
   U GEBRUIKT DE ALLER-
BESTE PRODUCTEN,
          WAAROM DAN OOK
      NIET ALLEEN HET
          BESTE WATER?

MET BRITA pROFESSIONAL. 
Van het bereiden van verfi jnde gerechten tot het 
schoonmaken van messen – gebruik altijd het beste 
water

THINK YOUR WATER



EERSTEKLAS WATER: HET HOOFDINGREDIËNT VOOR EERSTEKLAS CATERING.
300 gerechten met perfect gegaard vlees of perfect gebakken vis met knapperige groente, en een uitgebreid aanbod 
van andere gerechten op het menu - dat is de realiteit van een commerciële keuken. Kwaliteit en service staan hoog 
in het vaandel in de cateringbranche. Gerechten die precies op de juiste manier bereid worden, moeten snel geser-
veerd worden en op een aantrekkelijke manier opgediend.

Water speelt dus een cruciale rol in elke keuken. Er is niets dat veelzijdiger of belangrijker is - het is een essentieel 
element bij koken en reinigen. Cateringprofessionals die hun efficiëntie willen verhogen in de keuken zouden de 
kwaliteit van hun water kritisch onder de loep moeten nemen. Of het nu gebruikt wordt voor het bereiden van maaltij-
den in een combisteamer, het maken van een perfecte espresso of om het ideale resultaat te behalen bij het wassen 
van glazen, bestek of servies: met het juiste water - verbeterd door BRITA - bereikt u altijd iets extra‘s.

PERFECTIONEER UW  
TakEN IN dE kEUkEN  
MET BRITa –  
VERBETERd WaTER.



WAT IS BRITA-VERBETERD WATER?
BRITA-filtratiesystemen zijn ontworpen om te zorgen 
dat drinkwater aan de specifieke behoeften van profes-
sionele cateraars voldoet. - ongeacht de samenstelling 
van de lokale watertoevoer. Het gefilterde water bevat 
een evenwichtige mix van mineralen, zoals calcium en 
magnesium. Het heeft het ideale hardheidsniveau
voor gebruik in keukenapparatuur van topkwaliteit. En 
alle ongewenste onderdelen die het aroma of de smaak 
zouden kunnen beïnvloeden of verhullen zijn verwijderd.

BETER VOOR UW MATERIAAL,  
BETER VOOR UW BEDRIJF.
BRITA-filtratiesystemen verbeteren de kwaliteit van 
water dat gebruikt wordt om koffie en thee te maken, 
om te koken, te reinigen en voedsel te bereiden. Verbe-
terd water van BRITA verlengt ook de levensduur van 
het materiaal in uw restaurantkeuken. Alle belangrijke 
onderdelen zijn zeer goed beschermd tegen kalk en 
afzettingen van ongewenste mineralen, zoals gips.

Door u op deze manier te beschermen tegen schade,  
verhoogt u de betrouwbaarheid en functionaliteit van  
uw waardevolle apparatuur. En door reparaties te  
voorkomen en onderhoud te verminderen, creëert u 
meer budget voor andere belangrijke zaken.  
Bovendien garandeert het uitgebreide aanbod van 
BRITA waterfiltratiesystemen het vinden van de juiste 
oplossing voor cateringbedrijven.

PERFECTIONEER UW  
TakEN IN dE kEUkEN  
MET BRITa –  
VERBETERd WaTER.

HAAL VOORDEEL UIT EEN ONDERHOUDS-
CONCEpT DAT zICHzELF AL HEEFT BEWEzEN.
BRITA‘s portfolio van waterfiltratie-oplossingen is getest 
bij verschillende cateringtaken. Bovendien worden  
ze ondersteund door een passend en effectief onder-
houdsconcept. Door uitgebreide ervaring begrijpen we 
dat de combinatie van uitstekende service, door onze 
deskundige professionals, en gebruikersvriendelijke 
oplossingen garant staat voor consistente waterkwaliteit. 
Ongeacht of u de filters zelf vervangt of de taak  
aan ons deskundige serviceteam overlaat,  
BRITA-waterfiltratiesystemen zijn eenvoudig en  
zuinig in het onderhoud.



WATER DAT pERFECT AANSLUIT BIJ DE 
TAAK – WELKE DAT OOK IS.

  Voor uitstekende smaak en maximale 

bescherming.

Cateringprofessionals staan constant onder druk om 
kosten laag te houden, maar worden wel geacht om vers 
en smakelijk eten voor te schotelen en om succesvol te 
blijven. Combisteamers die foutloos functioneren zijn een 
belangrijke vereiste. Door water te gebruiken dat precies 
past bij de specifieke taken kunt u er zeker van zijn dat 
de klant voedsel van de beste kwaliteit krijgt. PURITY 
Steam filters van BRITA Professional behandelen water 
zo goed dat er minder storingen zullen zijn, het materiaal
is namelijk langer beschermd tegen kalkafzettingen. Dit 
leidt allemaal tot een efficiënter gebruik en een meer 
winstgevende keuken.

  Goede koffi e is niet meer weg te denken 

uit een goede dinerervaring.

Een maaltijd afsluiten met een kopje koffie is een geliefd 
gebruik in kantines, cafetaria‘s en op andere plekken 
waar catering wordt gebruikt. PURITY-filters zijn speci-
aal aangepast aan de watervoorschriften van de pro-
fessionele koffiemachines. Met de ideale samenstelling 
van mineralen kunnen aroma‘s uit gemalen koffiebonen 
volledig tot hun recht komen. Alle ongewenste elemen-
ten die de smaak en het aroma kunnen beïnvloeden, 
zijn verwijderd, waardoor er een schuimlaag met de juis-
te kleur en consistentie ontstaat. Met het perfecte drank-
je als resultaat. Bovendien beschermen PURIFY-filters 
uw koffiemachines tegen kalken gipsafzetting.

  Op alle gebieden geweldige resultaten.

Door de vele bestellingen kan de temperatuur aardig 
oplopen in een keuken. In een werkomgeving waar de 
druk zo hoog is, is er geen tijd voor onnodig werk, zoals 
het oppoetsen van bestek. Maar gasten verwachten wel 
stralende glazen en glanzend bestek, dus de afwas-
machines moeten perfecte resultaten garanderen.
Met PURITY Clean filters bent u zeker van onberispelijke 
glazen en bestek. U profiteert niet alleen van effectieve 
doch zachte reiniging, maar BRITA Professional filters 
beschermen materiaal ook tegen kalkafzettingen op 
verwarmingselementen en andere machineonderdelen, 
waardoor er minder storingen zullen zijn en de kosten 
enorm worden verlaagd.

FilterManager - de mobiele app

U kunt onze BRITA Professional Filter Manager app downloaden,
dus zult u nooit meer vergeten om het fi lter te verwisselen.

Voor meer informatie, surf naar:
www.professional.brita.net/app



pURITY - pROFESSIONELE WATER FILTERS 
VOOR CATERAARS EN BEDRIJFSKEUKENS.
Alle filteroplossingen van PURITY-family voldoen aan 
dezelfde eisen. Ze garanderen optimale waterkwaliteit, 
het hoogste niveau van productveiligheid en eenvoudige 
bediening voor diverse toepassingen en watercondities.

Uitmuntende kwaliteit: dag in, dag uit.

Elk PURITY-filtratiesysteem bevat perfect afgestemde 
filteronderdelen die geschikt zijn voor tal van taken.
•  Decarbonisatie van filters vermindert de carbonaat-

hardheid en biedt betrouwbare bescherming van de 
machine en garandeert de ideale mineralensamen-
stelling voor de juiste toepassing, met bypass-opties 
tot 70%

•  Pure actiefkoolfilters verwijderen ongewenste geuren 
en aroma‘s en houden deeltjes vast voor de beste 
resultaten.

•  Een unieke doorstromingscontrole en innovatieve 
 IntelliBypass®-technologie dragen bij aan de consistente 
waterkwaliteit gedurende de levensduur van de filter

Uitstekende productveiligheid en duurzaamheid.

•  Zorgvuldig geteste drukbehuizingen, een hoorbaar 
lock-'n‘-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 dienen vervangen te 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.
• Filters verwisselen is mogelijk zonder hulpmiddelen
•  Water-shortcut in de PURITY C heads - de machines 

blijven hun werk doen 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 - FILTRATIEpRODUCTEN VOOR COMMERCIËLE KEUKENS.
Dit is een overzicht van het volledige aanbod van PURITY filtratieproducten, speciaal ontworpen voor catering-
professionals. BRITA Professional heeft de juiste oplossing voor u, en water dat perfect aansluit bij uw behoeften – 
ongeacht de samenstelling van uw drinkwatervoorziening.

Technologie

Toepassing

Grootste voordelen 
en differentiators

Resultaten

Filtermaten
en capaciteit

Professional washing 
of high-quality cutlery, 
superior glasses and 
fi ne crockery directly at 
the bar

•  Effi ciënt voor onbe-
werkt water en hoge 
carbonaathardheid en 
onschadelijke extra 
mineraalinhoud

•  Glazen, wit servies en 
messen zien er schoon 
uit en bevatten geen 
sporen, zonder dat u ze 
met de hand hoeft op 
te poetsen

Gedeeltelijk/volledig 
gedemineraliseerd water 
voor de allerbeste was-
resultaten

1200
Purity Clean: 12,000 l 
Purity Clean Extra: 5,000 l*

Gedeeltelijke & totale
demineralisatie

PURITY Clean / 
PURITY Clean Extra

PURITY Steam

Optimum water quality 
for the bakery and steam 
ovens

Decarbonisatie

•  Hoge capaciteit met ge-
garandeerde verminde-
ring van kalkaanslag

•  Smalle stoompijpjes bli-
jven langer openstaan

•  Bypassinstellingen 
speciaal aangepast aan 
verschillende steamers 
en ovens

•  Maximale productvei-
ligheid

•  Voor constante werking 
en veilig gebruik

• Gebruiksvriendelijk

Uitmuntend en consis-
tent waterkwaliteit

450, 600, 1200
3,680 l – 10,800 l*

Speciaal ontwikkeld voor gebruik in catering, de 
beste restaurants en winkels, voor koffi  emachines 
en bakkerijen materiaal

•  Verminder ongewenste elementen die de smaak 
en het aroma beïnvloeden

• Bieden optimale productkwaliteit
•  Maximale productveiligheid voor goed functioneren 

zonder onderbrekingen en veilig gebruik

Gegarandeerde vermindering in carbonaathardheid 
en dus kalkaanslag

PURITY Quell ST

Decarbonisatie

450, 600, 1200
4,217 l – 13,187 l*

•  Altijd de juiste beslis-
sing

Decarbonisatie

C50, C150, C300, C500, 
C1100
660 – 11,500 l*

•  Indrukwekkende een-
voudige bediening en 
pasvorm zelfs in kleine 
als doorstroomvolume 
installatiecondities 
vereist

PURITY C Quell ST



Professioneel water vooral 
optimalisatie voor warm water

Bewezen technologie opnieuw 
 uit gevonden voor kleine tot 
middelgrote stoomapparaten 
en ovens

•  Betrouwbare bescherming 
en de beste bescherming 
van de machine zelfs in 
zacht water gebieden met 
hoge deeltjesdichtheid 

•  Minder chloor en alle andere 
substanties die hebben een 
negatieve invloed op aroma 
en smaak, dankzij de geacti-
veerde carbonfi  lter

•  Door minder kalkafzetting 
gaat uw machine langer mee 
en heeft u minder onder-
houds- en reparatiekosten. 
Fijne stoom- pijpjes blijven 
langer openstaan.

•  Elementen, zoals chloor, 
die de smaak en het aroma 
 kunnen aantasten, worden 
verwijderd.

•  Verbeterd doorstroomvolume 
tot 300 l/u met 1 bar druk-
verlies.

•  Bypassinstellingen zijn spe-
ciaal aangepast aan directe 
injectie en boilersystemen.

Ervaar pure koffi  e genot en 
fris water voor verfi  jnde koffi  e

Bakproducten, vis, vlees en 
groenten worden op de beste 
manier gekookt

C50
12,000 l*

C500, C1100
4,675 l – 7,907 l

PURITY C50 FreshPURITY C Steam

Actiefkoolfi ltratieDecarbonisatie

Authentieke espressoresulta-
ten van perfect water

•  Geoptimaliseerd water voor 
espresso voorbereiding en 
optimale bescherming van 
de machine

•  Een dikke goudbruine 
schuimlaag die lang intact 
blijft

•  Optimale resultaten voor alle 
koffi  e op basis van espres-
so specialiteiten

•  Vermindering van elementen 
die hebben een negatieve 
invloed op aroma e smaak

•  Gegarandeerde bescher-
ming van professionele koffi  
emachines tegen kalken 
gips- afzettingen

Unieke, intense espresso 
smaak met vol en authentiek 
aroma

C150, C500, C1100
1,100 l – 6,000 l*

PURITY C Finest

Ontharding

Het fi  lterpatroon houdt resten 
vast in het water die een 
negatieve invloed kunnen 
hebben op de smaak, aroma 
en uiterlijk van het eindproduct

•  Troebelheid en de beste 
smaak en aroma van het 
eindproduct

•  Deeltjes worden vastgehou-
den tot 0.5 μm in overeens-
temming met NSF Standard 
42

•  Bescherming van materiaal, 
aanzienlijk verminderd ma-
chine buiten werking

Geoptimaliseerd water voor
een frisse drankjes

C1000
10,000 l*

PURITY C1000 AC

Actiefkoolfi ltratie

*  De verschafte informatie is gebaseerd op specifi eke gebruiksomstandigheden.
Meer informatie over de capaciteit kunt u vinden in de corresponderende BRITA Professional informatiebladen of handleidingen. 

BRITA-fi lters dienen alleen gebruikt te worden met drinkwater. 
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BRITA GmbH
Netherlands, Belgium, Luxemburg
Kanaaldijk Noord 109 G
5642 JA Eindhoven
Netherlands
Tel.: +31 40 281-3959
Fax: +31 40 281-8436
info@brita.nl
www.brita.nl | www.brita.be

BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Strasse 4
65232 Taunusstein
Germany
Tel.: +49 6128 746-5765
Fax: +49 6128 746-5010 
professional@brita.net
www.professional.brita.de

UW BRON VOOR BETER WATER.


