
BRITA CLARITY Taste
Water is H2O – maar niet alleen. Kraanwater varieert sterk 
van plaats tot plaats. Daarom ontwikkelen wij al meer dan 
een halve eeuw filtratieconcepten van topkwaliteit. Wij 
zetten ons in voor uitstekende kwaliteit – en voor optimale 
hygiëne. Onze oplossingen zorgen voor eersteklas water, 
op elk gewenst moment.



BRITA	CLARITY	Taste	50/100	fi	lters	zijn	geschikt	voor:

Het BRITA CLARITY Taste fi lter maakt gebruik van actieve koolstof technologie met een voorfi lter. Dit dynami-
sche duo behoudt mineralen in het water en verwijdert ongewenste substanties, zoals microplastic en chloor. 
Het resultaat is kristal helder water met een betrouwbare verfrissende smaak. En meer, het fi lter beschermt ook 
de machine tegen uitval veroorzaakt door kleine deeltjes, zoals roest en zand.

• VIVREAU Top 15
• VIVREAU Extra C-Shape
• VIVREAU Bottler

• VIVREAU Top 50/85
• VIVREAU ViTap

• VIVREAU Extra I-Shape
• VIVREAU Fill

Het juiste evenwicht
Bewaart mineralen 
in water.

Actieve	koolstof	fi	ltratie	
Vermindert substanties die de 
smaak en geur aantasten.

Voorfi	lter
Verwijdert grove deeltjes.

Filtercapaciteit:
Taste 50: 4.000 l
Taste 100: 11.500 l

Perfect smakend water 
met ideale verhouding

Beschermt de 
apparatuur wat de 
onderhoudskosten 
verlaagt

Vermindert 
chloorsmaak 
en geur

Vermindert 
organische 
onzuiverheden

Vermindert medicijnen, 
pesticiden en hormonen

Vermindert fi jne 
deeltjes zoals 
microplastics of zand

Vermindert metalen 
zoals lood

Vermindert 

Vermindert fi jne Vermindert metalen 
zoals lood

De voordelen van de BRITA CLARITY Taste

Vermindert 
asbestvezels
Vermindert 
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CLARITY Taste 50/100
Waterfi lter: Kristal helder water voor koud water.



CLARITY Taste 50/100
Technische gegevens

Model Taste 50 Taste 100 Taste 50R (retrofit) Taste 50R (retrofit)
Technologie Actieve koolstof filtratie
Temperatuur binnenkomend water 4°C tot 30°C
Omgevingstemperatuur tijdens gebruik 4°C tot 40°C
Omgevingstemperatuur bij opslag/transport -20°C tot 50°C
Aansluiting watertoevoer en –afvoer CLARITY filterkop JG 8 mm Everpure filterkop
Bedrijfsdruk 2 bar tot 8,6 bar
Doorstroom bij 1 bar drukverlies 180 l/u 600 l/u
Doorstroom bij gebruik en bijbehorende drukverlies 40 l/u tot 220 l/u | 0,2 bar tot 1,5 bar 40 l/u tot 220 l/u | 0,2 bar tot 1,3 bar 40 l/u tot 220 l/u | 0,2 bar tot 1,5 bar 40 l/u tot 350 l/u | 0,1 tot 0,4 bar
Nominale filtercapaciteit 4.000 l 11.500 l 4.000 l 11.500 l
Gebruikssituatie horizontaal of verticaal
Doeltreffendheid
Reductie van microplastic en zand ≥ 0,5 μm (NSF 42, Klasse I) ≥ 2,0 µm (DIN EN 13443)
Reductie van asbestvezels > 99,9 % (NSF 53 getest door onafhankelijk laboratorium) in afwachting van
Reductie van metalen zoals lood  > 90 % (DIN EN 14898)
Reductie van chloor > 90 % (DIN EN 14898, Class I) en > 50 % (NSF 42)
Reductie van organische onzuiverheden zoals benzeen > 90 %
Reductie van medicijnen, pesticides en hormonen zoals naproxen, lindaan, oestron > 90 % tot zeker 4.000 l (CLARITY Taste 50/50R) en 8.000 l (CLARITY Taste 100/100R)
Afmetingen (B x D x H)
Filtersysteem (filterkop met filterpatroon) 68 x 68 x 251 mm 68 x 68 x 338 mm - -
Filterpatroon 68 x 68 x 224 mm 68 x 68 x 311 mm 86 x 86 x 226 mm 86 x 88,6 x 317 mm
Afmetingen geïnstalleerd (verticale installatie met wandhouder) 68 x 74 x 284 mm 68 x 74 x 371 mm - -
Product nummer
Filterpatroon (verpakking 1)  1020509 1020569 1020524 1033419
Filterkop CLARITY (verpakking 1) 1024792 1024792 - -
Certificaten KTW, ACS, TIFQ, WRAS, NSF, Watermark KTW, ACS, TIFQ

getest* AS/NZS 3497
WMK60031
SAI Global

De levensmiddelenkwaliteit en veiligheid van BRITA waterfilterproducten zijn door onafhankelijke instituten getest en geverifieerd

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

De ingebouwde beveiligingen van BRITA houden dispensers 
brandschoon door bacteriën, microbiële cysten en dergelijke op 
betrouwbare wijze te verwijderen.
Wij benaderen hygiëne van begin tot eind, te beginnen met de productie van onze BRITA VIVREAU 
dispensers in Italië. Onze onlangs opgerichte productiefaciliteit is uitgerust met de nieuwste 
hygiënetechnologie. En onze servicetechnici nemen strenge veiligheidsmaatregelen in acht bij de installatie 
van uw dispenser – voor de best mogelijke start. 

De BRITA ThermalGate™ van onze dispensers verwarmt de kraan en beschermt zo tegen verontreiniging 
van buitenaf. En onze optionele BRITA HygienePlus – een concept ontwikkeld op basis van meer dan 20 jaar 
ervaring in de gezondheidszorg – zorgt voor maximale hygiëne. Ze zijn allebei getest en gevalideerd door 
onafhankelijke instituten. 

Bovendien vindt u reinigingsinstructies en advies op onze website – en bieden wij een beproefd assortiment 
van op maat gemaakte reinigingsproducten.

Oplossingen waarop u gerust kunt vertrouwen.

End-to-end hygiëne  
Te beginnen met de productie 
van de dispensers in Italië

Producteigenschappen
BRITA ThermalGate™ en 
BRITA HygienePlus

Regelmatige reiniging
Garandeert veiligheid en 
een lange gebruiksduur 
van het product



De kraan van een typische waterdispenser is blootgesteld: niesen of aanraken met de hand kunnen bijvoor-
beeld ziektekiemen introduceren. Zonder een robuuste beveiliging kunnen micro-organismen op de natte kraan 
de dispenser besmetten. Daarom zijn onze BRITA VIVREAU dispensers voorzien van onze ThermalGate™. 
Deze verwarmt de kraan automatisch en regelmatig en beschermt zo tegen besmetting. U kunt dus gerust zijn, 
in de wetenschap dat u beschikt over een proactieve, krachtige bescherming tegen ziektekiemen die door een 
onafhankelijk laboratorium (Hygiëne-instituut van het Ruhrgebied) is beproefd en getest.

De uitloop van de tap wordt automatisch verhit tot aan 125°C op regelmatige intervallen voor thermische desinfectie.

BRITA ThermalGate™
Hygiene functie: BRITA’s krachtige thermische desinfectie oplossing.

ThermalGateTM

Beschermt tegen besmettingen 
van buitenaf.

ThermalGate™ is 
continue actief, om zo de bescherming 
te bieden niet alleen op piekmomenten, 
maar ook gedurende periodes van 
inactiviteit, bijv. gedurende de nachten of 
de weekenden.

Vraagt geen manuele handelingen 
of chemische toevoegingen

Ontwikkeld op basis van meer 
dan 20 jaar aan ervaring in de 
gezondheidszorg sector.

+31 (0)88 111 7 111 | Neem vandaag nog contact met ons op om uw BRITA VIVREAU oplossing te bespreken | www.brita.nl of www.brita.be

Tijd (min)

Te
m

pe
ra

tu
ur

 (°
C

)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 ...

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10



BRITA VIVREAU waterdispenser
Ik was op zoek naar manieren om ons te helpen onze CSR-
doelstellingen te behalen en onze ecologische voetafdruk 
te verkleinen. In BRITA VIVREAU heb ik de juiste 
waterdispenser voor ons gevonden die we zelf kunnen 
bedienen. Dit heeft bijgedragen aan het verminderen van 
plastic afval op ons kantoor. Bovendien kunnen we rekenen 
op water dat heerlijk smaakt – op elk gewenst moment. Wij 
vertrouwen met een gerust hart op de filtratietechnologie 
van het topmerk BRITA.



VIVREAU Top 50/85
Veelzijdigheid in combinatie met betrouwbaarheid.

•  Onbeperkt ongekoeld water zonder 
koolzuur of gekoeld water zonder koolzuur, 
water met koolzuur of water met een klein 
beetje koolzuur

•  De ThermalGate™ functie van BRITA 
beschermt tegen herbesmetting vanwege 
externe invloeden door externe bronnen

•  Capaciteit: 50 l/u of 85 l/u

Voordelen

• Tafelmodel
• Vrijstaand

Twee installatie- 
opties

Intuïtieve displays: 
voor het selecteren van het 
watertype, portiegrootte en 
voor het aanpassen van de 
instellingen

ThermalGate™
Het krachtige thermische 
desinfectie functie wordt 
standaard geleverd

Versies met 
gemiddelde of hoge
capaciteit

De BRITA HygienePlus functie (die een 
inlaatfi lter, thermische desinfectie en een 
bacteriefi lter combineert) biedt effectieve 
bescherming voor dispensers. Het is 
ontwikkeld op basis van meer dan 20 jaar 
ervaring in de gezondheidszorgmarkt en 
is ontworpen voor omgevingen waar 
hygiëne van het allergrootste belang is, 
en is optioneel verkrijgbaar voor BRITA 
VIVREAU Top 50/85.

Ideaal voor bijv.
• Personeelsruimtes
• Ontvangstruimtes
• Lobby’s
• Vergaderruimtes
•  Sportscholen en

fi tnesszones

Materiaal van hoge 
kwaliteit roestvrij 
staal

Focus op duurzaamheid 
R290 natuurlijk 
koelmiddel en extreem 
laag stroomverbruik

Easy Access Panel
additioneel bedieningspaneel 
voor de machine (kan optioneel 
geïnstalleerd worden en is 
fl exibel in locatie)
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VIVREAU Top 15
Kleine capaciteit. Geen compromissen.

•  Keuze tussen ongekoeld water zonder 
koolzuur, gekoeld water zonder koolzuur 
of water met koolzuur

•  De ThermalGate™ functie van BRITA 
beschermt tegen herbesmetting vanwege 
externe invloeden door externe bronnen

• Capaciteit: 15 l/u

Voordelen

• Tafelmodel
• Vrijstaand

Twee installatie- 
optiesKoelcapaciteit toegespitst op 

kleinere consumptiebehoeften

Ideaal voor bijv.
• Personeelsruimtes
• Executive lounges
• Vergaderruimtes
• Fitnesszones

Lekdetectie
systeem standaard

Voorprogrammeerbare 
portie instelling en 
watertemperatuur

ThermalGate™
Het krachtige thermische 
desinfectie functie wordt 
standaard 
geleverd
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VIVREAU Extra I-Shape
Stijlvol minimalistisch.

•  Onbeperkt ongekoeld water zonder 
koolzuur of gekoeld water zonder 
koolzuur, water met koolzuur of water 
met een klein beetje koolzuur

•  Alleen de kraan is geïnstalleerd op 
het werk- blad; de koeler-carbonator 
is verborgen onder het aanrecht

• Capaciteit: 50 l/u of 85 l/u

Voordelen
•  Lange kraan (hoogte 

tapkraan: 330 mm)
•  Korte kraan (hoogte 

tapkraan: 260 mm)

Twee hoogtes

Stijlvol minimalistisch.

ThermalGate™
Krachtig thermisch desinfectie 
functie dat standaard wordt 
geleverd en beschermt tegen 
herbesmetting door externe 
invloeden van externe bronnen

De BRITA HygienePlus solution 
(die	een	inlaatfi	lter,	thermische	
desinfectie	functie	en	een	bacteriefi	lter	
combineert) biedt effectieve 
bescherming voor dispensers. Het is 
ontwikkeld op basis van meer dan 20 
jaar ervaring in de gezondheidszorgmarkt 
en is ontworpen voor 
omgevingen waar hygiëne 
van het allergrootste 
belang is, en is optioneel 
verkrijgbaar voor BRITA 
VIVREAU Extra I-Shape.

Ideaal voor bijv.
• Executive lounges
• Bars
• Kitchenettes
• Ontbijtbuffetten
• Personeelsruimtes
• Wellness- en spa-ruimtes

Versies met gemiddeld 
of hoge capaciteit

Materiaal van hoge 
kwaliteit roestvrij staal

Easy Access Panel
additioneel bedienings- 
paneel voor de 
machine (kan optioneel 
geïnstalleerd worden en 
is fl exibel in locatie)

Focus op duurzaamheid 
R290 natuurlijk koelmiddel en 
extreem laag stroomverbruik
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VIVREAU ViTap
Een stijlvolle dispenser voor gekoeld water, water met bruis en heet water.

•  Aantrekkelijk design, gebruiksvriendelijk
•  Verschillende combinaties gekoeld 

water, water met koolzuur en heet water 
voor elke omgeving

•  Alleen de kraan is geïnstalleerd op 
het werkblad; de koeler-carbonator en 
boiler zijn verborgen in de onderkast

Voordelen
•  ViTap (hoogte tap-

kraan: 240 mm)
•  ViTap Plus (hoogte

tapkraan: 340 mm)

Twee hoogtes

Ideaal voor bijv.
• Executive lounges
• Bars
• Kitchenettes
• Ontbijtbuffetten
• Personeelsruimtes
• Wellness- en sparuimtes

Anti-verbrandingsfunctie
voor heet water

Eenvoudig schoon te maken
verwijderbare uitgangskranen

Keuze tot vijf verschillende 
confi	guratie-opties

Perfecte waterstroom
zonder spetteren

Roestvrijstalen kraan

Lekbak met directe 
aansluiting op 
afvalwaterafvoersysteem
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VIVREAU Fill
Snelheid, krachtig en precisie.

•  BRITA’s krachtigste waterdispen-
ser met de hoogste koelcapaciteit

•  Ongelimiteerd ongekoeld of 
gekoeld niet bruisend water, 
bruisend of lichtbruisend water

•  Capaciteit 120 l/u

Voordelen

•  Vrijstaand
•  Tafelmodel
•  Tapkraan met 

drie lekbak 
varianten

Drie installatie 
opties

Ideaal voor bijv.
•  Conferentiezalen
•  Restaurants / Café
•  Evenementen
•  Kantine
•  Bar

TwinFilling
Effi ciënt twee 
fl essen/glazen 
tegelijkertijd vullen

ThermalGate™
De thermische 
desinfectie functie 
beschermt de 
machine tegen 
besmettingen van 
buitenaf

BottleGuard
Om gemakkelijk de 
positie op de lekbak te 
bepalen voor het vullen 
van fl essen of glazen

Ideaal voor bijv.
•  Conferentiezalen
•  Restaurants / Café
•  Evenementen
•  Kantine
•  Bar

TwinFilling
Effi ciënt twee 
fl essen/glazen 
tegelijkertijd vullen

ThermalGate™
De thermische 
desinfectie functie 
beschermt de 
machine tegen 
besmettingen van 
buitenaf

BottleGuard
Om gemakkelijk de 
positie op de lekbak te 
bepalen voor het vullen 
van fl essen of glazen

Touch display
Voor intuïtieve selectie 
van meerdere watertypen 
en gebruiksinstellingen

SmoothFinishing
Deze portion control functie 
zorgt ervoor dat fl essen/
glazen gevuld worden 
zonder overstroming.

BRITA CLARITY Taste 100
Filter inbegrepen: behoudt 
de mineralen in het water 
en verwijdert ongewenste 
stoffen. 

BRITA CLARITY Taste 100
Filter inbegrepen: behoudt 
de mineralen in het water 
en verwijdert ongewenste 
stoffen. 
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Een 360° oplossing
BRITA VIVREAU - voor totale gemoedsrust.

Deskundig 
advies

 Gekwalificeerde 
verkoopadviseurs 
geven ter plaatse 

of telefonisch 
deskundig advies 

op maat

Dispenser
Keuze uit mod-
ellen, keuze uit 

watertypes

Filter
Vind het juiste 

BRITA filter van 
hoge kwaliteit voor 

uw behoeften

Hygiene  
solution

Ingebouwde veilig-
heidsmechanismen. 

Optionele functie 
voor nog betere 

hygiëne

Flessen
Assortiment stijlen 
en formaten, alle-
maal te personali-
seren, bijvoorbeeld 

met uw logo

Accessoires
Maatwerk 

flessenkratten, 
afwasaccessoires, 
schoonmaakarti-

kelen

Onderhouds- 
opties

Installatieservice, 
onderhoudsservice

Financierings- 
opties

Aantrekkelijke opties  
om te huren of te 

kopen 

Een 360°
oplossing




