
 

                      
InSinkErators hetvattenkran 3N1 nu i tre nya färger 

 
InSinkErator lanserar nu sin senaste hetvattenkran 3N1 i tre nya färger 
som passar perfekt in i nordiska kök. 
 
Amerikanska InSinkErator lanserar nu tre sprillans nya färger för sin 
hetvattenkran 3N1. Bakom kranens utseende och nya färger ligger ett italienskt 
designteam som har utvecklat tre färger som ska passa nordiska kök. 
 
De tre nya färgerna är pärlvit, natursten och antracit. Sedan tidigare finns kranen 
också i färgerna borstat stål och krom. De tre nya färgerna passar nordiska kök 
extra bra då vi i Norden har en försmak för stilrena, jordnära och ljusa färger. 
 
- Lanseringen av hetvattenkranen InSinkErator 3N1 i en rad nya nyanser är en del 
av en pågående strategi för att erbjuda konsumenter nya sätt att uppdatera sitt 
kök, säger Linda Phouttasak, europeisk marknadschef på InSinkErator. Med 
införandet av dessa trendiga färger till InSinkErators sortiment, har vi tagit ett 
viktigt steg för att utveckla denna strategi i framtiden. 
 
InSinkErator 3N1 skapar mer arbetsyta i köket genom att ersätta vattenkokaren 
vilket gör det lättare att hålla köket städat. Den erbjuder vatten i alla 
temperaturer, från isande kallt upp till 98 grader hett och ångande vatten.  
 
Utöver att få mer arbetsyta i köket innebär en omedelbar tillgång till hetvatten 
att vattenkonsumtionen går ner. Detta eftersom vattenkokaren inte fylls med för 
mycket vatten som sedan inte används. Dessutom sparas den el som annars 
skulle gå till kokning i en vattenkokare eller på spisen. 3N1 kan bland annat 
användas till: 
 

 direkt bryggning av thé eller kaffe 
 blanchering av grönsaker 
 rengöring av köket 
 vatten till kokning av till exempel pasta, potatis och ris 
 snabb upptining av frysvaror  

 



 

 
 
 

  
 
För mer information om InSinkErators produkter, samt kontakt gällande intervju 
eller högupplösta bilder, kontakta: 
 
Natalie Majerski – LEWIS Communications för InSinkErator 
E-post: natalie.majerski@lewispr.com 
Tel: 076 – 103 2010 
 
Om InSinkErator 
InSinkErator, en affärsenhet inom Emerson, är världens största och 
marknadsledande tillverkare av matavfallskvarnar för livsmedel. 
Matavfallskvarnar avleder cirka 20 procent av hushållsavfallet från deponering 
och har visat sig ha mindre kolutsläpp än vanlig sophantering. Under 2007 
lanserade InSinkErator en helt ny produkt, en hetvattenkran som levererar 98 
grader varmt filtrerat vatten direkt ur kranen.  
http://www.insinkerator.se/  
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