler 
kvalitet og sikkerhet.

Quooker signalerer et godt utstyrsnivå
Kuben Byg
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I Norm Architects’ studio i Køben-
havn, hvor kunder og venner av 
huset vanker daglig, har de valgt
å utstyre kjøkkenet med en Quooker.

- Vårt ønske om å skape vakker og 
funksjonell design kommer tydelig 
fram i vårt studio, og da har selvsagt 
en Quooker en naturlig plass. Den 
er enkel og vakker, sier Katrine 
Goldstein som er administrerende 
direktør hos Norm Architects.

Gjenkjennelse og funksjon går
hånd i hånd
Når Norm Architects tegner et privat
hjem, ønsker kundene deres alltid
gode fellesrom, men også steder der 
de kan søke ro. De vil gjerne ha den 
roen det gir når gode funksjoner er 
integrert i arkitekturen. Norm Archi- 
tects arbeider med varme og stoff-
lighet, og bruker utelukkende natur- 
lige og gjenkjennelige materialer som 
man kan forholde seg til. Da passer 
en Quooker svært godt inn i kjøk-
kenlandskapet, hvor den primære 

funksjonen, en vannkran, framstår 
med et strømlinjeformet og enkelt 
design.
 
Utvalget gjør forskjellen
I showrommet kommer designet og 
materialvalget tydelig fram, og man 
ser at hver minste detalj er grundig 
gjennomtenkt. Norm Architects har 
valgt en Quooker i sort finish til kjøk- 
kenet som er i eik kombinert med 
mørke keramiske fliser. På den måten 
blir vannkranen en naturlig del av hel- 
heten, og ikke bare en nødvendighet.

- Med en Quooker Fusion, og de 
materialene og utførelsene man 
kan velge mellom, er det ingen 
grunn til ikke å velge en Quooker 
til kjøkkenet, avslutter 
Katrine Goldstein.

Funksjonen gjør navnet Quooker unikt
Norm Architects

Arkitektfirmaet ble etablert i 2008, og 
de jobber blant annet med industri- 
design, boligarkitektur og kommersielt 
interiør. Hos Norm Architects har de 
fokus på materialer som man har lyst 
til å berøre og omgi seg med – både 
når det gjelder kvalitet, detaljer og 
holdbarhet. Bedriften er godt forankret i 
tradisjonene innen skandinavisk design.

Katrine Goldstein er administrerende 
direktør hos Norm Architects.

Om Norm Architects

– Kundene våre ønsker 
en minimalistisk og rolig 
estetikk – og det er akkurat 
det Quooker kan.
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Hos Quooker Norge AS er vi klar til å hjelpe,  
uansett om dere ønsker et konkret tilbud,  
rådgivning eller bare en uforpliktende samtale 
om Quookers potensial i byggeprosjektet.  
Vi tilbyr:

• Salg og service av alle Quooker-produkter
• Landsdekkende levering
• 10-14 dagers leveringstid
• Gratis rådgivning. Også når du kjøper via  

en av de mange distributørene våre

Peter Bjørno
Area Sales Manager
Tlf. 45 27 07 00
Peter@quooker.no 

Tor Jonny Kirkhaug
Distriktssjef
Tlf. 93 45 76 73
Tor@quooker.no

Hva kan vi gjøre  
for dere?
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Da Quooker kom til Skandinavia

- Når Quooker-kranen, foruten å gjøre hverdagen enklere, øker 
sikkerheten på kjøkkenet, nøler vi ikke med å kalle den genial. 
René Steenbuch, medeier av Quooker Skandinavien A/S

Quooker har vært på det danske 
markedet siden 2003, da de to 
kompanjongene René Steenbuch 
og Lars Karsbek støtte på produktet 
for første gang. Kvalitetene og for-
delen med den kokende vannkran, 
var åpenbare for de to forretnings-
mennene som raskt hentet Quooker 
til Danmark. Siden 2004 har 
Quooker Skandinavien A/S stått 
for import, salg, markedsføring 
og service av Quooker i hele 
Skandinavia. 

Quooker Skandinavien A/S er en 
selvstendig virksomhet som har 
eneretten på distribusjon av 
Quooker i hele Skandinavia, med et 
distribusjonsnett på 850 detaljfor-
handlere. Salgskontoret i Norge ble 
etablert i 2008, og herfra ivaretar 
vi alle norske salgs- og service-
henvendelser.

Quooker selges i stor utstrekning 
gjennom et stort forhandlernett 
av kjøkken- og VVS-spesialister 
som Quooker Skandinavien A/S 
har et langvarig og personlig 
forhold til. Det betyr at vi kan 
levere kvalitetsservice som 
matcher produktene våre.

Peter Bjørno
Area Sales Manager
Tlf. 45 27 07 00
Peter@quooker.no 

Tor Jonny Kirkhaug
Distriktssjef
Tlf. 93 45 76 73
Tor@quooker.no
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Amaliegade 39
Amerikas Have 

Axel Tower
Bulur BB3
Byhusene

Central House
Ceres Panorama

Ceres Park
Cereshus

Frihavnstårnet
Frikvarteret 

Fælledhusene
Havnevigen 

Holsteins Palæ
Jægersborg Kasserne 

Kampmanns Gaard
Kochsvej 30

Krøyers Plads
Kærholmen

Lighthouse L
Lottrupgården

Løngangsstræde 
Nordtårnet

Panterens Bastion
Regnbueparken Risskov
Store Kongensgade 69

Store Kongensgade 75
Strandgården
Strandholmen
Strandkanten

Strandpromenaden 42
Strandtårnet

The Silo
Torpehusene 
Town House

Twister 
Vierdiget
Åbenrå 18

Studentboliger, Fredrikstad
Scandic, Bergen og Lillestrøm

Studentboliger, Bodø
Meierikvarteret, Oslo

Referanseprosjekter 
Et utvalg av prosjekter hvor Quooker 

er levert som tilvalg i noen boliger 
eller som standard i alle boliger.

Danmark

Norge


