
BRITA VIVREAU ViTap
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 fi ltratietechnologie van het topmerk BRITA.



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 ViTap
Technische gegevens

Model BRITA VIVREAU ViTap 301 BRITA VIVREAU ViTap 302 BRITA VIVREAU ViTap 303 BRITA VIVREAU ViTap 304 BRITA VIVREAU ViTap 305
Design / type Tapsysteem
Watertypen
Gekoeld water zonder bruis • • – • •
Bruisend – • – – •
Heet – – • • •
Specificaties
Koelcapaciteit 60 l/u
Past in een onderkast met de volgende 
afmetingen (B x H x D)* 300 x 800 x 600 mm 500 x 800 x 600 mm 300 x 800 x 600 mm 600 x 800 x 600 mm 600 x 800 x 600 mm

Afmetingen unit onder de gootsteen  
(B x H x D) 210 x 440 x 360 mm (koeler) 360 x 440 x 360 mm 

(koeler-carbonator) 130 x 523 x 320 mm (boiler) 210 x 440 x 360 mm (koeler)
130 x 523 x 320 mm (boiler)

360 x 440 x 360 mm 
(cooler-carbonator)

130 x 523 x 320 mm (boiler)
Afmetingen unit incl. lekbak 
(B x H x D)

ViTap standaard: 138 x 325 x 165 mm
ViTap Plus upgradeset: 210 x 420 x 230 mm (ordernummer: 1023678)

Hoogte tapkraan ViTap standaard: 240 mm
ViTap Plus upgradeset: 340 mm (ordernummer: 1023678)

Gewicht systeem 19 kg (koeler)
1,6 kg (tapkraan)

39 kg (koeler-carbonator)
1,6 kg (tapkraan)

7.5 kg (boiler)
1,6 kg (tapkraan)

19 kg (koeler)
7,5 kg (boiler)

1,6 kg (tapkraan)

39 kg (koeler-carbonator)
7,5 kg (boiler)

1,6 kg (tapkraan)
Max. stroomverbruik 240 W 520 W 2800 W 3040 W 3320 W
Max. doorstroom 2 l / min
Specificaties: Heet water
Tapcapaciteit – – 3-4 kopjes per minuut bij max. 95°C
Capaciteit boilerreservoir – – 4,5 l
Product nummer

ViTap 301-G-1-TS-0 CU ViTap 302-G-2-TS-0 CU ViTap 303-G-H-TS-0 CU ViTap 304-G-1H-TS-0 CU ViTap 305-G-2H-TS-0 CU

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

 getest**

*De afmetingen moeten als een minimum worden beschouwd. De aangegeven ruimte mag niet geblokkeerd zijn door sifons, stopcontacten of waterleidingen.
**van toepassing op alle materialen die in contact komen met water

AS/NZS 3497
WMK60031
SAI Global
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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



Filtratie en hygiëne
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.
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Het wonder van water

Het water dat we drinken is meer dan alleen waterstof en zuurstof – 
het bevat mineralen en nog veel meer.
Dat komt omdat water een buitengewone oplosser is: als het regent, dringt het door in de grond en 
verzamelt daar organisch materiaal en mineralen. Dit beïnvloedt de smaak, het uiterlijk en de geur. 

Leidingwater is behandeld en getest. Er kunnen echter resten achterblijven van desinfectiemiddelen, 
leidingen, enz. Precies op dit punt komt BRITA op het toneel. De juiste samenstelling laat water beter 
smaken, wat mensen stimuleert om meer te drinken. En hydratatie is de sleutel tot gezondheid – voor 
een beter welzijn, meer concentratievermogen en hogere productiviteit. 

Een goede hydratatie is de basis voor de stofwisselingsprocessen van ons lichaam en voor onze 
gezondheid. En gehydrateerd blijven is makkelijker als water lekker smaakt. Daarom heeft BRITA een 
speciale afdeling die zich bezighoudt met smaak.

– Birgit Kohler 
Head of Organoleptic bij BRITA, 
gediplomeerd watersommelier

Beter water, meer welzijn.

De waterkringloop  
Water is een uitstekend 
oplosmiddel en kan diverse 
stoffen bevatten

Waterbehandeling 
Toegevoegde stoffen, bijv. 
chloor, kunnen de smaak 
beïnvloeden

BRITA zintuiglijk waterrad  
Een overzicht van smaak, 
aroma en gevoel in de mond
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De kracht van fi ltratie

Met de beproefde fi ltratieoplossingen van BRITA bent u verzekerd 
van voortreffelijk water – dat voldoet aan de hoogste hygiëne-, 
kwaliteits- en milieunormen.
Wij van BRITA hebben een passie voor water. Meer dan een halve eeuw knowhow is verwerkt in onze 
BRITA fi ltratie- en zuiveringstechnologieën en in al onze BRITA VIVREAU dispensers. 

Van actieve koolstof tot ionenwisselaarharsen, voorfi lters, na-fi lters, dubbel gelaagde membranen en 
meer – u vindt altijd doeltreffende fi ltratieoplossingen voor uw specifi eke behoeften.

Bovendien bent u verzekerd van kwaliteit – Made in Europe. Alle fi lters van BRITA VIVREAU worden 
in Duitsland geproduceerd en de dispenser zelf wordt in Italië geassembleerd. Onze focus ligt altijd op 
duurzaamheid. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld natuurlijke schalen van kokosnoten voor onze actieve 
koolstof.

Uitstekend water – een kunst en wetenschap.

Actieve koolstof
Reduceert stoffen die de 
smaak en geur aantasten

Ionenwisselaar 
Vermindert aanslag van 
kalk en metalen, bijv. lood

De juiste balans
Behoudt mineralen in het water



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.



PURITY	C	Dispenser	fi	lters	zijn	geschikt	voor:

Heerlijk heet water nodig? Dat is geen probleem voor de PURITY C Dispenser. Dit fi lterpatroon is speciaal 
gemaakt voor deze situaties. Het beschermt de machine door de carbonaathardheid te verminderen, waarbij 
ook het probleem van kalk meteen aangepakt wordt. Het verwijdert ook ongewenste, smaak aantastende 
substanties. En de IntelliBypass® laat u de hardheid bepalen – zodat u altijd het juiste heeft, voor bijvoorbeeld 
een kopje thee.

• VIVREAU Extra C-Shape
• VIVREAU ViTap

Vermindert de 
carbonaat hardheid

Vermindert kleine 
deeltjes zoals zand

Vermindert metalen 
zoals lood

De voordelen van de BRITA PURITY C Dispenser

PURITY C Dispenser C300/C500/C1100
Waterfi lter: Uitstekende fi ltratie gemaakt voor warmwater dispensers.

Vermindert 
chloorsmaak 
en geur

Vermindert 
organische 
onzuiverheden

Vermindert kleine 
deeltjes zoals zand

Vermindert 
chloorsmaak 

Vermindert 

Eindfi	lter
Een extra fi ltratie voor perfecte 
resultaten.

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

Een extra fi ltratie voor perfecte 

Ionenwisselaar 
Vermindert kalk en 
metalen zoals lood

Vermindert substanties 
die de smaak en geur 

Voorfi	lter
Verwijdert grove deeltjes.

Ionenwisselaar 
Vermindert kalk en 
metalen zoals lood

Verwijdert grove deeltjes.

Filtercapaciteit:
PURITY C300: 2.784 l
PURITY C500: 5.008 l
PURITY C1100: 8.480 l

IntelliBypass®

om de beste 
samenstelling aan 
mineralen te bereike

Aanpasbare 
waterhardheid 
Voor geweldig 
smakend en prachtige 
warme dranken

Beschermt de 
apparatuur wat de 
onderhoudskosten 
verlaagt

+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



BRITA accessoires
Een van de beste dingen van BRITA VIVREAU: hiermee 
hebt u een totaalconcept in handen. Aan de ene kant 
uw dispenser, die u kunt combineren met flessen op 
maat. En aan de andere kant wordt alles geïnstalleerd 
door professionele servicemonteurs. Bovendien bestaan 
er nog meer keuzemogelijkheden – zoals flexibele 
financieringsopties.



Dispenser 
reiniging

Kratten voor
schone flessen

Waterma-
chine

Premium BRITA
 glazen flessen

Kratten voor  
gebruikte flessen

Opties voor 
personaliseren

Lo
go

Lo
go

Uitgebreid 
assortiment 
accessoires

Flessen wassen

 H
igh

-qu
alit

y and long-lasting BRITA bottles - your sustainable alternative

REDUCE
SINGLE USE

PLASTIC!

Bent u opzoek naar manieren  
om uw carbon footprint te reduceren?

Het vervangen van plastic flessen voor eenmalig gebruik 
met duurzame BRITA flessen en bijbehorende accessoires 
is een gemakkelijke manier om een verschil te maken. 
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Diverse accessoires

De watermachine is slechts een deel van het plaatje: profiteer van 
BRITA producten voor de hele reinigingscyclus van de watermachine. 
We bieden premium personaliseerbare en herbruikbare flessen die gemakkelijk kunnen worden bijgevuld 
via onze dispensers. Waar nodig kunnen de flessen worden opgeslagen in speciale kratten die precies zijn 
ontworpen voor de verschillende soorten BRITA designflessen. Schone, gevulde flessen en lege gebruikte 
kunnen in aparte speciale kratten worden geplaatst.

Bovendien heeft hygiëne altijd topprioriteit. Daarom bieden we alle apparatuur die noodzakelijk is om BRITA 
VIVREAU dispensers en BRITA flessen goed te reinigen. Voor flessen bieden we verschillende waskorven, 
inclusief versies die compatibel zijn met professionele en huishoudelijke afwasmachines.

En onze tip voor beste praktijken: we raden aan om BRITA VIVREAU dispensers dagelijks te reinigen voor 
extra gemoedsrust.

Zoek wat het best past bij uw dispenser.



Hygiënische 
beugelsluiting

Elegant design 
Speciaal voor 
de hospitality 
ontworpen

Swing Fles
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Personaliseerbare BRITA fl essen

Maak uw BRITA fl es naar uw eigen wensen.
Gepersonaliseerde fl essen van hoge kwaliteit zijn ideaal voor verschillende scenario’s. Op vergader- of 
restauranttafels bieden ze een geweldige kans om een logo prominent te positioneren of een bepaalde 
boodschap onder de aandacht te brengen.

De glazen designerfl essen zijn verkrijgbaar in verschillende formaten en stijlen, zodat u de juiste optie 
kunt vinden voor de behoeften van uw organisatie.

Bovendien zijn herbruikbare fl essen een opvallende manier om uw toewijding aan het milieu kenbaar te 
maken. Het elimineren van plastic voor eenmalig gebruik helpt de ecologische voetafdruk te verkleinen 
en een statement te maken, en meer dan ooit zullen uw werknemers, gasten en klanten dit erkennen en 
waarderen.

Tegelijkertijd betekent het opgeven van gebotteld drinken niet dat uw water minder verfrissend is: onze 
dispensers koelen eenvoudig en effi ciënt water wanneer u maar wilt.

Duurzame BRITA fl essen en dispenser oplossingen: De perfecte combinatie.

BRITA Swing Fles

Formaten 425 / 750 ml

Material Gecoat glas

Dop • Kleur: wit/blauw
• Beschikbaar met bruisend en niet bruisend afbeelding 

Minimale bestelhoeveelheid 20 standaard of gepersonaliseerde BRITA Swing fl essen

Gepersonaliseerde opdruk Maximaal 4 kleuren (vaatwasser bestendig)

 H
igh

-qu
alit

y and long-lasting BRITA bottles - your sustainable alternative

REDUCE
SINGLE USE

PLASTIC!

Aanpasbare 
gedeelte

Afbeelding 
van watertype
Bruisend of niet 
bruisend
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Personaliseerbare BRITA fl essen
Handig, veelzijdig en milieuvriendelijk.

Grote	fl	es	
opening
Voor gemakkelijk 
hervullen

Grote	fl	es	opening
voor gemakkelijk 
hervullen

Praktisch te 
hanteren door
de licht gebogen 
vorm

Ideaal voor 
elke dag
perfect voor 
medewerkers, 
patiënten en 
gasten

Twist FlesWave Fles

Te personaliseren 
gedeelte

Te personaliseren 
gedeelte

Afbeelding van 
watertype
Bruis en niet 
bruisend 

Personaliseerbare 
doppen 
in twee kleuren

Personaliseerbaar 
logo 360° gedrukt
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y and long-lasting BRITA bottles - your sustainable alternative

REDUCE
SINGLE USE

PLASTIC!

BRITA Wave Fles

Formaten 600 / 750 / 850 ml

Materiaal Gecoat glas (750 ml) / duurzaam plastic (600 / 850 ml)

Dop • Kleur: wit of grijs
• Personaliseerbare print op dop, met of zonder afbeelding bruis/niet bruisend

Minimale bestelhoeveelheid • 12 standard BRITA Wave fl essen
• 60 gepersonaliseerde BRITA Wave fl essen

Gepersonaliseerde opdruk Maximaal 2 kleuren (fl es en/of dop, vaatwasser bestendig)

BRITA Twist Fles

Formaten 700 ml

Materiaal Gecoat glas

Dop • Kleur: grijs
• Beschikbaar met afbeldingen bruisend en niet bruisend 

Minimale bestelhoeveelheid 20 standard or customised BRITA Twist bottles

Gepersonaliseerde opdruk Maximaal 4 kleuren (vaatwasser bestendig)
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Personaliseerbare BRITA fl essen
U maakt een sterk statement met fris gefi lterd water.

Modern en tijdloos 
design

Trendy designPrachtige 
toevoeging
aan restaurants,
bars en lounges

Classic FlesLounge Fles

Te personaliseren 
gedeelte

Te personaliseren 
gedeelte

Water type 
aanduiding
blauwe of groene 
afdichtring

Watertype 
aanduiding 
Zwarte of zilveren 
dop

Groot 
printbaar 
gedeelte

Groot printbaar 
gedeelte
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REDUCE
SINGLE USE

PLASTIC!

BRITA Lounge Fles

Formaten 350 / 750 ml

Materiaal Gecoat glas

Dop Kleur: zilver of zwart

Minimale bestelhoeveelheid 20 standaard of gepersonaliseerde BRITA Lounge Flessen (+ additioneel 20 doppen)

Gepersonaliseerde opdruk Maximaal 4 kleuren (vaatwasser bestendig)

BRITA Classic Fles

Formaat 500 / 750 / 1000 ml

Materiaal Gecoat glas

Sluiting • Kleur: wit (porselein) 
• Kleur sluitingsring: blauw of groen

Minimale bestelhoeveelheid 20 standaard of gepersonaliseerde BRITA Classic flessen

Gepersonaliseerde opdruk Maximaal 4 kleuren (vaatwasser bestendig)



Opslagkratten

1. Krat voor 6 fl essen
• Stevige opbergkrat, stapelbaar
• Omvang (b x h x d): 300 x 380 x 200 mm, 6 fl essen
• Past bij: BRITA Swing 750 ml, BRITA Twist 700 ml, BRITA Classic 750 / 1000 ml, BRITA Lounge 350 / 750 ml

2. Krat voor 12 fl essen
• Stevige opbergkrat, stapelbaar
• Omvang (b x h x d): 300 x 340 x 400 mm, 12 fl essen
• Past bij: alle BRITA fl essen behalve BRITA Swing 750 ml
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BRITA accessoires
Ideale aanvulling op uw BRITA glazen fl essen.

BRITA-exclusieve waskorven

1. Professionele waskorf
• Omvang (b x h x d): 500 x 360 x 500 mm, 16 fl essen
• Past bij: BRITA Swing 425/750ml, BRITA Classic 750 / 1000ml
• Openingen op maat gemaakt voor de fl essenhals

2. Professionele waskorf incl. doppenhouder
• Omvang (b x h x d): 500 x 330 x 500 mm, 16 fl essen
• Past bij: BRITA Twist 700 ml
• Openingen op maat gemaakt voor de fl essenhals

3. Huishoudelijke waskorf

• Omvang (b x h x d): 485 x 180 x 485 mm, 25 flessen
•  Past bij: alle BRITA flessen (voor de BRITA Classic/Swing 750 ml en 1000 ml kan het noodzakelijk zijn de 

bovenste lade van de vaatwasser eruit te halen)
•  Aangepaste pinnen om de flessen vast te houden, past in de onderste lade van de meeste huishoudelijke 

vaatwassers

Ideale aanvulling op uw BRITA glazen fl essen.

1

1

2

2

3

Overige uitrusting om fl essen te reinigen

1. Professionele waskorf •  Omvang (b x h x d): 500 x 365 x 500 mm, 16 flessen
•  Past bij: BRITA Swing 750 ml, BRITA Classic 750 / 1000 ml

2. Professionele waskorf •  Omvang (b x h x d): 500 x 295 x 500 mm, 25 flessen
• Past bij: BRITA Wave 600 / 750 / 850 ml, BRITA Twist 700 ml, BRITA Lounge 750 ml

3. Professionele waskorf (klein) •  Omvang (b x h x d): 400 x 280 x 400 mm, 16 flessen
•  Past bij: BRITA Wave 600 / 750 / 850 ml, BRITA Twist 700 ml, BRITA Classic 500 ml

4. Professionele waskorf •  Omvang (b x h x d): 500 x 325 x 500 mm, 25 flessen
•  Past bij: BRITA Swing 425 ml, BRITA Classic 500 ml

5. Professionele waskorf • Omvang (b x h x d): 500 x 500 x 220 mm, 36 flessen
• Past bij: BRITA Lounge 350 ml

6. Reinigingsborstel • Omvang (b x l totaal, lengteborstel): 65 x 500 mm, 160 mm
• Past bij: alle BRITA flessen

1 2 3 4 5 6



Reinigen van de dispenser

1. Desinfectie op alcoholbasis Voor dagelijkse desinfectie van de uitgangskraan van de dispenser

2. Eco-reinigingsspray Voor een dagelijkse reiniging van de dispenserbehuizing/onderkast

3.  Schoonmaakcrème
(indien nodig)

Voor een wekelijkse reiniging van de metalen delen van de lekbak, ontkalkend effect

4.  Roestvrijstalen afwerking
(indien nodig) Om roestvrijstalen onderdelen te poleren en beschermen, bijv. onderkasten

1 3 4
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BRITA accessoires
Uitgebreid assortiment aan accessoires voor uw BRITA VIVREAU waterdispensers

Bekerhouders/-verzamelaar

1.  Bekerhouder 
(wandbevestiging)

•  Exclusieve oppervlakafwerking komt overeen met de dispenserreeks van BRITA
•  Omvang (h x bkoker): 585 x 90 mm
•  Bekergrootte: 60 tot 73 mm in diameter
•  Capaciteit: tot 120 bekers

2.  Bekerverzamelaar
(wandbevestiging)

•  Verwijderbare aan de wand gemonteerde oplossing: eenvoudig te legen, valt er niet snel af
•  Exclusieve oppervlakafwerking komt overeen met de dispenserreeks van BRITA
•  Omvang (h x bkoker): 585 x 90 mm
•  Bekergrootte: 60 tot 73 mm in diameter
•  Capaciteit: tot 120 bekers

3.  Bekerhouder
(in tafelblad)

•  Ideaal voor tapsystemen, bijv. BRITA VIVREAU ViTap
• Geschikt voor bekertjes met een diameter van 70 tot 94 mm, dankzij rubberen lipjes in vier formaten
• Omvang (h x bkoker): 597 x 111 mm
• Bekergrootte: 70 tot 94 mm in diameter
• Capaciteit: tot 120 bekers
• Boorgat tafelmodel: 124 mm in diameter

Uitgebreid assortiment aan accessoires voor uw BRITA VIVREAU waterdispensers
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Kopjes

1. Transparante PLA-beker

• Gemaakt van planten, 100 % reclyclebaar
• 100% biologisch afbreekbaar, stevig en breukvrij
• Inhoud van de verpakking: 3000 PLA-bekertjes
• Capaciteit: 200 ml
• Diameter: 70 mm
• Temperatuurbestendigheid: tot 45 °C

2. Kartonnen beker met PLA-coating

•  Gemaakt van karton afkomstig van houtcellulosevezels; cellulose van FSC®-gecertificeerde bossen
•  100% biologisch afbreekbaar, stevig en breukvrij
•  Inhoud van de verpakking: 2000 kartonnen bekertjes
•  Capaciteit: 200 ml
•  Diameter: 70 mm
•  Temperatuurbestendigheid: tot 85 °C
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Het BRITA VIVREAU service pakket
Deskundig, betrouwbaar advies en hulp.

Ons BRITA servicepakket houdt uw watermachine in optimale conditie en helpt u kostbare uitval en 
reactieve onderhoudskosten te voorkomen.

U kunt profiteren van een hoogwaardige waterdispenser-eindoplossing, bestaande uit een breed aanbod 
diensten, een toegewijd klantenserviceteam en een nationaal team van BRITA onderhoudsmonteurs. We 
ondersteunen u gedurende de volledige levenscyclus van uw dispenser, van de inspectie en installatie ter 
plaatse tot training, onderhoud en service.

Wij bieden een allesomvattende oplossing voor de specifieke drinkwaterbehoeften van uw organisatie. 
Van advies over het beste dispensermodel voor uw vereisten, tot installatie en inbedrijfstelling, tot 
regelmatig onderhoud. Tweemaal per jaar onderhoud maakt een correcte werking en effectieve hygiëne 
mogelijk.

Het BRITA 
VIVREAU 
service-  
pakket

Regelmatig on- 
derhoud, filter 
verwisselen

Levering van  
dispenser  
en filter

Verhuizing/
de-installatie

Aankoop of 
verhuur van 
dispensers

Installatie  
op locatie

Service 
hotline




