
الصنبور الذي يفعل كل شيء
مياه مفلترة مغلية بدرجة حرارة 100 مئوية، ومياه ساخنة، 
ومياه فاترة، ومياه باردة عادية، ومياه بارد المياه الغازية. 



Fusion black



ما هو Quooker؟

يتألف نظام Quooker من صنبور للمياه 
المغلية على سطح عمل المطبخ موصل 

بخزان صغير في خزانة الحوض، حيث يعمل 
الخزان كحافظة مياه موصلة بإمدادات 

المياه. يتم تسخين المياه في خزان 
Quooker إلى درجة حرارة 108 مئوية. وعند 

فتح الصنبور، تهدأ حرارة المياه قليًل بحيث 
تستمر في الغليان عند تدفقها من الصنبور 
)بدرجة 100 مئوية(. أثناء تدفق المياه من 

الصنبور، يصب الماء العذب داخل الخزان 

على الفور. في حين يعمل فلتر الكربون 
النشط الخاص داخل الخزان على توفير تنقية 

إضافية للمياه. باإلضافة إلى خزان المياه 
المغلية، طّورت Quooker كذلك نظام 

للمياه المفلترة الباردة والمياه الفوارة: نظام 
Quooker CUBE. وهو خزان إضافي يتم 

تثبيته في خزانة الحوض بمطبخك. ويشتمل 
نظام CUBE على فلتر باأللياف المجوفة 

يعمل على تنقية المياه.

يوفر نظام Quooker الراحة 
الخالصة. حيث يتيح لك 

الحصول على مياه مفلترة 
مغلية بدرجة حرارة 100 

مئوية، ومياه ساخنة، ومياه  
المياه الغازية، ومياه باردة 

عادية، ومياه باردة فوارة من 
الصنبور مباشرًة.



لماذا Quooker؟

جودة هولندية

كانت البداية في عام 1970 في 
هولندا بفكرة بسيطة ولكن 

ثورية من إبداع هنري بيتري؛ 
مياه مغلية من الصنبور. ويعد 

اختراعه اليوم ملمًحا ال غنى 
عنه في المطبخ الحديث. 

 Quooker يستمتع مستخدمو
في كافة أنحاء العالم بسهولة 
الحصول على المياه المغلية 

المفلترة مباشرة من الصنبور. 
وأضيفت إليها كذلك، منذ 

 ،Quooker CUBE إدخال نظام
المياه المفلترة الباردة العادية 
والمياه الباردة المياه الغازية 

من نفس الصنبور. تفخر 
Quooker بكونها رائدة االبتكار، 

األمر الذي تبرهن عليه براءات 
االختراع العديدة التي تحمي 

أفكارنا العصرية. ولضمان أعلى 
درجات الجودة يتم تصنيع 

جميع منتجات Quooker في 
مصنعنا بهولندا وتأتي مع 

ضمان عامين.
تتألف مجموعة منتجاتنا من 
أشكال متنوعة من الصنابير 

بتشكيلة من اللمسات النهائية. 
لكل مطبخ، لدينا نظام 

Quooker الذي يتناسب معه!

الراحة

يوفر نظام Quooker الراحة 
الخالصة. ال مزيد من االنتظار 
أثناء غلي الماء لتحضير كوب 

من الشاي أو المعكرونة، وسلق 
الخضروات، وطهي السمك، 

وطهي الزالبية، وتعقيم زجاجة 
الرضاعة، وأكثر. يصبح تنظيف 
الطناجر في منتهى السهولة 

 CUBE ومع إضافة نظام
ستحصل على مياه باردة عادية 
ومياه باردة المياه الغازية من 

نفس الصنبور.

المياه المفلترة

ندرك مدى أهمية الحصول 
على مياه شرب جيدة. يتم 

ترشيح المياه المتدفقة 
من صنبور Quooker من 

خلل فلتر متعددة المراحل 
معتمدة من NFS تعمل على 

إزالة الرواسب والكلور ومنع 
تكاثر البكتيريا وإزالة المبيدات 
وغيرها من الملوثات التي قد 

تؤثر على مياه الشرب بالسلب. 
باإلضافة إلى المياه الباردة 
المفلترة، يوجد كذلك فلتر 

كربون نشط HiTAC© في خزان 
المياه المغلية وفلتر باأللياف 

المجوفة في نظام CUBE؛ 
مما يضمن الحصول على مياه 

عذبة نقية في جميع األوقات.

الخيار األكثر أمًنا

‘»مياه مغلية من الصنبور 
مباشرًة، هل يعد ذلك آمًنا؟« 

في الواقع تعتبر منتجات 
Quooker الخيار األكثر أمًنا 

لكل منزل. تم تصميم جميع 
صنابير Quooker مع عدد 

من خصائص السلمة الهامة 
بما في ذلك: مقبض سلمة 

لحماية األطفال، وخاصية 
الضغط المزدوج واللف، وفوهة 

بعزل مزدوج، وضوء مؤشر 
عند استخدام المياه المغلية. 

يتدفق الماء في شكل رذاذ 
هوائي وليس كرذاذ نفاث قوي، 
مما يمنع خطر التعرض لحروق 

خطرة أو خفيفة. ولعل األهم: 
أن صنبور Quooker ال يمكن 

أن يسقط بعكس الغلية أو 
الطنجرة.



تأجير منزلك

يمكنك الحصول على 
Quooker حتى حين تؤجر 

منزاًل! سنقوم بتركيب 
Quooker في مطبخك 

وحين تقرر االنتقال، يمكننا 
إعادة تركيب الخلط األصلي 
في مطبخك القديم وتركيب 

Quooker في منزلك الجديد.

ساعد الكوكب

باستخدامك Quooker يمكنك 
تقليل استخدام العبوات 

البلستيكية التي ُتستخدم مرة 
واحدة وتتسبب في إحداث 

الكثير من التلوث. كما يمكنك 
تحقيق استدامة أكبر من خلل 

 Quooker CUBE إضافة نظام
للحد من استخدام قنينات 

المياه  المياه الغازية. يستخدم 
Quooker الطاقة بصورة فعالة 

جًدا، حيث أن استهلك الطاقة 
االحتياطية ال يتعدى 10 واط 

فقط!
وبفضل هذه الفاعلية، يحظى 

Quooker بأفضل تصنيف 
للطاقة في أوروبا )وهو 

التصنيف أ(. وأخيًرا وليس آخًرا 
نعلم جميًعا مدى أهمية ترشيد 

استهلك المياه. مع ذلك، 
تهدر العديد من المنازل المياه 

بل داع، كما هو الحال حين 
تقوم بغلي ضعف احتياجك 

 Quooker من المياه. مع
ستستخدم دائًما الكمية 

المناسبة من المياه وبذلك 
ستتلفى الهدر.

توفير الوقت

مع Quooker يمكنك توفير 
وقتك الثمين. حيث ستحصل 

على المياه المغلية على الفور. 
كما يمكنك إعداد الشاي أو 

بدء الطهي مباشرًة. وبما أنك 
تستمتع دائًما بمياه شرب 

مفلترة عالية الجودة )وحتى 
المياه الباردة العادية والباردة 

الفوارة( فلن تواجه متاعب 
شراء قنينات الماء أو ترتيبات 

نقل المياه إلى منزلك.

توفير المساحة

يوفر Quooker مساحة كبيرة 
على سطح العمل في مطبخك. 

حيث يمكن توفير الحيز الذي 
تشغله الغلية للتقطيع والعجن 
والفرم. ويمكنك أخيًرا التخلص 

من مبرد المياه بمظهره 
السيء! يمتاز خزان المياه 

المغلية بحجمه الصغير فل 
يشغل حيًزا كبيًرا تحت سطح 
العمل أو في خزانة الحوض 

بمطبخك.



Flex black

صنبور Twintap Square من الفوالذ المقاوم للصدأ



صنع القهوة
عمل الحساء سريع التحضير

سلق البطاطا
طهي المعكرونة واألرز

تنظيف الطناجر من الشحوم
تنظيف ألواح التقطيع

تعقيم برطمان الحفظ
طهي السمك
سلق البيض

تسخين األطباق
سلق الخضروات

إعداد زجاجة الرضاعة
صنع الشاي

تعقيم لهاية األطفال
تنظيف الخالط

تقشير الطماطم
إعداد المرق أو الحساء

إزالة الشمع
تنظيف الفلتر

عمل حمام بخار
المياه المفلترة

تحضير عصائر الموكتيل
االستمتاع بالمياه الفوارة

Quooker استخدامات



اختر نظام Quooker الخاص بك

أسود Fusion Square صنبور



*درجة حرارة أنبوب الماء الرئيسي
PRO3 يعمل/يشتمل على خزان**

اختر نظام Quooker الخاص بك

هل ترغب كذلك في 
الحصول على مياه 
باردة عادية ومياه 

باردة فوارة؟

ما هو نوعك المفضل 
من بين صنابير 

Quooker؟

نظام Cube للحصول على:
- مياه باردة عادية مفلترة

- مياه باردة عادية المياه الغازية أكثر 
من 7,400 درهم إماراتي

صنبور مفرد إلى جانب صنبور 
الخلط للحصول على:
- مياه مغلية مفلترة

بدًءا من 5,990 درهم إماراتي**

صنبور خلط Quooker اإلضافي 
للحصول على:

- مياه فاترة مفلترة*
- مياه ساخنة غير مفلترة

بدًءا من 1,900 درهم إماراتي**

صنبور الكل في واحد للحصول على:
- مياه مغلية مفلترة
- مياه فاترة مفلترة*

- مياه ساخنة غير مفلترة
بدًءا من 7,490 درهم إماراتي**



موزع صابون Nordic ذهبي وFusion Square ذهبي



موزع صابون Nordic ذهبي وFusion Round ذهبي



صنبور Flex من الفوالذ المقاوم للصدأ

اختر الصنبور 
الخاص بك



فوالذ مقاوم للصدأ أسودكروم

فوالذ مقاوم للصدأ نحاس مطليكروم ذهبأسود

Flex طراز

جميعها من صنبور واحد

االرتفاع: 312 ملم
المدى: 220 ملم

قطر فوهة الصنبور: 35 ملم
نصف القطر: 270 درجة

  Fusion Square صنبور

االرتفاع: 291 ملم
المدى: 220 ملم

قطر فوهة الصنبور: 35 ملم
نصف القطر: 360 درجة

Fusion Round صنبور

االرتفاع: 336 ملم
المدى: 220 ملم

قطر فوهة الصنبور: 35 ملم
نصف القطر: 360 درجة



فوالذ مقاوم للصدأ نحاس مطليكروم

االرتفاع: 291 ملم
المدى: 220 ملم

قطر فوهة الصنبور: 35 ملم
نصف القطر: 360 درجة

Classic Fusion Square صنبور

االرتفاع: 336 ملم
المدى: 220 ملم

قطر فوهة الصنبور: 35 ملم
نصف القطر: 360 درجة

فوالذ مقاوم للصدأ كروم

Classic Nordic Round single tap صنبور

أقصى ارتفاع: 405 ملم
أدنى ارتفاع: 170 ملم

المدى: 160 ملم
قطر فوهة الصنبور: 32 ملم

نصف القطر: 360 درجة

Classic Fusion Round صنبور

Classic Nordic Square single tap صنبور

أقصى ارتفاع: 350 ملم
أدنى ارتفاع: 115 ملم

المدى: 160 ملم
قطر فوهة الصنبور: 32 ملم

نصف القطر: 360 درجة



Nordic Round single tap صنبور

فوالذ مقاوم للصدأ كروم

أقصى ارتفاع: 405 ملم
أدنى ارتفاع: 170 ملم

المدى: 160 ملم
قطر فوهة الصنبور: 32 ملم

نصف القطر: 360 درجة

فوالذ مقاوم للصدأ كروم

Nordic Square Twintaps صنبور

أقصى ارتفاع: 350 ملم
أدنى ارتفاع: 115 ملم

المدى: 160 ملم
قطر فوهة الصنبور: 32 ملم

نصف القطر: 360 درجة

االرتفاع: 270 ملم
المدى: 220 ملم

قطر فوهة الصنبور: 35 ملم
نصف القطر: 360 درجة

Nordic Round Twintaps صنبور

أقصى ارتفاع: 405 ملم
أدنى ارتفاع: 170 ملم

المدى: 160 ملم
قطر فوهة الصنبور: 32 ملم

نصف القطر: 360 درجة

االرتفاع: 345 ملم
المدى: 220 ملم

قطر فوهة الصنبور: 35 ملم
نصف القطر: 360 درجة

Nordic Square single tap صنبور

أقصى ارتفاع: 350 ملم
أدنى ارتفاع: 115 ملم

المدى: 160 ملم
قطر فوهة الصنبور: 32 ملم

نصف القطر: 360 درجة



PRO3
يوفر ثلثة لترات من الماء المغلي 
 ،Quooker PRO3 الفوري. بفضل
أصبح لديك دائًما مياه مغلية في 

متناول يدك.

 القطر: 150 ملم
االرتفاع: 460 ملم

وقت التسخين: 10 دقائق*
الطاقة: 1600 واط

استهلك الطاقة في وضع االستعداد: 10 واط
الحجم عند 100 درجة مئوية: 3 لترات

هل تتوفر كتيفة تثبيت: نعم

PRO7
يوفر سبعة لترات من المياه المغلية 

 ،Quooker PRO7 الفورية. بفضل
أصبح لديك دائًما مياه مغلية في 

متناول يدك.

القطر: 200 ملم
االرتفاع: 470 ملم

وقت التسخين: 20 دقائق*
الطاقة: 2900 واط

استهلك الطاقة في وضع االستعداد: 10 واط
الحجم عند 100 درجة مئوية: 7 لترات

هل تتوفر كتيفة تثبيت: نعم

COMBI
يوفر 7 لترات من المياه المغلية 

الفورية والمياه الساخنة غير 
 Quooker المحدودة. بفضل
COMBI، أصبح انتظار المياه 

الساخنة أيًضا شيًئا من الماضي. 
باإلضافة إلى ذلك، يعتبر أول غلية 

ذات عزل عالي الفراغ. هذا المبدأ 
يجعل من إمدادات المياه الساخنة 

والمغلية األكثر اقتصاًدا للمطبخ.

القطر: 200 ملم
االرتفاع: 470 ملم

وقت التسخين: 20 دقائق*
الطاقة: 2200 واط

استهلك الطاقة في وضع االستعداد: 10 واط
الحجم عند 100 درجة مئوية: 7 لترات
الحجم عند 60 درجة مئوية: 15 لتًرا*
الحجم عند 40 درجة مئوية: 27 لتًرا*

هل تتوفر كتيفة تثبيت: نعم

الخزانات

*هذه القيم هي المتوسطات.



Quooker CUBE

مع CUBE، ال يوفر منتج Quooker المياه الباردة والساخنة 
والمغلية فحسب، بل يوفر أيًضا المياه الباردة المياه الغازية. 

يمكنك تحضير أشهى أنواع عصير الليمون والكوكتيل في لمح 
البصر. أو استمتع بكوب من المياه العذبة دون الحاجة إلى الذهاب 

إلى المتجر. هذه الطريقة سهلة وسريعة وجيدة للبيئة ألنك لم 

تعد تحتاج إلى الزجاجات البلستيكية. سيتم وضع CUBE في 
خزانة مطبخك بجوار خزان المياه المغلية الموجود. يتم توصيل 

أسطوانة ثاني أكسيد الكربون بنظام CUBE الذي يمكنك من خلله 
 سحب المياه الفوارة من

.Quooker صنبور 

االرتفاع: 430 ملم
العرض: 235 ملم*
العمق: 440 ملم

وقت التبريد: 40 دقيقة
*ال يشمل العرض أسطوانة ثاني أكسيد الكربون.االستهلك في وضع االستعداد: 12 واط



صنبور Fusion Square بالنحاس المطلي



إضافة الملحقات إلى الصنبور الخاص بك

موزع صابون Nordic أسود صنبور Fusion Round أسود

على موقع quooker.ae، يمكنك بسهولة تجميع نظامك. اختر 
صنبوًرا بالتصميم الخارجي الذي تريده واجمعه مع خزان مناسب 

لحالتك. عند اختيار نظامك، يمكنك أيًضا إضافة CUBE للمياه 
المبردة والفوارة. ستجد أيًضا ملحقات مفيدة مثل موزع الصابون 

أو مفتاح الطاقة المطابق للتصميم.

http://quooker.ae


Quooker UAE
Indigo Central 2

2nd floor Al Safa 2
Sheik Zayed Road Dubai

+971 (0)4 330 3063
info@quooker.ae 
www.quooker.ae

Quooker الواقع المعزز من

يسمح لك الواقع المعزز من Quooker بوضع الصنبور الذي تختاره فعلًيا في مطبخك بطريقة ممتعة وسهلة. 
وبهذه الطريقة يمكنك أن تتخيل فوًرا كيف سيبدو صنبور Quooker ويناسب مطبخك.

امسح رمز االستجابة 
السريعة ضوئًيا.
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50 عاًما و 50 براءة اختراع أخرى حافظت 
على وضعنا في الصدارة وأصبحت منتجات 

Quooker ال غنى عنها مطبخك.



1970
عندما كان يريد عمل حساء سريع التحضير جديد لشركة أغذية دولية، 

أدرك هنري بيتري أن الحساء سريع التحضير ال يمكن أن يكون سريع 
التحضير حقيقة إذا لم يكن لديك مياه مغلية في متناول يدك. من هذه 
اللحظة، ظل يركز على المفهوم، وظل يعمل في المنزل، وفي قبو منزله 

لتطوير جهاز إلنتاج المياه المغلية الفورية.

1973-1970
وعلى الرغم من حماسه 

الهائل، إال أنه لم يتمكن من 
الوصول إلى أبعد من مرحلة 

النموذج األولي بعد عدة 
سنوات من العمل الشاق. كان 

من الصعب بيع الجهاز وكان 
يتعطل بانتظام.

1976-1970
كان مستخدمو النماذج 

األولية متحمسين للغاية. كان 
األشخاص الذين لديهم منتجات 

Quooker لم يعد بإمكانهم 
االستغناء عنها.

1978
بعد أن أخذ رهنه العقاري 

السابع على منزله، اسُتنفدت 
الموارد المالية التي يحتاجها 
للعمل على اختراعه. واضطر 

هنري بيتري إلى وقف مشروعه 
والعودة لكسب لقمة العيش 

لعائلته.

2005
إلدخال صنبور المياه المغلية 

في المملكة المتحدة، قمنا 
بعمل سلسلة من الصور تظهر 

الصنبور فقط واستخداماته على 
خلفية سوداء. ال توجد تجهيزات 

للمطبخ، فقط سحب بيضاء 
ضخمة من البخار.

2004
 Quooker في عام 2004، بدأت

في التصدير ألول مرة.

2012
بعد فترة زمنية طويلة، أطلقنا 
Fusion في عام 2012. وألننا 

كان علينا أن نعمل بجد للقضاء 
على فكرة أن المياه المغلية 

مباشرة من الصنبور يمكن أن 
يكون غير آمن، كنا مترددين في 
تطوير "الصنبور الشامل". لكننا 
تقبلنا الواقع وفي مايو 2012 

بدأنا بتسليم أول منتجات 
Fusion إلى وكالئنا شخصًيا.

1995
في ديسمبر 1995، اشتروا 

مبنى في ستالسترات 
بريدركيرك، على الرغم من أن 

الشركة كانت ما تزال تحقق 
خسارة. وقد تم شراء المباني 

المجاورة في 1998 و2001 و 
2002 و 2006 )بما في ذلك 

مصنع المراتب الذي تحول 
إلى صالة لإلنتاج(. وهكذا، 

استمرت Quooker في النمو.

1992

1997
تم إطالق Quooker Basic في 

عام 1992. كان هذا المنتج األول 
في سلسلة من الصنابير التي 

صممها نيلز بيترى. تبعه منتج 
 Designفي عام 1997 و Classic

في عام 1998 و Modern في 
عام 2005.

2016

2018

2020

إنتاج طراز Flex. وظيفة جديدة 
أخرى لصنبور المياه المغلية 

لدينا: خرطوم مرن للمياه 
الساخنة والباردة.

تم افتتاح معرضا الخاص على 
شارع الشيخ زايد في دبي.

Quooker تفتح أبواب مكتبنا 
الجديد في هونغ كونغ.

1988
أول مجموعة أنتجها نيلز بيترى 

– 100 قطعة.

1972
أول براءة اختراع.

1976
تم تصنيع السلسلة األولى من 

الصنابير البالغة 40 قطعة بمقبض 
تحكم آمن قابل للفصل.

1978
النموذج المبدئي. تصميم 

IDEI؛ مصممو أول سيارة رينو 
إسباس.

1976
السلسلة األولى من الخزانات – 

40 قطعة.

1985
بعد االنتهاء من دراسته، بدأ نيلز 

نجل هنري العمل في قبو والده. 
أصبحت الفكرة منتًجا وظهرت 

.Quooker

2007
توفي هنري بيترى عام 2007. 

خالل السنوات األخيرة من 
حياته، ظل بعيًدا عن األضواء في 

أعمال العائلة. كان يعتبر أعظم 
إنجازاته في أن الثالثة )والتر 

ونيلز وهو( أجادوا العمل مًعا.

2010
 ،Twintaps إنتاج صنبور

وهو عبارة عن صنبور مياه 
مغلية وخالط مجمع في 

نفس التصميم.

2006
 Quooker COMBI تم تقديم
في عام 2006. بفضل تقنية 

العزل، أصبح الطراز الجديد أصغر 
بنسبة %60 وأكثر كفاءة في 
استخدام الطاقة من معدات 

المياه المغلية أو الساخنة 
األخرى. أكثر من نصف منتجات 

Quooker المباعة اآلن في 
 هولندا هي من
.COMBI طراز 

1993
بدعم مع ابنه والتر، خريج كلية 
القانون أيًضا، تم إطالق المنتج 

2000تجارًيا.
 Quooker VAQ تم إطالق

في عام 2000. يشير اختصار 
VAQ إلى العزل الفراغي العالي 
للخزان. تعمل تقنية العزل هذه 

 Quooker على جعل صنابير
عالية الطاقة وصغيرة الحجم، 

بحيث يمكن تركيبها بسهولة 
حتى في المطابخ التي تحتوي 

على وحدات أدراج.

2015
Quooker تفتتح أول مكتب لها 
في الشرق األوسط – أبو ظبي 

ولالحتفال بالتوسع في شبه 
 Quooker الجزيرة العربية، تطلق

تصميم خارجي جديد من الذهب 
المطلي عيار 24.

.Classic صنبور 
أول إضافة إلى مجموعة 

الصنابير.

2019
أصبح باستخدام CUBE الجديد، 
يمكنك اآلن أيًضا الحصول على 

المياه الباردة العادية الفوارة 
والمياه المفلترة من صنبور 

.Quooker




