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3Welkom in de keuken van floww. 

Kies je voor floww, dan haal je 

het plezier en het gemak van 

speciaal water in huis.  

Een innovatieve én betaalbare 

luxe waarmee je jouw leven en 

dat van anderen kunt verrijken. 

Kortom, floww wil je hebben!



4 5Floww brengt minimalisme in  

je keuken: meer met minder. 

Waar je vroeger verschillende 

apparaten en kranen voor nodig 

had, kan nu met één kraan. Slim. 

Met één handbeweging tap je  

net zo makkelijk koud, warm, 

kokend of gefilterd water. Zonder 

nadenken. Heel gemakkelijk en 

veilig. Gewoon, op je gevoel.  

En hé: dat is best fijn.



6 7Floww is nieuw, maar kent een rijke historie. Floww is opgericht 

door Itho Daalderop dat al sinds het einde van de 19de eeuw  

met slimme toepassingen innoveert in Nederlandse huishoudens.  

En floww is meer dan alleen een kraan. We bieden je de keuze  

uit vier productlijnen; elk met eigen kranen, boilers en filters.  

Maak op de volgende pagina’s kennis met de slimme én stijlvolle 

kranen van floww.

Dit is floww
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Pure3
koud, warm en gefilterd water

Kies je voor Pure3, dan haal je de gemakken van een normale 

kraan én de luxe van gefilterd water in je keuken. Het zuivere 

water is van hoge (bronwater)kwaliteit en smaakt heerlijk zacht.  

Je voorkomt bovendien kalkaanslag in keukenapparaten.  

De Pure3-kranen hebben een handige touch-bediening met  

led-indicatie. 

Bij deze productlijn is er keuze uit drie Touch-kranen,  

afgewerkt in chroom of full rvs.
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Bij elke Pure3-kraan kun je kiezen uit twee filters. Meer informatie over deze filters vind je op pagina 28.

De zomer in je glas, een traktatie voor je  
smaak papillen: verfrissende ijsthee.  

Gemaakt van gefilterd water, munt en limoen. 
Het volledige recept voor deze ijsthee vind je  

op floww-water.com.

Pure3
het assortiment

•	  Met indicator ‘filter vervangen’  
in bedieningsknop

•	  Links- of rechtshandig te plaatsen
•	  Past op een bestaand kraangat

Touch Round chroom Touch Round full rvs

•	  Met indicator ‘filter vervangen’  
in bedieningsknop

•	 	Bedieningshendel	90˚	 
zonder achterzwaai

•	  Past op een bestaand kraangat

Touch Square full rvs

•	  Met indicator ‘filter vervangen’  
in bedieningsknop

•	 	Bedieningshendel	90˚	 
zonder achterzwaai

•	  Past op een bestaand kraangat
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Premium3
koud, warm en kokend water

Dag waterkoker, hallo floww. Premium3 doet wat je verwacht 

van een kraan én meer: hij biedt ook het gemak en de luxe van 

‘instant’ kokend water. Zo zet je bijvoorbeeld een heerlijke kop 

thee in een handomdraai.

Bij deze productlijn kun je kiezen uit vier Twist-kranen, afgewerkt 

in chroom of full rvs, en drie boilers voor kleine of grotere 

hoeveelheden warm of kokend water. Alle Twist-kranen hebben 

een kokendwaterknop met druk- en draaibeveiliging. 
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•	 (Kind)veilige druk- en draaiknop
•	Cool-touch-uitloop
•	 Links- of rechtshandig te plaatsen
•	 Past op een bestaand kraangat

•	 (Kind)veilige druk- en draaiknop
•	Cool-touch-uitloop
•	 Bedieningshendel	90˚	zonder	achterzwaai
•	 Past op een bestaand kraangat

Bij elke Premium3-kraan kun je kiezen uit drie boilers. Meer informatie over deze boilers vind je op pagina 24.

Ontvelde tomaten als basis van een heerlijke 
pastasaus, het gemak waarmee je het maakt  
als basis van het goede leven. Dat proef je.  

Hoe je het beste tomaten kunt ontvellen, lees  
je op floww-water.com.

Premium3
het assortiment

Twist Round chroom Twist Round full rvsTwist Square chroom Twist Square full rvs



16 17

Perfect3
koud, warm en kokend water

De Perfect3 biedt eveneens de luxe van kokend water in  

combinatie met warm en koud water, maar dan met de touch- 

bediening met led-indicatie. Hiermee kun je een pan vullen  

met 2,5 liter kokend water, precies de hoeveelheid die je nodig 

hebt voor bijvoorbeeld een goede portie spaghetti. De Perfect3 

stopt vervolgens automatisch met vullen.  

Bij deze productlijn kun je kiezen uit drie Touch-kranen,  

afgewerkt in chroom of full rvs en twee boilers voor kleine  

of grotere hoeveelheden warm of kokend water.



18 19

Voor elke Perfect3-kraan is er keuze uit twee boilers. Meer informatie over deze boilers vind je op pagina 24.

Perfect3
het assortiment

Het smakelijke resultaat van meerdere, kleine geluksmomenten in de keuken: spaghetti vongole. Dat wil je toch ook?
Het volledige recept voor dit gerecht vind je op floww-water.com .

•	  Met indicator ‘filter vervangen’  
in bedieningsknop

•	  Links- of rechtshandig te plaatsen
•	  Past op een bestaand kraangat

Touch Round chroom Touch Round full rvs

•	  Met indicator ‘filter vervangen’  
in bedieningsknop

•	 	Bedieningshendel	90˚	 
zonder achterzwaai

•	  Past op een bestaand kraangat

Touch Square full rvs

•	  Met indicator ‘filter vervangen’  
in bedieningsknop

•	 	Bedieningshendel	90˚	 
zonder achterzwaai

•	  Past op een bestaand kraangat
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Perfect4
koud, warm, kokend en gefilterd water

perfect4
koud, warm, kokend en gefilterd water

Houd je van het goede leven, dan kies je floww. Houd je van de 

ultieme luxe en maximaal gemak, dan kies je Perfect4. Hiermee 

geniet je van ‘instant’ kokend water en de zachte smaak van écht 

zuiver water. Met het gefilterde water voorkom je bovendien 

kalkaanslag in keukenapparaten.

Alle Perfect4-kranen hebben de handige touch-bediening met 

led-indicatie: hierdoor zie je welk water uit de kraan komt én 

je kunt gebruikmaken van de panklaar-functie. Hiermee kun je 

een pan afvullen met 2,5 liter kokend water. De Perfect4 stopt 

vervolgens automatisch bij die hoeveelheid.

Bij deze productlijn kun je kiezen uit drie Touch-kranen, 

afgewerkt in chroom of full rvs, en twee boilers.
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Voor elke Perfect4-kraan is er keuze uit twee boilers. Meer informatie over de boilers vind je op pagina 24.

De heerlijke geuren uit de keuken, verraden het:  
je was in een flow. Dat verklaart waarom die risotto  
met rivierkreeft zo lekker smaakt… Het volledige recept 
voor dit gerecht vind je op floww-water.com.

Perfect4
het assortiment

•	  Met indicator ‘filter vervangen’  
in bedieningsknop

•	  Links- of rechtshandig te plaatsen
•	  Past op een bestaand kraangat

Touch Round chroom Touch Round full rvs

•	  Met indicator ‘filter vervangen’  
in bedieningsknop

•	 	Bedieningshendel	90˚	 
zonder achterzwaai

•	  Past op een bestaand kraangat

Touch Square full rvs

•	  Met indicator ‘filter vervangen’  
in bedieningsknop

•	 	Bedieningshendel	90˚	 
zonder achterzwaai

•	  Past op een bestaand kraangat
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De Solo is een essentieel onderdeel van  

de Premium3. Hij is uitermate compact  

en bij uitstek geschikt voor situaties waarin je 

alleen kokend water tapt. Deze slimme boiler 

schakelt automatisch naar de Eco-stand op  

het moment dat je hem niet nodig hebt, om 

energie te besparen.

Inhoud Afmetingen (hxbxd) Capaciteit Bijzonderheden

3,25 l 48x15x24 cm  3 liter kokend water (100 °C)  •	 Eco-stand 
 •	 Led-statusindicatie 
 •	 Keramisch anti-kalkelement

Solo
boiler



26 27Geen ruimte over in je keukenkast? De Combi-L 

is de enige boiler 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. 

De Combi-XL is de krachtigste boiler van floww. 

Het meest geschikt als je grote hoeveelheden 

warm of kokend water gebruikt. De Combi-XL 

past in vrijwel elke keukenkast.

Combi-L
boiler

Combi-XL
boiler

Inhoud Afmetingen (hxbxd) Capaciteit Bijzonderheden

4,7 l 14,3x21,1x55 cm 3 liter kokend water (100 °C)  •	 Direct warm of kokend water
  14 liter warm water (40 °C) •	 Past achter de keukenplint 
   •	 Inclusief F1700 filterset

Inhoud Afmetingen (hxbxd) Capaciteit Bijzonderheden

10 l 45,2x30x28,5 cm 7,5 liter kokend water (100 °C)  •	 Direct grote hoeveelheden
  32 liter warm water (40 °C)  warm of kokend water
   •	 Inclusief F1700 filterset
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Floww is puur

Dankzij de speciale filters van 

floww kunnen we garanderen 

dat gefilterd en gekookt water, 

ongeacht de lokale waterkwaliteit 

en -hardheid, puur én van de 

allerbeste kwaliteit is. Schadelijke 

stoffen, zoals medicijnresten 

en pesticiden, hormonen en 

zware metalen worden uit het 

leidingwater gefilterd. Terwijl 

de benodigde mineralen worden 

behouden. Puur water dus, en 

dat proef je.



3130

Zandweistraat 22
4181 CG Waardenburg
info@floww-water.com    
+31 88 0041100

www.floww-water.com

Contact

Om de zuiverheid van het voor jou gefilterde  

en gekookte water te kunnen garanderen,  

heeft floww twee filters in het assortiment. 

Filter F1700 (capaciteit 1.700 liter) is geschikt 

voor de meeste keukensituaties en toereikend 

voor minimaal een jaar gefilterd water. Voor  

de grootverbruiker is er filter F2500 met een 

capaciteit van 2.500 liter.

F1700 en F2500
filters

Specificaties

•	 Wateronthardend
•	 	Verwijdert geur- en smaakverstorende stoffen zoals chloor en kalk en verbetert hierdoor de 

smaak van koffie en thee
•	 	Verwijdert schadelijke stoffen zoals zware metalen, pesticiden en medicijnresten
•	 	Gemakkelijk te plaatsen én vervangen

Floww staat garant voor de kwaliteit van haar producten; onze systemen 
worden ontwikkeld en gefabriceerd volgens moderne productiemethoden en 

voldoen aan de hoogst mogelijke kwaliteits eisen. Wij geloven in onze producten 
en daarom krijg je op alle floww-producten een garantietermijn van 5 jaar. 

Maximaal genieten van floww



Durf te genieten


