
•  Modern ontwerp en duurzame materialen van hoge kwaliteit, zoals roestvrij staal; 

verkrijgbaar als tafelmodel of als vrijstaand model

•  Verbeterde koelcapaciteit, aangepast aan gemiddelde tot hoge consumptiebehoeften

•  Krachtige functie voor thermische desinfectie ThermalGate™ wordt standaard geleverd

•  Optionele BRITA HygienePlus-oplossing voor nog meer veiligheid

•  Focus op duurzaamheid: R290 natuurlijk koelmiddel en extreem laag stroomverbruik

•  Intuïtieve displays voor het selecteren van het watertype en de portiegrootte en voor 

het aanpassen van de instellingen

•  Keuze uit vier soorten heerlijk smakend BRITA ge� lterd water

•  One-stop oplossing: BRITA-servicetechnici installeren het systeem, vervangen � lters 

en verzorgen het onderhoud

•  De levensmiddelenkwaliteit en veiligheid van BRITA water� lterproducten zijn door 

onafhankelijke instituten getest en geveri� eerd

De voordelen voor u

Bij BRITA zijn we altijd al begaan met het milieu. Onze � loso� e is om 

kwalitatief uitstekend water te leveren van een lokale bron, waar-

door het vervuilende vervoeren en verpakken overbodig wordt. De 

installatie van een BRITA watermachine heeft direct een positieve in-

vloed op uw ecologische voetafdruk.

Kies voor schoon.
Kies voor groen.

Diverse omgevingen.
Eén watermachineoplossing.
Plaatsen, mensen en behoeften variëren. Maar een uitstekende waterkwaliteit is altijd essentieel. Met 

dit in gedachten heeft BRITA een geweldige oplossing ontwikkeld voor verschillende scenario’s: de 

nieuwe BRITA VIVREAU Top-serie, inclusief de modellen Top 50 en Top 85.

Deze veelzijdige waterdispensers, aangesloten op de waterleiding, zijn de nieuwste ontwikkeling van 

de bestselling BRITA Sodamaster-serie. En zoals alle BRITA-producten verenigen ze een hoogwaardig 

ontwerp met krachtige � ltratietechnologie.

Bij BRITA VIVREAU Top draait alles om � exibiliteit. Er zijn versies met een gemiddelde (50 l/u) en 

hoge (85 l/u) capaciteit. Ze kunnen worden gebruikt als tafelmodel of als vrijstaand model met een 

aanpasbare basiskast. Bovendien zijn er verschillende hygiëne-functies beschikbaar. BRITA’s effectieve 

ThermalGate™, die de wateruitloop thermisch desinfecteert, wordt standaard geleverd. En voor omge-

vingen waar een extra veiligheidsniveau noodzakelijk is, is er voor alle modellen een optionele BRITA 

HygienePlus-oplossing beschikbaar.

VIVREAU 
Top 50/85

•  Modern ontwerp en duurzame materialen van hoge kwaliteit, zoals roestvrij staal; 

verkrijgbaar als tafelmodel of als vrijstaand model

•  Verbeterde koelcapaciteit, aangepast aan gemiddelde tot hoge consumptiebehoeften

•  Krachtige functie voor thermische desinfectie ThermalGate™ wordt standaard geleverd

•  Optionele BRITA HygienePlus-oplossing voor nog meer veiligheid

•  Focus op duurzaamheid: R290 natuurlijk koelmiddel en extreem laag stroomverbruik

•  Intuïtieve displays voor het selecteren van het watertype en de portiegrootte en voor 

het aanpassen van de instellingen

•  Keuze uit vier soorten heerlijk smakend BRITA ge� lterd water

•  One-stop oplossing: BRITA-servicetechnici installeren het systeem, vervangen � lters 

en verzorgen het onderhoud

•  De levensmiddelenkwaliteit en veiligheid van BRITA water� lterproducten zijn door 

onafhankelijke instituten getest en geveri� eerd

De voordelen voor u

Bij BRITA zijn we altijd al begaan met het milieu. Onze � loso� e is om 

kwalitatief uitstekend water te leveren van een lokale bron, waar-

door het vervuilende vervoeren en verpakken overbodig wordt. De 

installatie van een BRITA watermachine heeft direct een positieve in-

vloed op uw ecologische voetafdruk.

Kies voor schoon.
Kies voor groen.

HygienePlus-oplossing beschikbaar.

NIEUW

getest*

Product compliant with 
Reg.EC No 1935/2004

*van toepassing op alle materialen die in contact komen met water



De BRITA VIVREAU Top-serie bevat standaard de speciale 

ThermalGate™ van BRITA. Deze functie desinfecteert de wa-

teruitloop thermisch om te beschermen tegen verontreiniging 

door externe bronnen. Hij warmt regelmatig op om het apparaat 

schoon te houden, zelfs tijdens perioden van inactiviteit, zoals 

tijdens vakanties en in het weekend.

Voor scenario’s waarin uitzonderlijke hygiëne van 

vitaal belang is, is de optionele BRITA HygienePlus

verkrijgbaar. Deze functie bestaat uit drie elementen: 

een BRITA CLARITY Protect 100 inlaat� lter, een waterstroom 

BRITA CLARITY Safe X3 bacterie� lter en ThermalGate™. Samen 

verwijderen ze op betrouwbare wijze 99,99999% van de bacte-

riën en voldoen ze aan de eisen voor omgevingen waar hygiëne 

belangrijk is (de testprocedure is gebaseerd op ASTM F838, een 

internationaal erkende norm op het gebied van medische tech-

nologie).

De BRITA-� essen passen perfect bij de BRITA 

VIVREAU Top-serie. Ze zijn verkrijgbaar in ver-

schillende vormen, maten en kleuren en in glas of 

een breukvast BPA-vrij plastic. Bovendien kunnen 

de � essen, evenals de basiskast voor vrijstaande 

modellen, allemaal worden gepersonaliseerd, bij-

voorbeeld met een logo, afbeelding of slogan om 

de bedrijfsidentiteit te versterken of de naamsbe-

kendheid te vergroten.

Model BRITA VIVREAU Top 50 BRITA VIVREAU Top 85

Design / Type Tafelmodel Tafelmodel
Basiskast

(vrijstaande optie)

Watertypen

Ongekoeld water zonder koolzuur • •

Gekoeld water zonder koolzuur • •

Gekoeld water met koolzuur (klassiek) • •

Gekoeld water met koolzuur (medium) • •

Hygiënefunctie

ThermalGate™ Standaard

BRITA HygienePlus Optioneel

Speci� caties

Koelcapaciteit 50 l/h 85 l/h

Afmetingen eenheid (B x H x D) 278 x 530 x 518 mm 278 x 1430 x 518 mm

Hoogte tapkraan 330 mm

Gewicht 35 kg 40 kg 7 kg

Max. stroomverbruik 440 W 540 W

Max. doorstroomvolume 2 l / min

Ordernummer

Systeem met ThermalGate™ 1034118 VIV T 50 C2-TG-I-CU CE 1034132 VIV T 85 C2-TG-I-CU CE 1033790 VIV Top Basiskast

 Systeem met BRITA HygienePlus 1034119 VIV T 50 C2-HP-I-CU CE 1034133 VIV T 85 C2-HP-I-CU CE 1033790 VIV Top Basiskast

Hygiëneconcept Bijbehorende accessoires
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Neem voor meer informatie contact op met:

BRITA Vivreau B.V. | The Netherlands, Luxembourg

De Boomgaard 11-12 | 1243 HV ‘s-Graveland | The Netherlands

Tel. +31 88 111 7 111 | Fax +31 88 111 7 123

info@brita-vivreau.nl | www.brita-vivreau.nl

BRITA Vivreau BVBA

De Keyserlei 58-60 | bus 19 | 2018 Antwerpen | België

Tel. +32 78 150277 | Fax +32 78 150278

info@brita-vivreau.nl  | www.brita-vivreau.be

Hoofdkantoor: BRITA GmbH

Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Germany

Tel. +49 6128 746-0 | Fax +49 6128 746-5033

info@brita.net | www.brita.de


