Waarom herstellen als
u ook kunt voorkomen?
BRITA Professional filteroplossingen
Verhoog de winst op uw automatenverkoop.

Waarom betekent
beter water een
beter bedrijf?
Verhoog kwaliteit en verleng de levensduur van uw automaten.
Er worden elke dag vele kopjes warme drank gekocht bij verkoopautomaten. De smaak en het uiterlijk zijn hierbij belangrijke bepalende factoren. Als uw bedrijf zich wil onderscheiden en klanten aan zich wil binden, biedt dan producten die altijd
garant staan voor goede kwaliteit.
Koffie is daar een goed voorbeeld van. Idealiter voldoet het aan de normen van de meest kritische klanten. Dat betekent dus
meer dan een rijke smaak alleen, hoe de koffie eruitziet, inclusief schuimlaagje, speelt ook e en belangrijke rol.
Het perfecte drankje bereiden in een automaat hangt af van meerdere factoren. Gegarandeerde werking, mooie bekertjes,
gebruikersvriendelijk materiaal, en een betrouwbare bron met uitstekend water. Kortom allemaal essentiële factoren bij het
verkrijgen van het juiste resultaat, en de juiste inkomsten.

Water van de beste kwaliteit, en weinig onderhoud.
Een drankje is zo goed als zijn ingrediënten. En dat geldt ook voor automaten. Aromatische koffiebonen en verfijnde thee is zeer belangrijk. Maar dat is het water dat in elk kopje gaat ook. Water heeft een zeer grote invloed
op de smaak, het aroma, en het uiterlijk van het eindproduct.
BRITA‘s PURITY-filtratiesysteem verandert drinkwater in een drankje dat perfect aansluit op de specifieke behoeften van uw verkoopautomaat, ongeacht de samenstelling van de lokale toevoer. Het gefilterde water bevat een
uitgebalanceerde mix van mineralen, zoals calcium en magnesium. Het biedt de ideale hardheid voor het maken
van warme drankjes zoals koffie. En elk ongewenst element dat een negatieve of verhullende invloed zou kunnen
hebben op aroma of smaak wordt v erwijderd.
Bovendien zijn de BRITA-filtersystemen ontworpen voor eenvoudig gebruik en weinig onderhoud. Installatie en
onderhoud, inclusief filter verwisselen, zijn eenvoudig. BRITA Professionele producten bieden een scala aan bewezen kenmerken: een draaiende muurbevestiging voor de filterkop waardoor patronen snel en eenvoudig verwisseld kunnen worden, zonder dat daar hulpmiddelen aan te pas komen. De slangen blijven aan de filterkop zitten,
en de machine blijft het doen dankzij het geïntegreerde bypass-systeem. Een eenvoudige interlock zorgt hiervoor.
Het filter kan gereinigd worden en het water afgevoerd met een eenvoudige druk op een knop, zonder risico op
lekken van water.

Drankjes van hoge kwaliteit, materiaal met een hoge beschikbaarheid –
het recept voor succes.
BRITA‘s PURITY-filtratiesysteem verbetert de kwaliteit van het water dat gebruikt wordt voor warme drankjes in uw Vendingmachine. Bovendien verlengt BRITA-verbeterd water de levensduur van uw onderdelen. Alle belangrijke onderdelen die
met water in aanraking komen zijn goed beschermd tegen kalk en afzetting van ongewenste mineralen, zoals gips. Door
deze bescherming tegen schade kunt u de werking en beschikbaarheid van uw waardevolle onderdelen verlengen. En door
het voorkomen van
reparaties en onderhoud, bespaart u kosten waarmee u meer aandacht kunt besteden aan andere belangrijke zaken.
Door BRITA Professional PURITY-filtratiesystemen garandeert u de constante hoge kwaliteit van uw drankjes, en verlengt u
de levensduur van uw onderdelen, waardoor uw bedrijf meer winst maakt.
En naast dit ruime aanbod van waterfiltratieproducten biedt BRITA een breed onderhoudsconcept. We bieden een uitgebreide hands-on ervaring binnen dit vakgebied. We weten dat de combinatie van uitstekende service, geleverd door goed
opgeleide professionals, en gebruikersvriendelijke technologie onmisbaar is bij het garanderen van beschikbaarheid van
materiaal van topkwaliteit. Ons deskundige team en onze bewezen benadering zorgen voor perfect onderhoud en verhoogde efficiëntie.

PURITY – professional-beoordeling filtratie voor automaten.
Alle filtratiesystemen uit de PURITY-familie voldoen aan dezelfde normen om optimale waterkwaliteit, de hoogste productveiligheid en eenvoudige bediening voor diverse applicaties en watercondities te garanderen.

Uitstekende waterkwaliteit: dag in, dag uit.
Elk PURITY-filtratiesysteem bevat perfect op elkaar afgestemde onderdelen die geschikt zijn voor een veelvoud aan taken.
• Decarboniserende filters verminderen carbonaathard-heid
voor betrouwbare bescherming van de machine en garanderen de ideale mineraalsamenstelling, tot 70% in combinatie
met bypass-opties
• Pure actiefkoolfilters verwijderen ongewenste smaken en
aroma‘s en houden deeltjes vast voor de beste resultaten
• Een unieke controle van doorstroming en innovatieve IntelliBypass®-technologie dragen bij aan een aanhoudende
waterkwaliteit tijdens de levensduur van de filter
Uitstekende productveiligheid en duurzaamheid.
• Zorgvuldig geteste drukbehuizingen, een hoorbaar lock&catch-mechanisme en zichtbare veiligheidssymbolen garanderen de grootst mogelijke productveiligheid
• Nauwkeurige datalogging waarbij gebruik wordt gemaakt
van een innovatieve meet- en afleeseenheid met geavanceerd
controlesysteem (ACS) technologie
• Stevige filterbehuizingen getest voor breekdruk door middel
van statische en dynamische krachtproeven.
• Regelmatige certificering door onafhankelijke instituten
Eenvoudig te installeren en gebruiksvriendelijk.
Alle filters moeten vervangen worden. Daarom ontwerpen we
BRITA-producten die eenvoudig in het gebruik zijn en weinig
onderhoud nodig hebben. Met dank aan intelligente, aangetoonde technologie biedt het PURITY-filtratiesysteem dit.
• Filter verwisselen is mogelijk zonder hulpmiddelen
• Water-bypass in de PURITY C koppen - de machines blijven
hun werk doen, ook tijdens de filterwissel
• Reinigen en aftappen van de filter door geïntegreerde spoelkleppen in de filterkop is eenvoudig en efficiënt
• Bijna alle filters kunnen zowel verticaal als horizontaal geplaatst worden

PURITY – portfolio filtratieproducten.
Dit is een overzicht met het volledige aanbod van PURITY-filtratieproducten, speciaal voor automaten ontworpen. BRITA
Professional heeft de juiste oplossing voor u, en water dat perfect aansluit bij uw behoeften - ongeacht de samenstelling van uw
drinkwatervoorziening.

PURITY Quell ST

PURITY C Quell ST

PURITY C Finest

Technologie

Decarbonisatie

Toepassing

Speciaal ontwikkeld voor gebruik in catering- en verkoopbranches, bijvoorbeeld voor koffiemachines en bakapparatuur

Authentieke espressoresultaten van perfect water

Filtermaten
en capaciteit

450, 600, 1200
4.217 l – 13.187 l*

C150, C300, C500, C1100
1.100 l – 6.000 l*

Grootste voordelen
en differentiators

• Verminderen

van ongewenste elementen die smaak en
aroma kunnen beïnvloeden
• Maximale productkwaliteit bieden
• Maximale

productveiligheid voor constante werking en
veilig gebruik
• Altijd

de juiste beslissing
als doorstroomvolumes
vereist zijn

Resultaten

Decarbonisatie

C50, C150, C300, C500, C1100
660 l – 11.500 l*

•Z
 eer eenvoudige bediening
en geschikt voor kleine
ruimtes

• Gegarandeerde vermindering in en dus kalk
•U
 itstekende en consistente waterkwaliteit, zonder ongewenste smaakjes en aroma‘s

Ontharding

•G
 eoptimaliseerd water voor
espressobereiding en optimale bescherming van de
machine.
• Een dikke goudbruine
schuimlaag die lang intact
blijft
• Optimale resultaten voor alle
koffiespecialiteiten op basis
van espresso
• Vermindering van elementen
die een negatief effect hebben op aroma en smaak
• Betrouwbare bescherming
van professionele koffiemachines tegen kalk- en
gipsafzettingen
Unique, intensive espresso
taste with
full body and authentic aroma

PURITY C1100 XtraSafe

PURITY C50 Fresh

PURITY C1000 AC

Volledige demineralisatie

Actiefkoolfiltratie

Actiefkoolfiltratie

Deze filterpatroon levert gerichte bescherming tegen corrosief water voor
stoom- en koffiezetapparatuur.

Professioneel water vooral optimalisatie voor warm water

Het filterpatroon houdt resten vast
in het water dat een negatieve invloed
kan hebben op de smaak, het aroma
en het uiterlijk van het eindproduct

C1100
Situatie-afhankelijke capaciteitsberekening en bypass advies via BRITA Professional Filter Service App.

C50
15.000 l*

C1000
10.000 l*

•S
 peciaal ontwikkeld voor water met
een hoog zout en gips gehalte
•D
 ubbele bescherming: twee ionenwisselaars beschermen uw apparatuur
tegen corrosie, kalkaanslag en gipsafzettingen
•B
 ypass instellingen specifiek ontwikkeld voor het stomen van voedsel en
het zetten van koffie

•B
 etrouwbare bescherming en de best
mogelijke machinebescherming, zelfs in
zacht water gebieden met hoge deeltjesdichtheid
•V
 ermindering van chloor en alle andere
substanties die de aroma en smaak
negatief beïnvloeden, dankzij de
actiefkoolfilter

•A
 l het onbehandelde water wordt
gefilterd - geen troebelheid en de beste
smaak en aroma in het eindproduct
• Deeltjes worden beneden vastgehouden tot 0.5 μm in overeenstemming
met de NSF-Norm 42
• Bescherming van materiaal, veel
minder storingen

Maak geweldige koffie en gestoomde
gerechten, verleng de levensduur van uw
apparatuur - zelfs waar het leidingwater
een hoog zout en gips gehalte bevat

Genot van een pure koffie-ervaring;
verfrissend water voor heerlijke warme
koffie

Geoptimaliseerd water voor verfrissende
drankjes

*D
 e verschafte informatie is gebaseerd op specifieke gebruiksomstandigheden.
Meer informatie over de capaciteit kunt u vinden in de corresponderende BRITA Professional informatiebladen of handleidingen.
BRITA-filters dienen alleen gebruikt te worden met drinkwater.

Het BRITA recyclingprogramma
Milieubescherming en recycling zijn onderdeel van de BRITA-bedrijfsfilosofie. Al in 1992
hebben we een recyclingprogramma voor onze filterpatronen opgezet, het eerste in
onze branche. Onze fabriek in Taunusstein, Duitsland, verwerkt patronen van zowel de
horecabranche als privéhuishoudens.

BRITA Professional Filter
Service-App
De Filter Service-app is uw ideale assistent. Deze unieke, uitgebreide tool helpt bij het bepalen van het juiste type en formaat
van de filter voor uw exacte behoefte. Het biedt uitgebreide
installatie-uitleg voor technici, berekent wanneer patronen
moeten worden vervangen en heeft een overvloed aan andere,
innovatieve functies.
Download gratis op
Of ga naar https://professional.brita.net/app

Wat zit er in uw water? BRITA kan u helpen de samenstelling van
uw water te bepalen en aan uw unieke behoeften aan te pakken.
Neem voor meer informatie contact op met:
BRITA GmbH | Nederland, België, Luxemburg
Kanaaldijk Noord 109 G | 5642 JA Eindhoven | Nederland
Tel.: +31 40281 39-59 | Fax: +31 40281 84-36
binnendienst@brita.net | www.brita.nl | www.brita.be
Hoofdkantoor: BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Duitsland
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net

seitenwind.com 11/22 Behoudens vergissingen en weglatingen.

Meer informatie over het BRITA Recycling-programma: brita.nl/recycling-professional

