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Voor thuis of op het werk

100 jaar Nederlands erfgoed
HotSpot Titanium werd als onafhankelijk

Onze 3-in-1 kokendwaterkraan schakelt

bedrijf opgericht vanuit een Nederlandse

eenvoudig tussen koud, warm en kokend

innovatie hub: Inventum.

water. Gecombineerd met onze 4-liter of
8-liter titanium boiler, kan de HotSpot kraan

Inventum, opgericht in 1908 door Alexander

zowel in gezinswoningen als bedrijfspanden

Vosmaer, gebruikte de eigenschappen van

geïnstalleerd worden.

elektrische energie om een reeks innovatieve
ventilatie- en kokend water producten te

We hebben ervoor gekozen om titanium te

ontwikkelen.

gebruiken voor onze boilers omdat dit materiaal
duurzaam, licht in gewicht en extreem goed

Energy Innovation First: veilig en vertrouwd.

bestand is tegen corrosie. In tegenstelling tot

Deze belofte bestaat al meer dan 100 jaar. Een

andere materialen heeft titanium de unieke

belofte die begon met enthousiaste mensen

eigenschap dat kalk zich hier niet aan kan

en hun innovatieve ideeën om dingen anders

hechten. Bovendien geeft titanium zijn ionen

en beter te doen, is geëvolueerd tot het pro

nooit door aan het drinkwater, waardoor het

duceren van nieuwe producten en het creëren

een pure smaak garandeert. Als bewijs van ons

van nieuwe merken zoals HotSpot Titanium.

vertrouwen bieden wij jou 20 jaar garantie op
lekdichtheid van onze titanium tank.

Dankzij de rijke geschiedenis, innovatie en
expertise van Inventum bij het leveren van

Bij het kiezen van een kokendwaterkraan

duurzame, energiebesparende warm water- en

voor jouw woon- of werk ruimte, is het van

ventilatie oplossingen, werd HotSpot Titanium

het grootste belang ervoor te zorgen dat

opgericht als een duurzaam bedrijf dat de

het product van jouw keuze het zuiverste

kwaliteit van begin tot eind garandeert met zijn

drinkwater levert; evenals een luxueus

kokend water oplossingen.

ontwerp dat past bij jouw smaak en jouw
keukeninterieur. Met HotSpot Titanium krijg je

Bij HotSpot Titanium geloven we dat de keuken

het allemaal.

een centraal punt is in jouw huis of op kantoor.
Een plek om samen te werken, ervaringen te
delen en spannende gesprekken te voeren. Een
plek waar je samen eet en drinkt, waar je ideeën
creëert en herinneringen maakt.
Wij weten dat onze klanten kranen willen die
hun persoonlijke stijl weerspiegelt. Daarom
hebben we exclusieve design kranen in ver
schillende kleuren en stijlen in ons assortiment.
We begrijpen dat het belangrijk is dat een
kokendwaterkraan lang mee kan gaan en dat
deze geen negatieve impact heeft op het milieu!
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Optimaal rendement behalen
met jouw HotSpot Titanium

Kokend water met een smooth
flow

Een kokendwaterkraan die zorgt voor een

Ja zeker, met onze kokendwaterkraan bespaar je

HotSpot Titanium levert kokend water zonder

passende kokendwaterkraan is voor iedereen.

optimaal rendement?

op jouw energierekening, jouw waardevolle tijd

te spetteren door gebruik te maken van een

HotSpot Titanium geeft iedere keuken een boost!

en ruimte op het aanrecht.

unieke smooth flow techniek. Je hoeft niet
langer te wachten totdat het water kookt. Met

Veiligheid boven alles

HotSpot Titanium vul je eenvoudig en snel een

HotSpot Titanium combineert luxe, gemak

theeglas of een grote pan met 100°C kokend

en duurzaamheid in de keuken. De 3-in-1

De kokendwaterkranen van HotSpot Titanium gebruiken minder stroom en kookt

water. Je krijgt direct de juiste hoeveelheid water,

kraan switcht eenvoudig tussen koud, warm

alleen het te gebruiken water in tegenstelling tot een traditionele waterkoker.

waardoor je minder water verspilt.

en kokend water. Al onze kranen zijn voorzien

Efficiënt en duurzaam
HotSpot Titanium heeft een boiler vol met direct kokend water en heeft door de
zeer goede isolatie een minimaal warmteverlies.

Bespaar tijd
Bespaar op jouw kostbare tijd, elektriciteit en water met HotSpot Titanium als
oplossing voor direct kokend water. Onze boilers met diverse capaciteiten zijn

van veiligheidssystemen zodat kinderen of
Een robuust en betrouwbaar design

personen die de kraan nog niet eerder hebben

Het design van HotSpot Titanium is niet alleen

gebruikt niet onbedoeld het kokend water uit

mooi, maar is er ook op ontworpen om lang mee

de kraan kunnen tappen. Je hebt de keuze uit

te gaan. Wij hebben een breed assortiment in

elektronische kranen met ons gepatenteerde

verschillende stijlen en finishes zodat er een

IntelliProtect® systeem of mechanische kranen
met onze spring-back-safety.

ontworpen om te voldoen aan jouw eisen op kantoor en thuis. Bovendien hoef je
niet langer te wachten tot de waterkoker kookt en houd je meer tijd over.

Bespaar ruimte
De robuuste en duurzame kokendwaterkraan neemt weinig ruimte in op het
aanrecht. En daarnaast zijn onze boilers compact van formaat waardoor zij
gemakkelijk in een keukenkastje passen. Voor de installatie hoeft er niet in de
kast of op het aanrechtblad gesneden te worden; dus dat betekent ook minder
rommel.

Titanium
Titanium is een van de sterkste materialen en zeer goed bestand tegen corrosie en
tegen de opbouw van kalkaanslag. Bovendien geeft titanium zijn eigenschappen
nooit door aan het drinkwater, dus is er geen sprake van een nasmaak. Wij zijn het
allereerste kokend water bedrijf waarbij het waterreservoir volledig gemaakt is van
hoogwaardig titanium. Voor de absolute gemoedsrust geven wij 20 jaar garantie
op lekdichtheid van de titanium tank.
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Ons volledige assortiment

Adrianna-serie

De keuken is het hart van het huis en kantoor, waar de maaltijden worden bereid die ons verenigen.
Het is een plek die verbinding mogelijk maakt en dus het creëren van dierbare herinneringen. In deze
prachtige tijd hebben we een overvloed aan keuzes. Bekijk ons volledige assortiment.
Adrianna

Alessio
Adrianna
Polished Chrome

Adrianna
Polished Chrome

Adrianna
Stainless Steel Effect

Adrianna
Matt Black

Alessio
Polished Chrome

Alessio
Stainless Steel Effect

Alessio
Matt Black

Vitoria

Vitoria
Polished Chrome

Vitoria
Stainless Steel Effect

Vitoria
Gold

Vitoria
Copper

Vitoria
Gun Metal

Adrianna
Stainless Steel Effect

Vitoria
Matt Black

Vitoria Eco Premium Vitoria Eco Premium
Polished Chrome
Stainless Steel Effect

Calisto
Adrianna
Matt Black

Calisto
Polished Chrome

Calisto
Stainless Steel Effect

Calisto
Gold

Calisto
Copper

Calisto
Gun Metal

Calisto
Matt Black

De Adrianna is een elektronische 3-in-1 kraan,

zodat deze niet heet wordt tijdens het gebruik.

uitgevoerd in drie verschillende afwerkingen.

Daarnaast is de kraan voorzien van een unieke

De Adrianna serie heeft een vierkante U-uitloop

smooth flow techniek, dit zorgt ervoor dat kokend

en een strak italiaans design. Deze prachtige

water nooit al spetterend uit de kraan komt.

serie kan geleverd worden met een 4- of 8 liter

Calisto Eco Premium Calisto Eco Premium
Polished Chrome
Stainless Steel Effect

Flex XL

kokend water boiler. Regulier warm en koud

Aansluiting: Regulier warm en koud water

water wordt aangesloten op de reeds aanwezige

wordt aangesloten op de reeds aanwezige

leidingen. Met een 8 liter boiler is het mogelijk

leidingen. Met een 8 liter boiler is het

om warm water uit de boiler te verkrijgen.

mogelijk om warm water uit de boiler te

Doordat de boiler erg compact is, kan deze in

verkrijgen

vrijwel iedere keuken geplaatst worden.

Zwenkbereik: 180°

Bij de Adrianna staat veiligheid voorop met

Kraangat:

een uniek en gepatenteerd veiligheidssysteem:

Kinderveiligheidssysteem: IntelliProtect®

Ø 34 mm

IntelliProtect®, hiermee kunnen kinderen niet
Flex XL
Stainless Steel Effect

Flex XL
Gun Metal

Flex XL
Gold

Flex XL
Copper

zomaar de kokend water functie activeren. Ook
is de kraan voorzien van een geïsoleerde uitloop
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Alessio-serie

Vitoria-serie

Alessio
Polished Chrome

Vitoria
Polished Chrome

Vitoria
Gun Metal

Alessio
Stainless Steel Effect

Vitoria
Stainless Steel Effect

Vitoria
Gold

Alessio
Matt Black

Vitoria
Matt Black

Vitoria
Copper

De Alessio is een elektronische 3-in-1 kraan,

zodat deze niet heet wordt tijdens het gebruik.

De Vitoria is een mechanische 3-in-1 kraan,

wordt tijdens het gebruik. Daarnaast is de kraan

uitgevoerd in drie verschillende afwerkingen.

Daarnaast is de kraan voorzien van een unieke

uitgevoerd in vijf verschillende afwerkingen. De

voorzien van een unieke smooth flow techniek, dit

De Alessio serie heeft een ronde C-uitloop en

smooth flow techniek, dit zorgt ervoor dat kokend

Vitoria serie heeft een hoge U-vormige uitloop

zorgt ervoor dat kokend water nooit al spetterend

een strak italiaans design. Deze prachtige serie

water nooit al spetterend uit de kraan komt.

en een strak italiaans design. Deze prachtige

uit de kraan komt.

serie kan geleverd worden met 4- of 8 liter

kan geleverd worden met 4- of 8 liter kokend
water boiler. Regulier warm en koud water wordt

Aansluiting: Regulier warm en koud water

kokend water boiler. Regulier warm en koud

Aansluiting: Regulier warm en koud water

aangesloten op de reeds aanwezige leidingen.

wordt aangesloten op de reeds aanwezige

water wordt aangesloten op de reeds aanwezige

wordt aangesloten op de reeds aanwezige

Met een 8 liter boiler is het mogelijk om warm

leidingen. Met een 8 liter boiler is het

leidingen. Met een 8 liter boiler is het mogelijk

leidingen. Met een 8 liter boiler is het

water uit de boiler te verkrijgen. Doordat de

mogelijk om warm water uit de boiler te

om warm water uit de boiler te verkrijgen.

mogelijk om warm water uit de boiler te

boiler erg compact is, kan deze in vrijwel iedere

verkrijgen

Doordat de boiler erg compact is, kan deze in

verkrijgen

keuken geplaatst worden.

Zwenkbereik: 180°

vrijwel iedere keuken geplaatst worden.

Zwenkbereik: 180°

Bij de Alessio staat veiligheid voorop met een

Kraangat:

Bij de Vitoria staat veiligheid voorop met een

Kraangat:

uniek en gepatenteerd veiligheidssysteem:

Kinderveiligheidssysteem: IntelliProtect

Spring-back-safety veiligheidssysteem, hiermee

Kinderveiligheidssysteem:

IntelliProtect , hiermee kunnen kinderen niet

kunnen kinderen niet zomaar de kokend water

Spring-back-safety veiligheidssysteem

zomaar de kokend water functie activeren. Ook

functie activeren. Ook is de kraan voorzien van

is de kraan voorzien van een geïsoleerde uitloop

een geïsoleerde uitloop zodat deze niet heet

®
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Ø 34 mm
®

Ø 34 mm
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Calisto-serie

Flex XL-serie

Calisto
Polished Chrome

Calisto
Gun Metal

Calisto
Stainless Steel Effect

Calisto
Gold

Calisto
Matt Black

Calisto
Copper

Flex XL
Stainless Steel Effect

Flex XL
Gun Metal

Flex XL
Gold

Flex XL
Copper

De Calisto is een mechanische 3-in-1 kraan,

wordt tijdens het gebruik. Daarnaast is de kraan

De Flex XL is een mechanische 3-in-1 kraan,

wordt tijdens het gebruik. Daarnaast is de kraan

uitgevoerd in vijf verschillende afwerkingen. De

voorzien van een unieke smooth flow techniek,

uitgevoerd in vijf verschillende afwerkingen. De

voorzien van een unieke smooth flow techniek,

Calisto serie heeft een hoge C-vormige uitloop

dit zorgt ervoor dat kokend water nooit al

Flex XL serie heeft een hoge flexibele C-vormige

dit zorgt ervoor dat kokend water nooit al

en een strak italiaans design. Deze prachtige

spetterend uit de kraan komt.

uitloop en een strak italiaans design. Deze

spetterend uit de kraan komt.

serie kan geleverd worden met 4- of 8 liter

prachtige serie kan geleverd worden met 4- of 8

kokend water boiler. Regulier warm en koud

Aansluiting: Regulier warm en koud water

liter kokend water boiler. Regulier warm en koud

Aansluiting: Regulier warm en koud water

water wordt aangesloten op de reeds aanwezige

wordt aangesloten op de reeds aanwezige

water wordt aangesloten op de reeds aanwezige

wordt aangesloten op de reeds aanwezige

leidingen. Met een 8 liter boiler is het mogelijk

leidingen. Met een 8 liter boiler is het

leidingen. Met een 8 liter boiler is het mogelijk

leidingen. Met een 8 liter boiler is het

om warm water uit de boiler te verkrijgen.

mogelijk om warm water uit de boiler te

om warm water uit de boiler te verkrijgen.

mogelijk om warm water uit de boiler te

Doordat de boiler erg compact is, kan deze in

verkrijgen

Doordat de boiler erg compact is, kan deze in

verkrijgen

vrijwel iedere keuken geplaatst worden.

Zwenkbereik: 180°

vrijwel iedere keuken geplaatst worden.

Zwenkbereik: 180°

Bij de Calisto staat veiligheid voorop met een

Kraangat:

Bij de Flex XL staat veiligheid voorop met een

Kraangat:

Ø 34 mm

Spring-back-safety veiligheidssysteem, hiermee

Kinderveiligheidssysteem:

Spring-back-safety veiligheidssysteem, hiermee

Hoogte:

61 cm

kunnen kinderen niet zomaar de kokend water

Spring-back-safety veiligheidssysteem

kunnen kinderen niet zomaar de kokend water

Kinderveiligheidssysteem:

functie activeren. Ook is de kraan voorzien van

functie activeren. Ook is de kraan voorzien van

Spring-back-safety veiligheidssysteem

een geïsoleerde uitloop zodat deze niet heet

een geïsoleerde uitloop zodat deze niet heet
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Waarom een titanium boiler?
Onze 4 liter en 8 liter boiler zijn voorzien

Hot-mix: direct warm water

van een puur titanium wateropslagtank

Wist je dat onze 8 liter boiler zowel warm

die ervoor zorgt dat er geen ‘nasmaak’

water (instelbaar van 35 - 70 graden) als

is. Bovendien houdt een hoogwaardige

kokend water kan leveren? Afhankelijk van

vacuümisolatiepaneel rond de tank de

het benodigde volume zijn er geen extra

temperatuur op het juiste niveau (boven

boilers of lange leidingen naar externe

100°C), wat een verwaarloosbaar stand-by

warmwatervoorzieningen nodig.

verlies garandeert.
Kies je voor een 8 liter of een 4 liter boiler?
Een 4 liter boiler geeft voldoende kokend
water voor de behoefte van een gemiddeld
huishouden. De 8 liter boiler met ingebouwde
combifaciliteit zorgt voor dubbel zoveel kokend
water. De 8 liter titanium boiler levert maximaal
27 liter kokend water per uur, dit is te vergelijken
met 140 kopjes thee.
4 Liter

8 Liter

1 bar

1 bar

Direct aantal beschikbare kopjes

20

40

Aantal kopjes per uur - 167 ml

120

140

210 x 325 x 285

210 x 525 x 285

2100 W

2100 W

16 W

25 W

Titanium

Titanium

n.v.t.

15 liter

Min. waterdruk:

Afmetingen (L x B x H mm)
Elektrisch vermogen
Standby stroomverbruik
Tank materiaal
Hoeveelheid warm water
beschikbaar op 50°C

Inbegrepen accessoires:

Een waterfilter is optioneel
Afhankelijk van de hardheid van het water is het
aan te bevelen om een filter aan te schaffen.
Hard water zorgt voor meer kalkaanslag.
Door toepassing van een HotSpot Titanium
waterfilter blijft de kwaliteit en zuiverheid van
jouw water gegarandeerd.
Optionele accessoires:
HotSpot Titanium – koud waterfilter
HotSpot Titanium – kokend waterfilter
Verlengslang kokend water
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Makkelijk te installeren
Een HotSpot Titanium systeem kan geplaatst

Het plaatsen van een kokendwaterkraan is

worden in een bestaande of nieuwe keuken.

relatief eenvoudig, zeker voor iemand die een

Er hoeven slechts vier basisvoorwaarden in het

beetje handig is en houdt van klussen. Mocht

keukenkastje aanwezig te zijn.

dat niks voor jou zijn dan kun je altijd gebruik
maken van onze installatie service.

Dat zijn:
1. Koudwaterleiding om de boiler op aan te
sluiten
2. Een stopcontact, op een aparte groep of
stekkerblok met switch functionaliteit
3. Voldoende ruimte voor de boiler
4. Een water afvoerpijp

Schematische weergave van de installatie
Kokend water
Warm water
Koud water
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Garantie
De producten van HotSpot Titanium zijn
gemaakt met de grootste zorg. Oog voor
design, kwaliteit en duurzaamheid. Als
een vooraanstaand bedrijf in de industrie
garanderen we uitstekende garantievoor
waarden op alle materiële of structurele
defecten binnen de garantieperiode.

Onze garantieperioden zijn als volgt:

jaar
garantie

2-jaar standaard garantie

jaar
garantie

5-jaar garantie op geregistreerde producten

jaar
garantie

20-jaar lekdichtheid garantie op de titanium tank van de boiler
voor geregistreerde producten

Registreer jouw aankoop via:
www.hotspot-titanium.nl/registreer-jouw-hotspot-titanium
Wat valt er binnen jouw HotSpot Titanium

Jouw ondersteuning

garantie

Wij bieden jou op elk vlak ondersteuning;

De garantie is alleen van toepassing indien

van jouw order, tot installatie en ver daarna.

er materiële en/of structurele defecten zijn

Wij vertrouwen op onze producten, onze

en wanneer het defect geen gevolg is van

medewerkers en onze partners om jou zo goed

droogkoken, onvoldoende filtratie van te

mogelijke service en ondersteuning te bieden

hard of te agressief drinkwater of agressieve

voor jouw HotSpot Titanium. Middels dit alles

vloeistoffen. Voor meer informatie kun je onze

zorgen wij ervoor dat jij de beste kwaliteit water

volledige garantiebepalingen raadplegen via

in je glas of kopje krijgt!

www.hotspot-titanium.nl/service/garantie
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Samenvatting
Wil jij kostbare tijd, elektriciteit en water

van veiligheidssystemen zodat kinderen of

besparen? HotSpot Titanium biedt de oplossing.

personen die de kraan nog niet eerder hebben

Je hoeft niet langer te wachten totdat het water

gebruikt niet onbedoeld het kokend water uit

kookt. Met HotSpot Titanium vul je eenvoudig

de kraan kunnen tappen. Je hebt de keuze uit

en snel een theeglas of een grote pan met

elektronische kranen met ons gepatenteerde

100°C kokend water. Je krijgt direct de juiste

IntelliProtect® systeem of mechanische kranen

hoeveelheid water, waardoor je minder water

met onze spring-back-safety.

verspilt.
Titanium
Een passende kokendwaterkraan

Waarom titanium? Het is sterk, zeer goed

voor iedereen

bestand tegen corrosie en in tegenstelling tot

Onze boilers met diverse capaciteiten zijn

andere materialen, bestand tegen de opbouw

ontworpen om te voldoen aan verschillende

van kalkaanslag. Bovendien geeft titanium zijn

eisen voor gebruik op kantoor, maar ook voor

eigenschappen nooit door aan het drinkwater,

thuis. HotSpot Titanium combineert luxe,

dus is er geen sprake van een nasmaak. Het

gemak en duurzaamheid in de keuken. De

deksel van het vat, het element, de inlaat, de

3-in-1 kraan switcht eenvoudig tussen koud,

uitlaat en de temperatuursensor zijn allemaal

warm en kokend water. De kokendwaterkranen

gemaakt van titanium. Wij zijn het allereerste

zijn beschikbaar in diverse designs en finishes,

kokend water bedrijf waarbij het waterreservoir

zodat er voor elke interieurstijl een passende

volledig gemaakt is van hoogwaardig titanium,

kokendwaterkraan is.

met 20 jaar garantie op de tank zonder lekken
voor absolute gemoedsrust.

Veiligheid boven alles
Het kokend water dat uit een HotSpot Titanium
komt heeft een smooth flow en spettert niet.
Extra veilig dus! Al onze kranen zijn voorzien

the
coolest
spot in the
office
Meer informatie?
Bel ons of stuur een email. Of bezoek onze website:
030-2748418
klantenservice@hotspot-titanium.com
hotspot-titanium.nl
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www.hotspot-titanium.nl

HotSpot Titanium is ontworpen en ontwikkeld door Inventum.
Een 100% Nederlans bedrijf met meer dan 100 jaar ervaring, kennis en vakmanschap.

