
מרתיח מים עד 100°C, מקרר, מגיז ומסנן

הברז שעושה הכל



Fusio Round chrome

פלקס שחור



מהי מערכת קּוֶקר

מערכת קוקר מורכבת מברז המוצב על 
משטח העבודה ומקושר למיכל קטן בארון 

המטבח. המיכל פועל כמו קנקן ואקום 
המחובר לזרם המים. המים שבתוך מיכל 

 .108°C הקוקר מחוממים לטמפרטורה של
כשמפעילים את הברז, המים מתקררים 

מעט כך שהם עדיין רותחים באמת כשהם 
זורמים מהברז )100°C(. בזמן שהמים 

זורמים מהברז, מים חדשים זורמים מיד 
אל תוך המיכל. מסנן פחם פעיל מיוחד 
בתוך המיכל מטהר עוד יותר את המים. 

לצד מיכל המים הרותחים קוקר פיתחה גם 
מערכת לסינון מים קרים ומוגזים: הקוקר 

קיוב. זהו מיכל נוסף המותקן ליד מיכל 
המים הרותחים בארון המטבח שלכם. 

הקיוב מכיל מסנן סיב חלול )הולופייבר( 
ומסנן פחם פעיל המטהרים את המים. 

מיכל C02 המחובר לקיוב מספק 60 ליטר 
מים מוגזים קרים.

מערכת קוקר היא נוחות 
טהורה. המערכת מספקת  

100°C מים רותחים, מים 
קרים ומים מוגזים קרים 

ישירות מהברז.



מדוע קּוֶקר

איכות הולנדית

הכל החל בהולנד בשנת 1970 עם רעיון 
פשוט אך מהפכני של הנרי פטרי: מים 
רותחים ישירות מהברז, והמצאתו הינה 

כיום מאפיין הכרחי במטבח המודרני. 
מיליוני משתמשי קוקר ברחבי העולם 

נהנים מהנוחות של מים רותחים ומסוננים 
ישר מהברז. ומאז השקת קוקר קיוב, גם 

ממים מסוננים וקרים, רגילים ומוגזים, 
מאותו הברז. קוקר מתגאה במנהיגותה 

בתחום החדשנות, המוכחת על ידי 
הפטנטים הרבים המגנים על המצאותינו 
פורצות הדרך. כדי להבטיח את האיכות 
הגבוהה ביותר כל מוצרי קוקר מיוצרים 

במפעל שלנו בהולנד ומשווקים עם 
אחריות לשנתיים. הברז שלנו מוצע במגוון 
גימורים. לכל מטבח יש לנו את ברז קוקר 

המתאים לו!

נוחות

מערכת קוקר הינה נוחות טהורה. 
אין צורך עוד להמתין עד שהמים ירתחו כדי 

להכין כוס תה או אטריות, ירקות חלוטים, 
כופתאות מאודות, לחטא בקבוקי תינוקות 
ועוד הרבה יותר. ניקוי הסירים והמחבתות 
הופך לקל במיוחד, ועל ידי הוספת הקיוב 

ניתן לקבל מים קרים ומוגזים מאותו הברז.

מים מסוננים

אנו מבינים את החשיבות של מי שתייה 
טובים. לכן המים במערכת קוקר מחוממים 

עד לטמפרטורה של 108°C לקטילת 
חיידקים, ומסוננים באמצעות מסנן הפחם 

הפעיל ®HiTAC המיוחד שלנו. הקיוב, 
המספק מים קרים ומוגזים, מצויד במסנן 
סיב חלול )הולופייבר( ובמסנן פחם פעיל. 

מסננים אלו משפרים את טעם המים 
ומפחיתים ריחות של כלור. כך ניתן להבטיח 
שהמים ממערכת קוקר תמיד נקיים וטריים.



חיסכון בזמן

עם מערכת קוקר ניתן לחסוך זמן יקר. 
מים רותחים זמינים מיד. ניתן להכין מיד 

כוס תה או להתחיל לבשל. כיוון שיש 
לכם תמיד מי שתייה מסוננים באיכות 
טובה )מים קרים ומוגזים(, ניתן לחסוך 

את הטרחה של קניית מים בבקבוקים או 
הזמנת משלוחי בקבוקי מים לביתכם.

הבחירה הבטוחה ביותר

"מים רותחים, ישירות מהברז. האם הם 
בטוחים לשתייה?" למעשה מערכת קוקר 

הינה הבחירה הבטוחה ביותר לכל בית. 
מערכת קוקר כוללת מספר מאפייני 

בטיחות חשובים, לרבות ידית בטיחותית 
להגנה מפני שימוש על ידי ילדים. זרם 
המים בצורת תרסיס אוורירי ולא בזרם 

אחיד מונע את הסיכון לכוויות קשות. ואולי 
החשוב מכל: מערכת קוקר אינה יכולה 

ליפול, בניגוד לבקבוק או קומקום.

לעזור לכדור הארץ

על ידי שימוש במערכת קוקר ניתן להפחית 
את השימוש האישי בבקבוקי פלסטיק 

שגורם לזיהום רב של הסביבה. עם הקוקר 
קיוב אין צורך עוד בקניית מים מוגזים 

בבקבוקים. מערכת קוקר חסכונית מאוד 
באנרגיה, וצריכת ההספק שלה במצב 

המתנה הינה 10 וואט בלבד! בזכות יעילות 
אנרגטית זו זכתה מערכת קוקר בדירוג 

 .)A האנרגיה הטוב ביותר באירופה )דירוג
ואחרון חביב, כולנו יודעים עד כמה חשוב 

לחסוך במים, אך משקי בית כה רבים 
מבזבזים מים שלא לצורך - לדוגמה על ידי 

הרתחת כמות מים גדולה פי שניים מכפי 
שנחוץ. עם מערכת קוקר ניתן להשתמש 
תמיד בכמות המים הנכונה, ולהימנע בכך 

מבזבוז מים מיותר.

חיסכון בשטח

מערכת קוקר חוסכת שטח יקר על משטח 
העבודה במטבח. ניתן לפנות את השטח 
שתופס הקומקום לפעולות חיתוך, לישה 

וקיצוץ. בנוסף אינכם מאבדים שטח לטובת 
מתקן מים! מיכל המים הרותחים קומפקטי 
ואינו מצריך שטח רב, כך שעדיין נותר שטח 
הניתן לשימוש מתחת למשטח העבודה או 

בארון המטבח.



פלקס נירוסטה

שימוש במערכת קּוֶקר

קיצור זמן 
הרתחת מים לבישול

בישול אורז

הכנת אטריות אינסטנט

בישול תפוחי אדמה

הכנת תה

מים מסוננים

ניקוי מחבתות משומן

הכנת בקבוקים לתינוקות

ניקוי קרשי חיתוך

הכנת קפה שחור

הכנת ציר בשר

הכנת רוטב

ניקוי מערבל

חליטת ירקות

עיקור מוצצים

אידוי כופתאות דים סאם

קילוף עגבניות

ליהנות ממי סודה

עיקור צנצנות שימורים תוצרת בית

הכנת קוקטיילים

הכנת מרק





פלקס נירוסטה



פלקס כרום

פלקס נירוסטהפלקס שחור

הקּוֶקר שלכם

ברז
הברז הראשון בעולם של מים רותחים בטמפרטורה של 100°C, המצויד בצינור גמיש נשלף למים חמים, מים קרים ומים קרים 
מסוננים. כך קל מאוד לשטוף ולנקות את הכיור. בזכות מעצור המים הרותחים, ברז פלקס לא יספק מים רותחים כאשר הצינור 

נשלף החוצה. מערכת קוקר כוללת מספר מאפייני בטיחות חשובים, לרבות ידית בטיחותית להגנה מפני שימוש על ידי ילדים 
באמצעות לחיצה )כפולה( וסיבוב, ולכן הינו אחד המכשירים הבטיחותיים ביותר בביתכם.

גובה: 412 מ"מ
רוחב: 220 מ"מ

סיבוב: 270° 
חור ברז: 35Ø מ"מ



מיכל
100°C מיכל קוקר פרו 3 מותקן מתחת לכיור המטבח, ומספק מיד מים רותחים בטמפרטורה של

בעת הצורך. המיכל מבודד היטב כתרמוס, והחום אינו יכול לצאת החוצה. לכן דרושה מעט מאוד אנרגיה 
)10 וואט( לשמירת המים במיכל בטמפרטורה הנכונה. המיכל מחובר למקור אספקת המים. במהלך יציאת 

מים רותחים מהברז, מים טריים זורמים מיד למיכל, ומסוננים ישירות באמצעות מסנן ®HiTAC המצוי 
במיכל.

מפרט
קוטר: 150 מ"מ
גובה: 470 מ"מ

זמן חימום: 10 דקות
1600W :הספק חשמלי

 230V :מתח חשמלי
תכולה: 3 ליטרים



קיוב
עם הקיוב ניתן גם לקבל מים מוגזים וקרים ישירות מברז קוקר. הקיוב הופך את החיים במטבח לקלים 

עוד יותר. הוא חוסך זמן ושטח במטבח, שכן אין צורך עוד להשתמש בבקבוקי מים מינרליים ובקבוקי 
סודה מפלסטיק, ובטיחותי לחלוטין. הקיוב ניתן להתקנה בארון המטבח ליד מיכל הקוקר. הוא כולל שני 

מסננים שהופכים את המים לטהורים כמים מינרליים מבקבוקים כפי שקונים בחנות.

מפרט
רוחב: 290 מ"מ
גובה: 430 מ"מ

עומק: 440 מ"מ
זמן צינון: 40 דקות

100W :הספק חשמלי
 230 V :מתח חשמלי

קצב הזרימה של מים מסוננים וקרים: 1.4 ליטרים/דקה
קצב הזרימה של מים מסוננים ומוגזים: 2 ליטרים/דקה



מסנני קיוב
הקיוב כולל מסנן פחם פעיל ומסנן סיב חלול )הולופייבר(. מסננים אלו משפרים את טעם המים ומפחיתים 

ריחות של כלור. לאחר 12 חודשים, הקיוב יתחיל לצפצף והאור על מיכל הקיוב יהבהב כדי לאותת כי יש 
.www.quooker.co.il להחליף את המסננים. ניתן להזמין בקלות מסננים חדשים באמצעות אתר

מיכלי CO₂ בקיוב
כדי לקבל מים מוגזים יש לחבר את מיכל ה-C02 של קוקר לקיוב. מיכל C02 אחד מייצר כ-60 ליטרים 

.www.quooker.co.il באמצעות אתר C02 של מים מוגזים. ניתן להזמין מארז של 4 מיכלי



פלקס נירוסטה



סבוניה נורדית
סבוניית קוקר נורדית היא שילוב נהדר עם ברז פלקס. היא ניתנת לשימוש ביד אחת ולמילוי פשוט 

.www.quooker.co.il מלמעלה. היא זמינה בכרום, נירוסטה ובשחור. ניתן להזמין באמצעות אתר

סבוניה נורדית כרום סבוניה נורדית נירוסטהסבוניה נורדית שחורה

אביזרים נלווים



פלקס נירוסטה



קוקר ישראל
רח' רותם המדבר 2

פארק עסקים דרומי קיסריה
באולם התצוגה של גומא

04-6279558
info@quooker.co.il
www.quooker.co.il


