
DLACZEGO GOTOWA WODA GOTOWANA JEST 
POTRZEBNA W MOJEJ DOMOWEJ KUCHNI ?

Dlatego, że GWG:

1. Umożliwia błyskawiczny dostęp do filtrowanego wrzątku (98°C) – w 
modelu GN1100 oraz filtrowanego wrzątku (98°C) i filtrowanej zimnej 
wody w modelu HC1100

2. Zapewnia do 100 filiżanek wrzącej wody na godzinę

3. Zapewnia efektywność i oszczędność czasu spędzonego na 
przygotowanie posiłków – wrzątek na zawołanie

4. Poprawia smak i zapach wody z kranu przez redukcję chloru, ołowiu 
oraz cząstek stałych

5. Specjalna technologia filtru redukuje osady kamienia chroni elementy 
grzejne przy twardej wodzie

6. Zapewnia ekonomiczne i optymalne wykorzystanie energii elektrycznej 
– pobór tylko w momencie zapotrzebowania przy minimalnym zużyciu 
prądu w trybie „standby”

Zastosowanie:

 1. Przyrządzenie kawy, herbaty, gorącej czekolady

 2.Przyrządzanie żywności typu „instant”

 3. Gotowanie makaronu, ziemniaków, kaszy, jajek itd

 4. Wstępne odtłuszczanie naczyń i garnków

 5.Wstępne usunięcie zaschniętych resztek żywności

 6. Blanszowanie warzyw i parzenie owoców

 7.Wstępna dezynfekcja pojemników, sztućców dla najmłodszych

 8.Podgrzanie butelki z pokarmem dla niemowlęcia

 9.Wstępne podgrzewanie naczyń

 10. Pomaga w luzowaniu zakrętek słoików



INFORMACJE PRAKTYCZNE

1. Ma nowoczesny i atrakcyjny wygląd w dwóch wykończeniach: matowo-
stalowym i chromowym

2. Możliwość regulacji temperatury  wody od 88°C do 98°C

3. Wygodna i dyskretna instalacja obok kranu zlewozmywaka

4. Zajmuje niewiele miejsca pod zlewem

5. Ruchomy kran GWG posiada możliwość obrotu nad blat kuchenny 
ułatwiając napełnianie naczyń

6. Bezpieczny samozamykający zawór zapewniający błyskawiczne odcięcie 
dopływu wrzącej wody

7. Dźwignia kranu jest termicznie bezpieczna i pozostaje chłodna podczas 
użytkowania

8. Intuicyjna obsługa

9. Nie wymaga konserwacjii (oprócz okresowej wymiany filtru)

10. Długa żywotność filtru (przepływ średnio do około 450 litrów wody, ale 
jest uzależniony od składu cząsteczkowego wody zasilającej)

11. Specjalna technologia filtru redukuje osady kamienia chroni elementy 
grzejne przy zasilaniu tzw twardą wodą

12. Możliwośc współpracy z różnymi rodzajami filtrów

13. Gwarancja 2 lata

14. Wyprodukowany w Racine/USA

WSZYSTKO TO WYRÓŻNIA TEN PRODUKT W 
STOSUNKU DO PRODUKTOW INNYCH FIRM



PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Czy GOTOWA WODA GOTOWANA jest bezpieczna w użyciu?
Tak.  Jednocześnie są wymagane środki bezpieczeństwa takie same jak 
przy użyciu np czajnika, czy garnka z wrzącą wodą

2. Czy urządzenie jest niezawodne w działaniu?
Tak. Prosta konstrukcja zapewnia niezawodność

3. Czy urządzenie  wymaga konserwacji?
Nie, nie wymaga. Wymagana jest tylko prosta, okresowa (w zależności 
od intensywności używania) wymiana filtru

4. Czy montaż GWG w kuchni jest łatwy?
Tak, montaż jest łatwy, ale rekomendowana jest profesjonalna 
instalacjia i dostępność elektrycznego gniazdka zasilającego

5. Gdzie mogę zamontować kran GWG?
W każdej kuchni, we wszystkich zlewozmywakach i blatach kuchennych 
o grubości do 76mm.  Wymagany dodatkowy otwór o średnicy 35-38mm

6. Jakie są wymiary podzlewowego elementu grzejnego?
Wysokość 280mm, szerokość 156mm, grubość 171mm

7. Czy można używać GWG w miejscach z tzw „twardą wodą”
Tak,  jakkolwiek wskazane jest użycie dodatkowego filtru 
zmiękczającego wodę.

8. Jakie jest zużycie prądu?
Według badań producenta na rynku amerykańskim, średni koszt
zużytej energii elektrycznej przez GWG jest około 0,42 zł / dzień

9. Gdzie można stosować GWG?
W każdej kuchni domowej


