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Kies je voor floww, dan kies je voor meer met minder. 

Waar je vroeger verschillende apparaten en kranen 

voor nodig had, kan dankzij floww met één kraan. 

Zo tap je met het grootste gemak – en plezier – koud, 

warm, kokend of (ijskoud) gezuiverd water. 

Zonder nadenken, op je gevoel. Heel gemakkelijk

 én vooral veilig.

Kies je voor floww, dan laat je zien dat je durft te 

genieten van het leven. Zonder dat je er andere 

plezierigheden voor hoeft te laten schieten, want floww 

is een betaalbaar luxeproduct.

Het gemak en plezier 
van speciaal water
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Floww is nieuw, maar toch rijk aan ervaring. Dat 

komt door Itho Daalderop, het bedrijf achter floww. 

Itho Daalderop maakt al meer dan een eeuw slimme 

en betaalbare producten waarmee je jouw huis kunt 

verrijken en je leven veraangenamen. Floww is hier 

het perfecte voorbeeld van, met uitvindingen als 

de kokendwaterkraan, de plintboiler en de Perfect4 

Chilled; een kraan die koud, warm, kokend én ijskoud 

gezuiverd water levert.

NIEUW
met 140 jaar ervaring

Ontdek op de volgende pagina’s van welke speciale watersoorten je met floww kunt genieten.
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Thee zetten, pasta koken of tomaten ontvellen: 

een fluitje van een cent met floww in je keuken. 

Floww levert wanneer jij het nodig hebt, gezuiverd 

kokend water met een temperatuur van 100°C. Snel, 

gemakkelijk én veilig, want de kokendwaterkranen 

zijn voorzien van onder meer een kindveilig 

bedieningsmechanisme.

Kokend water
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Al na een paar slokken proef je het verschil. Gezuiverd 

water smaakt zachter en puurder dan normaal 

kraanwater. Met dank aan het speciale floww-filter, 

dat het leidingwater ontdoet van smaakverstorende 

stoffen als chloor en kalk, maar niet van de gezonde 

mineralen. Je kraan en de rest van je keukenapparatuur 

profiteren ook van het gezuiverde water, want die 

blijven kalkvrij.

Gezuiverd water
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IJskoud gezuiverd water

Water met een (instelbare) temperatuur tussen de 

4°C en 7°C. IJskoud, puur én zacht van smaak. Niet 

uit een fles, maar vers uit de kraan, zodat je er direct 

van kunt genieten. Dubbel, want elke liter ijskoud 

gezuiverd water is vijfmaal goedkoper dan een literfles 

mineraalwater. Geen flessen wat ook nog eens beter is 

voor ons milieu. Zo smaakt het nog beter!
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De kranen

Elk floww-systeem bestaat uit een kraan, boiler en filter 

(uitgezonderd de sets met een Solo boiler). Floww biedt 

keuze uit zes productlijnen, elk met zijn eigen kranen. 

De kranen verschillen van elkaar in design, afwerking 

en bedieningsmechanisme. Ze zien er allemaal stijlvol 

uit, zijn gebruiksvriendelijk en van hoge kwaliteit.

De kranen hebben naar keuze de Twist- of de Touch-

bediening. De Twist-kranen bedien je met een druk- en 

draaiknop, zodat je nooit per ongeluk kokend water 

tapt. De Touch-kranen hebben een elektronische knop. 

Hiermee kun je met een druk op de knop kokend water 

of (ijskoud) gezuiverd water tappen. Snel en veilig!
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De Twist-kraan
mechanische bediening

Twist Round chroom

�360˚�draaibaar

Cool-touch-uitloop

Links- of rechtshandig te plaatsen

(Kind)veilige druk- en draaiknop

Past op bestaand kraangat 

van 35mm

Met de Twist-bediening bedien je de kokendwaterknop simpel door middel van een 

draaiende beweging, nadat je de ontgrendelingsknop bovenop de kokendwaterknop 

hebt ingedrukt. Mocht je onbewust toch kokend water tappen, dan hoef je enkel de 

knop los te laten. De terugslagveer van de Twist-bediening zorgt er vervolgens voor 

dat de uitstroom van water onmiddellijk stopt. 

De Twist-kranen zijn leverbaar in combinatie met alle boilers.
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De Touch-kraan
elektronische bediening

De Touch Square full rvs

Cool-touch-uitloop

360˚�draaibaar

(Kind)veilige Touch bediening met 

led-indicatie

Past op bestaand kraangat 

van 35mm

De Touch-bediening met led-indicator is ondergebracht in een elektronische knop, waarmee 

je kokend of (ijskoud) gezuiverd water kunt selecteren. De led laat met een kleurtje zien welke 

watersoort je gekozen hebt: rood voor kokend water en blauw voor (ijskoud) gezuiverd water. 

Is�het�filter�van�je�floww-systeem�aan�vervanging�toe,�dan�geeft�de�led-indicator�dat�aan�met�een�

oranje knippersignaal. Met de Touch-bediening kun je ook gebruikmaken van de automatische 

vulfunctie. Hiermee kun je een pan afvullen met exact 2 liter kokend water of een karaf met 

precies 1 liter (ijskoud) gezuiverd water, hoe handig is dat? 

De Touch-kranen zijn alleen leverbaar in combinatie met de Combi-L en de Combi-XL boiler.
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Twist Round chroom Twist Square chroom

Twist Round full rvs Twist Square full rvs

Kranen assortiment
Twist-bediening

Kranen assortiment
Touch-bediening

Touch Round chroom

Touch Round full rvs Touch Square full rvs

Touch Square chroom  (leverbaar vanaf 1 juli 2017)
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Floww biedt keuze uit drie boilers. Dit trio verschilt van 

elkaar qua inhoud, afmetingen en eigenschappen. 

Zo levert de Solo boiler enkel kokend water en is de 

Combi-L – ‘s werelds enige plintboiler – klein genoeg om 

achter een keukenplint te plaatsen. In tegenstelling tot 

wat je wellicht denkt, is een boiler geen energievreter. 

Sterker nog: de boilers verbruiken net zoveel stroom als 

een waterkoker. Echter, omdat je met een waterkoker in 

veel gevallen te veel of te weinig water aan de kook brengt, 

verspil je energie. Met een kokendwaterkraan kun je 

precies de benodigde hoeveelheid kokend water tappen en 

daardoor energie én geld besparen.

De Chiller is het tegenovergestelde van een boiler en koelt 

het gezuiverde water af tot een (instelbare) temperatuur 

tussen de 4°C en 7°C. Zo kun je direct ijskoud en puur 

water tappen wanneer jij het nodig hebt. Cool toch?

Boilers & Chiller
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 De Solo is compact en bij uitstek geschikt voor situaties waarin je alleen 

kokend water tapt. Deze slimme boiler schakelt automatisch naar de 

ingestelde  Eco-stand op het moment dat je hem niet nodig hebt, om 

energie te besparen.

- Alleen geschikt voor het leveren van kokend water

-� Keramisch�anti-kalkelement,�dus�geen�filter�nodig

- Laag vermogen, dus geen extra stroomgroep nodig

- Uitgerust met Eco-stand en led-statusindicatie

- Alleen leverbaar in combinatie met de Twist-kranen

Inhoud Afmetingen Capaciteit Vermogen Bijzonderheden

3,25 l 48x15x24 cm  3 liter kokend water (100 °C)  1000W • Eco-stand 

  • Led-statusindicatie 

  • Anti-kalkelement

Solo

Geen ruimte over in je keukenkast? De Combi-L is de enige boiler ter 

wereld die onder je kast, achter de plint te plaatsen is. Ondanks zijn 

beperkte afmetingen is de Combi-L geschikt voor het leveren van zowel 

kokend als warm water.

- Levert direct warm of kokend water

- Past achter een keukenplint (min. 15cm hoog)

-� Inclusief�F1700�filterset

- Uitgerust met Eco-stand en led-statusindicatie

-� Leverbaar�in�combinatie�met�alle�floww-kokendwaterkranen

Combi-L

Direct
warm water

Inhoud Afmetingen Capaciteit Vermogen Bijzonderheden

5 l 14,5x52x20 cm  3 liter kokend water (100 °C)  1500W • Direct warm of kokend water 

14 liter warm water (40 °C  • Past achter de keukenplint 

  • Inclusief F1700 filterset
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De�meest�krachtige�boiler�van�floww,�voor�wie�behoefte�heeft�aan�

grotere hoeveelheden warm of kokend water. De Combi-XL past in 

vrijwel elke keukenkast.

- Levert direct grote hoeveelheden warm of kokend water

- Geschikt voor huishoudens die veel water verbruiken

-� Inclusief�F1700�filterset

- Aan – en uit te zetten

- Voor groot verbruik huishoudens

-� Leverbaar�in�combinatie�met�alle�floww-kokendwaterkranen

Combi-XL Chiller

Een�van�de�laatste�innovaties�van�floww.�De�Chiller�koelt�het�gezuiverde�

water tot een temperatuur van maximaal 7°C. Zo kun je direct ijskoud 

water tappen voor een verfrissende limonade. Hij past door z’n geringe 

afmetingen in vrijwel elk keukenkastje.

• Levert direct ijskoud gezuiverd water

• Instelbare watertemperatuur (4 tot 7°C)

• Elke liter ijskoud gezuiverd water is vijfmaal goedkoper*  

dan�een�literfles�mineraalwater

• Alleen beschikbaar voor de Pure3 Chilled- en  

Perfect4 Chilled-productlijn

Direct
warm water

*  Door ijskoud gezuiverd water te tappen in plaats van flessen mineraalwater te kopen, kan een gezin van  
4 personen op jaarbasis minimaal € 200,- besparen.

Inhoud Afmetingen Capaciteit Vermogen Bijzonderheden

10 l 45x30x28,5 cm  7,5 liter kokend water (100 °C)  2200W • Direct grote hoeveelheden 

32 liter warm water (40 °C   warm of kokend water 

  • Inclusief F1700 filterset

Inhoud Afmetingen Capaciteit Vermogen Bijzonderheden

4 l 39x22,5x36 cm  4 liter ijskoud gezuiverd water  100W • Direct ijskoud gezuiverd water 

tussen de 4 en 7°C  • Instelbare watertemperatuur
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Online Keuzewijzer
We helpen je graag verder

Garantie
Maximaal genieten van floww

Op www.floww-water.nl vind je (meer) informatie over de kranen, boilers, 

filters én verkooppunten van floww. Ook kun je daar gebruikmaken van 

de keuzewijzer, zodat je het floww-systeem samenstelt dat het beste bij 

jouw wensen past. Het advies – naar keuze vastgelegd in een pdf – kun 

je voorleggen aan jouw dichtstbijzijnde dealer of je kan de set direct in je 

winkelmand plaatsen en afrekenen in onze webshop. 

5
JAAR
GARANTIE

5
JAAR
GARANTIE

*  Voor alle floww producten geldt een standaard fabrieksgarantie van 2 jaar. De garantietermijn wordt  

uitgebreid naar 5 jaar op onderdelen door het product online te registreren. 

Floww staat garant voor de kwaliteit van haar producten; onze systemen 

worden ontwikkeld en gefabriceerd volgens moderne productiemethoden 

en voldoen aan de hoogst mogelijke kwaliteitseisen. Wij geloven in onze 

producten en daarom krijg je op alle floww-producten een garantietermijn 

van 5* jaar.



Durf te genieten


