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VIJFSTERRENKWALITEIT
NIET OOK OM

VIJFSTERRENWATER?

mET BRITA PROfESSIONAL.
maak van water van een bewezen filtratiesysteem
het geheime ingrediënt van uw restaurant.

ThINK YOUR WATER

Geweldige chefs
weten hoe
waardevol
geweldig water is.

WATER VAN DE BESTE KWALITEIT IS DE BASIS VOOR EEN TOPKEUKEN.
Niets in de keuken is zo veelzijdig en belangrijk als water. Het is het hoofdbestanddeel in bijna alle warme en koude
drankjes. Het bepaalt of uw servies en glaswerk stralend schoon is. En elke kok gebruikt water om te koken.
Gezien de centrale rol van water kan uw restaurant zich toch niet veroorloven te beknibbelen op de kwaliteit ervan?
In de allerbeste keukens ter wereld wordt heel veel aandacht besteed aan het selecteren van ingrediënten en de
professionele bereiding ervan. Water zou met evenveel zorg behandeld moeten worden. Of het nu gebruikt wordt
voor een combi-steamer, voor het maken van de 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.

Wat is BRITA-gefilterd water?
BRITA filtratiesystemen zijn ontworpen om te zorgen
dat drinkwater aan de hoogste normen van de beste
restaurants 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.

Bescherm uw materiaal –
en uw core business.
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. Verbeterd
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 uzelf 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 zaken. Bovendien garandeert het uitgebreide
aanbod van BRITA-waterfiltratiesystemen het vinden van
de juiste oplossing voor uw bedrijf.

STOOm, BEREID EN REINIg – VOLgENS DE hOOgSTE NORmEN.
Groente met frisse kleuren en perfect bereide vis, als eten uit de combi-steamer komt, dan weet u zeker dat uw
gasten gaan genieten. Met PURITY Steam-filters van BRITA Professional, speciaal ontwikkeld voor combi-steamers,
legt u de basis voor de beste resultaten. BRITA-verbeterd water biedt een verbeterde smaak en aantrekkelijke
uitstraling. En door het voorkomen van kalk in stoompijpen, heeft u minder werk aan reiniging en onderhoud.

heerlijk water voor heerlijke koffie.
De perfecte koffie is de ideale afsluiting van een
geweldige maaltijd, voor een diner dat u nog lang zal
bijblijven. PURITY-filters zijn speciaal aangepast aan
de watervoorschriften van de professionele koffiemachines. Met de ideale samenstelling van mineralen
kunnen aroma‘s uit gemalen koffiebonen volledig tot
hun recht komen. En alle ongewenste onderdelen die
het aroma of de smaak beïnvloeden zijn verwijderd,
een garantie voor een schuimlaag met de ideale kleur
en consistentie. En uw machine wordt beschermd tegen
kalk- en gipsophoping.

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.

elke keer weer een brandschoon resultaat.
Een aardachtige Barolo dwarrelt langzaam in een glas
van kristal waardoor het meer glans en meer smaak krijgt.
Voor dit speciale moment zijn smetteloze glazen een
must. De PURITY Clean-filters van BRITA Professional
verminderen alle of bepaalde ionen die de vorming
van kalk- en mineraalafzettingen veroorzaken.
U bespaart nu tijd, omdat het oppoetsen van de glazen
niet nodig is. Het resultaat is betere hygiëne en heel
weinig beschadigingen. En bovendien brandschoon
servies en blinkende glazen. De machines zijn
beschermd tegen kalkafzettingen, wat de reinigingsen onderhoudskosten aanzienlijk omlaag brengt.

PURITY – hET WATERfILTRATIESYSTEEm
VOOR TOPRESTAURANTS.
Alle filteroplossingen van PURITY-reeks 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 carbonaathardheid, biedt betrouwbare machinebescherming
en garandeert de ideale mineralensamenstelling voor
de juiste toepassing, met bypass-opties tot 70%
• Pure actiefkoolfilters verwijderen ongewenste geuren
en aroma‘s en behouden deeltjes voor de beste
resultaten.
• Een unieke doorstromingscontrole en de innovatieve
IntelliBypass®technologie draagt bij aan de consistente
waterkwaliteit gedurende 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 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 koppen – de machines
blijven hun werk doen tijdens de filterwissel
• Reinigen en aftappen van de filter door geïntegreerde
spoelventielen in de filterkop is eenvoudig en efficiënt
• Bijna alle filters kunnen zowel verticaal als horizontaal
geplaatst worden
haal voordeel uit een onderhoudsconcept dat
zichzelf al heeft bewezen.
Een efficiënt onderhoudsconcept is onmisbaar om
consistente waterkwaliteit te garanderen. BRITA-waterdispensers zijn gebruiksvriendelijk en zuinig in onderhoud. U kunt de filters zelf vervangen, maar u kunt dit
ook overlaten aan een servicepartner.

FilterManager - de mobiele app
U kunt onze BRITA Professional Filter Manager app downloaden,
dus zult u nooit meer vergeten om het ﬁlter te verwisselen.

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

PURITY – DE fILTRATIEPRODUcTEN VOOR DE ALLERBESTE RESTAURANTS.
Dit is een overzicht van het volledige aanbod van PURITY filtratieproducten, speciaal voor restaurants ontworpen.
BRITA Professional heeft de juiste oplossing voor u, en water dat perfect aansluit bij uw behoeften – ongeacht de
samenstelling van uw drinkwatervoorziening.

PURITY Steam

PURITY Clean /
PURITY Clean Extra
Gedeeltelijke &
totale demineralisatie

PURITY Quell ST

Technologie

Decarbonisatie

Toepassing

Optimale waterkwaliteit
voor bakkerijen

Professioneel reinigen
van hogekwaliteitsmessen, ﬁjn glaswerk en
servies van de beste
kwaliteit direct bij de bar

Filtermaten
en capaciteit

450, 600, 1200
3,680 l – 10,800 l*

1200
450, 600, 1200
Purity Clean: 12,000 l
4,217 l – 13,187 l*
Purity Clean Extra: 5,000 l*

• Efﬁciënt voor onbeGrootste voordelen • Hoge capaciteit met
handeld water en hoge
en differentiators
gegarandeerde vermincarbonaathardheid en
dering van kalkaanslag
schadeloos extra mine• Smalle stoompijpjes bliraalinhoud
jven langer openstaan
• Glazen, wit servies en
• Bypassinstellingen
messen zien er schoon
speciaal aangepast aan
uit en geen sporen –
verschillende steamers
zonder enige handreien ovens
niging
• Maximale productveiligheid
• Voor constante werking
en veilig gebruik
• Gebruiksvriendelijk

Resultaten

Uitmuntend en consistent waterkwaliteit

Gedeeltelijk/volledig
gedemineraliseerd water
voor eersteklas wasresultaten

Decarbonisatie

PURITY C Quell ST
Decarbonisatie

Speciaal ontwikkeld voor gebruik in catering, goede
restaurants en automaten bepaalde sectoren, bijvoorbeeld kofﬁemachines en bakkerijen materiaal

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

• Ongewenste elementen die smaak en aroma kunnen beïnvloeden verminderen
• De optimale productkwaliteit leveren
• Maximale productveiligheid voor een constante
werking en veilig gebruik
• Altijd de juiste beslissing als hoge doorstroomvolumes

• Indrukwekkende eenvoudige bediening en
pasvorm zelfs in nauwe
vereisteinstallatiecondities

Gegarandeerde vermindering in carbonaathardheid
en dus kalkaanslag

PURITY C Finest

PURITY C Steam

PURITY C50 Fresh

PURITY C1000 AC

Ontharding

Decarbonisatie

Actiefkoolﬁltratie

Actiefkoolﬁltratie

Authentieke espressoresultaten van perfect water

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

Professioneel water vooral
optimalisatie voor warm water

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

C150, C500, C1100
1,100 l – 6,000 l*

C500, C1100
4,675 l – 7,907 l

C50
12,000 l*

C1000
10,000 l*

• Geoptimaliseerd water voor
espresso voorbereiding en
optimale bescherming van
de machine
• Een dikke goudbruine schuimlaag die lang intact blijft
• Optimale resultaten voor alle
kofﬁe op basis van espresso
specialiteiten
• Vermindering van elementen
die hebben een negatieve
invloed op aroma en smaak
• Gegarandeerde bescherming van professionele
kofﬁemachines tegen kalken gips- afzettingen

• Door minder kalkafzetting
gaat uw machine langer mee
en heeft u minder onderhouds- 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 drukverlies.
• Bypassinstellingen zijn speciaal aangepast aan directe
injectie en boilersystemen.

• 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
geactiveerde carbonﬁlter

• Al het onbehandelde water
wordt geﬁlterd – geen
troebelheid en de beste
smaak en aroma van het
eindproduct
• Deeltjes worden vastgehouden tot 0.5 μm
in overeenstemming met
NSF Standard 42
• Bescherming van materiaal,
aanzienlijk verminderd
machine buiten werking

Unieke, intense espresso
smaak met vol en authentiek
aroma

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

Ervaar pure kofﬁe genot en
fris water voor verﬁjnde kofﬁe

Geoptimaliseerd water voor
een frisse drankjes

* De 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.
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