
      EEN KOP KOFFIE
   BESTAAT VOOR 98 % 
UIT WATER. U FILTERT   
    DE KOFFIE – WAROOM  
        DAN NIET OOK HET 
               WATER?

met Brita Professional.
Beter water voor uw bedrijf, de ideale basis 
voor geweldige koffi e, brood en gebak.

think Your water



Betere schuimlaag, verfijnder aroma, verBeterde smaak,  
als u maar het juiste water geBruikt.  
Hoewel onzichtbaar met het blote oog beïnvloeden bepaalde elementen in kraanwater de smaak, de consistentie en 
het uiterlijk van koffie. En het resultaat kan invloed hebben op uw barista-kunst, en op de tevredenheid van de klant. 
Om te zorgen dat uw café- of restaurantgasten kunnen genieten van de allerbeste koffie, is het nodig om het water 
aan te passen aan een specifieke taak. Als de koffie een bittere smaak heeft, dan is de oorzaak vaak te zacht water. 
Maar te hard water kan zorgen dat de smaak zich niet ontwikkelt, wat kan leiden tot vlakheid.

Hebt u wel eens  
bedacHt Hoe groot de 
invloed van water is 
op de smaak van de 
koffie die u maakt?



  goede koffie is niet meer weg te denken  

uit een goededinerervaring.

 
Koffie is niet weg te denken uit onze moderne manier 
van leven. Met BRITA-filtratiesystemen is het mogelijk 
om kraanwater te optimaliseren voor het maken van 
koffie, wat de mineralensamenstelling van de lokale 
watertoevoer ook is. Het gefilterde water bevat een 
evenwichtige mix van mineralen, zoals calcium en  
magnesium. Het heeft het ideale hardheidsniveau  
voor het maken van koffie, met een laag maar hoog 
genoeg niveau carbonaathardheid. En alle ongewenste 
onderdelen die het aroma of de smaak zouden  
kunnen beïnvloeden of verhullen zijn verwijderd.

 bescherm uw materiaal – en uw core business. 

 

Het BRITA-filtersysteem verbetert niet alleen de smaak van uw drankjes, BRITA-verbeterd water verlengt ook  
de levensduur van uw koffie-apparatuur. 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 
koffiemachines. En door het voorkomen van reparaties en onderhoud, bespaart u kosten waarmee u meer aandacht 
kunt besteden aan andere belangrijke zaken. Bovendien garandeert het uitgebreide aanbod van BRITA-waterfilters 
het vinden van de juiste oplossing voor uw bedrijf.



Bakken en water gaan hand in hand.
Als bakkerijen willen voortbestaan in de zeer competitieve moderne omgeving dan zullen ze verse aantrekkelijke 
producten moeten leveren. Om de allerbeste resultaten te garanderen, elke keer weer, is de kwaliteit van het 
deeg essentieel, en moet de watersamenstelling precies goed zijn. Een betrouwbare watervoorziening van de 
hoogste kwaliteit is zeer belangrijk voor het functioneren van een moderne bakker. Water is meer dan slechts 
een ingrediënt, het speelt een cruciale rol in vele processen die komen kijken bij het maken van knapperige 
broden en andere heerlijke bakkersproducten.

Water wordt bijvoorbeeld gebruikt in het stoomproces voor die mooie glans aan lichte en zacht gebakken 
producten.En als vaatwassers vaak gebruikt worden, dan kan de juiste watersamenstelling zorgen voor glanzende 
resultaten – zonder het creëren van kalk of het achterlaten van sporen op de items die gewassen zijn.

Hoe beÏnvloedt 
waterkwaliteit 
smakeliJke, gebakken 
lekkerniJen?



 beter water betekent betere gebakken producten – en meer winst.

PURITY, het aanbod fi ltratieproducten van BRITA Professioneel, geschikt voor een brede reeks bakkerstaken. 
Filtratie blijft constant gedurende de levensduur, de mineralensamenstelling van het water wordt voortdurend 
aangepast aan de specifi eke taak op dat moment. Daardoor kunt u vertrouwen op uitstekende resultaten als het 
aankomt op het bakken van producten. Daarnaast bespaart u ook op reparatiekosten. Fragiele stoompijpen en 
andere onderdelen die onderdeel uitmaken van een dure bakkersuitrusting zijn beschermd tegen kalk en de schade 
die hieruit voortvloeit. En door te focussen op voorkomen in plaats van oplossen, bespaart u tijd, geld en moeite – 
verhoog de winst van uw bakkerij.

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

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 – het aanBod van filtratieProducten 
voor koffiemachines en Bakmateriaal.

Technologie

Toepassing

Filtermaten
en capaciteit

Professioneel reinigen in 
messen van hoge kwali-
teit, eersteklas glazen en 
verfi jnd servies direct bij 
de bar

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

Gedeeltelijke & 
totale demineralisatie

PURITY Clean / 
PURITY Clean Extra

Belangrijkste 
voordelen en 
differentiators-
voorbereiding

Resultaten

•  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 eersteklas hun 
wasresultaten 

Optimale waterkwaliteit 
voor bakkerijen

Decarbonisatie

450, 600, 1200
3,680 l – 10,800 l*

PURITY Steam

•  Hoge capaciteit met 
gegarandeerde vermin-
dering 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

Gebakken producten, 
vis, vlees en groenten 
worden gekookt tot beste 

PURITY C Quell ST

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

Decarbonisatie

•  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 ook van kalk

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

•  Indrukwekkende een-
voudige bediening en 
pasvorm zelfs in kleine 
installatieconditiesver-
eist 

PURITY Quell ST

Decarbonisatie

450, 600, 1200
4,217 l – 13,187 l*

•  Altijd de juiste beslis-
sing als doorstroomvo-
lume 



*  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.

Professioneel water vooral 
optimalisatie voor warm water

C50
12,000 l*

PURITY C50 Fresh

Actiefkoolfi ltratie

Authentieke espressoresulta-
ten van perfect water

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

PURITY C Finest

Ontharding

Filterpatroon voor mobiele 
espresso en koffi e machines 
met watertank

AquaAroma: 145 l
AquaAroma Crema: 150 l
AquaGusto: 100 l / 250 l

AquaAroma Reihe
AquaGusto

Decarbonisatie

•  Betrouwbare bescherming 
en de best mogelijk bescher-
ming van de machine zelfs 
in zacht water gebieden met 
hoge deeltjesdichtheid

•  Vermindering van chloor 
en alle andere substanties 
die de aroma en smaak 
negatief beïnvloeden, 
dankzij de actiefkoolfi lter

Beleef een pure koffi eervaring 
en fris water voor heerlijke 
warme koffi e

•  Geoptimaliseerd water 
voor espresso en optimale 
bescherming van de machine

•  Een dikke goudbruine schuim-
laag die lang intact blijft

•  Optimale resultaten voor alle 
koffi e op basis van espresso 
specialiteiten

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

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

Unieke, intensieve espresso 
smaak met vol en authentiek 
aroma

•  Vermindert de kalkinhoud 
in drinkwater, om espresso-
machines en koffi e machines 
te beschermen tegen 
kalkafzetting

•  Constante waterdruk en 
watertemperatuur tijdens het 
maken van de koffi e

•  Eenvoudige assemblage 
zonder gereedschap en 
eenvoudig opnieuw in 
te passen

Uitmuntende en consistente 
waterkwaliteit zonder installa-
tie van fi ltertechnologie

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

PURITY C Steam

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

•  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.

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

C500, C1100
4,675 l – 7,907 l

Decarbonisatie

AquaAroma Reihe
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uw Bron voor Beter water.

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


