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De Selsiuz is er voor iedereen. Niet alleen 

omdat direct kokend water makkelijk is, 

maar ook omdat de Selsiuz verkrijgbaar is in 

verschillende kleuren en modellen.

DE SELSIUZ
DIE BIJ JOU PAST 

De kokendwaterkraan is niet meer weg te denken uit de moderne keuken. 

Pasta koken, een babyflesje omspoelen, een kopje thee zetten … je doet 

het in een handomdraai. De boiler geeft 3,7 liter kokendheet water en kan 

ook direct warm water leveren. Na 18 minuten is de boiler opnieuw gevuld 

en het water weer opgewarmd. 
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De Selsiuz is niet alleen makkelijk en heel erg mooi, maar ook 
nog eens waterbesparend – dus zuinig. En over de veiligheid 
hoef je je – zelfs als je kinderen hebt – geen zorgen te maken!

DE VOORDELEN
VAN DE SELSIUZ

Makkelijk & mooi
• Je hebt altijd direct kokend water. Om te koken, te 

desinfecteren en een kopje thee te maken!

• Je vindt altijd de juiste kleur en het perfecte model voor 
jouw keuken. Lanesto Urban spoelbakken in de kleuren Inox, 
Copper, Gold en Gun Metal passen perfect bij de kraan.

Zuinig
• De Selsiuz is waterbesparend. Je gebruikt immers precies de 

hoeveelheid water die je nodig hebt.

• De boiler verbruikt bij stilstand nog geen 8 ct. per dag.

Veilig
• De uitloop wordt bij gebruik van kokend water niet heet, 

dankzij de safetouchfunctie.

• Een kind kan geen kokend water tappen. Dat garandeert de 
druk-draaibediening voor kokend water.

• Niemand krijgt hete spetters op zijn hand dankzij de rustige 
straal.

Eenvoudige installatie
• De Selsiuz kan ook in de bestaande keuken geplaatst 

worden. Het kraangat heeft een standaard diameter van 
35 mm.

• Je kunt de Selsiuz zelf installeren, maar je kunt het ook laten 
doen.

• De 5l-boiler past in het keukenkastje onder de spoelbak.

BOILER
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Selsiuz Steel Inox Rond Selsiuz Steel Copper Rond Selsiuz Steel Gold Rond Selsiuz Steel Gun Metal Rond

GOLD GUN METALCOPPERINOX

Gun Metal, Gold, Copper en Inox: dat zijn ook de kleuren van de nieuwe 

spoelbakken van Lanesto die perfect matchen met de Selsiuz. Net als de 

kranen zijn de spoelbakken vervaardigd van hoogwaardig rvs. 

LANESTO URBAN 
SPOELBAKKEN 
Lanesto maakt van kraan en spoelbak één 

esthetisch geheel. Qua vormgeving, maar 

óók in kleur. Voor harmonie in de keuken!
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