
KeukenkranenWelke keukenkraan kies je?

Kijk en vergelijk
Verschillende kleuren en modellen
Tips voor het vervangen van jouw kraan



De kraan is onmisbaar

KiezenWelke kraan kies je?

De kraan is een onmisbaar onderdeel in 
de keuken. Om de juiste keukenkraan te 
kunnen kiezen, moet je op de hoogte zijn 
van de verschillende mogelijkheden. We 
maken je hier wegwijs in het ruime aanbod. 

Ontdek welke kraan in jouw keuken past



Alles in één: 5-in-1 kraan

De kokendwaterkraan is de nieuwste trend op 
het gebied van keukenkranen. Een op de vier 
huishoudens ervaart al het gemak ervan in de 
keuken. Met een 5-in-1 kraan kun je zelfs naast 
warm, koud en kokend water ook gekoeld en 
bruisend water kiezen. Zo heb je alles paraat om 
thee of een bruisend drankje te maken, groente te 
blancheren of je koffiekopje voor te verwarmen. 

Twee of drie gats kraan

Je hebt kranen met twee verschillende grepen; 
eentje voor warm en eentje voor koud water 
of een mengkraan met een hendel die naast 
de kraan staat. Het klassieke design van 
tweegreepskranen is vooral populair in de meer 
traditionele keukens. 

Eenhendelmengkranen

Eenhendelmengkranen kun je met één hand 
bedienen om de juiste waterhoeveelheid en 
temperatuur te regelen. Door de hendel naar links 
of rechts te bewegen, regel je de hoeveelheid 
water en beweeg je naar boven dan regel je de 
temperatuur. De mengkraan is zo langzamerhand 
gemeengoed in de moderne keuken geworden.

BedieningBediening en type kraan
Traditioneel of een kokendwaterkraan



Zwart en gun metal Goud Koper, brons en messing

Zwarte kranen veroveren in rap tempo de keuken 
van nu. Ze zijn verkrijgbaar in Sturdy Black 
(matzwart) en Gun Metal. Wellicht is een zwarte 
keukenkraan niet de meest voor de hand liggende 
keuze, maar bedenk dan dat zwart-wit keukens 
juist klassiek en tijdloos zijn. Bovendien past de 
kleur zwart bij bijna alle keukenstijlen.

Wil je een vleugje glamour toevoegen aan 
de keuken? Kies dan voor een goudkleurige 
keukenkraan. Een gouden kraan geeft jouw 
keuken direct een chique en unieke uitstraling.

De koper trend doet ook haar intrede in de 
keuken. Logisch, want koper heeft met haar 
rode gloed van nature een warme uitstraling. 
Een vintage look die bovendien goed aansluit bij 
verschillende keukenstijlen. 

De meeste mensen kiezen voor een keukenkraan uitgevoerd in zilverkleurig chroom of roestvrijstaal (rvs), maar waarom maak je niet een design 
statement in de keuken? Keukenkranen zijn zeer geschikt om jouw keuken een unieke look en feel te geven. Keukenkranen zijn inmiddels 
verkrijgbaar in verschillende kleuren zoals metaal, koper, goud, zwart of wit.

Metallics: 
Keukenkranen in metallic kleuren zijn  

helemaal van nu. Je kunt kiezen uit 
verschillende metaallooks zoals 

gun metal, goud, koper, 
brons en messing.Gekleurde kranen 

Kies voor zwart, koper of goud Uniek



GOLD GUN METALCOPPERINOX

SpoelbakkenCombinatie met spoelbakken
Naast de keukenkraan heeft ook 
de spoelbak een kleurmetamorfose 
ondergaan. Met de gekleurde 
Lanesto Urban spoelbakken kun 
je nu 1-op-1 matchen met de 
gekleurde keukenkranen. Een 
unieke combinatie die de keuken 
een heel eigen gezicht geeft. De 
spoelbak kan, afhankelijk van 
het keukenblad, als vlakinbouw 
of onderbouw gemonteerd 
worden. Ook is er een bijpassend 
inzetbakje én bodemrekje in 
metallics verkrijgbaar.



Keukenkraan met spoeldouche

De keukenkraan wordt nog praktischer met een uittrekbare spoeldouche. 
Dit is een kraan waarbij je aan het uiteinde van de uitloop kunt trekken, 
waardoor er een slang tevoorschijn komt. Alternatief is de keukenkraan 
waarbij de complete hals flexibel is. Hierdoor is het mogelijk om de uitloop 
vrij te bewegen. Daarmee maak je de spoelbak makkelijker schoon, en 
kun je snel een emmer vullen. Bovendien kan dit type kraan meestal ook 
omgeschakeld worden naar een zachtere waterstraal voor bijvoorbeeld het 
schoonspoelen van groenten en sla.

HanddoucheFlexibele uitloop
een handige keukenhulp



Veel keukenkranen zijn voorzien 
van EcoStart. Dat betekent dat 
er uitsluitend koud water uit de 
kraan komt als de hendel in de 
middenstand staat. Daardoor 
daalt het warmwaterverbruik met 
maar liefst 30%. Omdat het water 
niet onnodig verwarmd wordt, 
bespaar je dus energie. Toch 
blijft het comfort behouden; je 
krijgt net zo snel warm water als 
bij een kraan zónder EcoStart. 
Naast deze EcoStart-kranen zijn 
er ook waterbesparende kranen. 
Die kranen kennen een maximale 
doorstroom van 8 liter water per 
minuut.

DuurzaamEnergie- en waterbesparend
een duurzame keuze



Tips voor vervanging en montage

De meeste kranen worden op de spoelbak of het keukenblad gemonteerd, 
maar er zijn ook kranen, zoals de potfiller-kraan, die rechtstreeks uit de 
keukenwand komen. Let bij de aanschaf van een nieuwe keukenkraan op 
welke qua afmeting en aansluitingen op het aanrecht past.

Houd er rekening mee dat voor de montage van de kraan gaten in het 
keukenblad worden gemaakt. Hoeveel dat er zijn, hangt af van het 
type kraan. Oude kranen met twee verschillende grepen; eentje voor 
warm en eentje voor koud water vereisen drie gaten in het keukenblad, 
evenals sommige moderne kranen. Meer gebruikelijk zijn de kranen met 
eengreepsbediening waar een enkel gat nodig is.

De kokendwaterkraan heeft zichzelf inmiddels bewezen als onmisbare 
keukenhulp. Jouw huidige kraan vervangen voor een moderne 
kokenwaterkraan behoort zeker tot de mogelijkheden.

Kraan vervangen



Aanbod

Merken

Dekker levert aan de keukenspeciaalzaken. Kijk voor de dichtstbijzijnde dealer op 
www.dekkerzevenhuizen.nl/dealers

Colofon

Uitgever
Dekker Zevenhuizen B.V. 

Postadres 
Postbus 11 
2700 AA Zevenhuizen 

Showroom- en kantooradres 
Een bezoek aan de showroom gaat 
alleen op afspraak. Plan een afspraak 
via www.dekkertrendcentre.com

Nijverheidscentrum 2 
2761 JP Zevenhuizen 
Tel: 088-233 5519
E-mail: info@dznet.nl 
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