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waterkwaliteit

definieert waterkwaliteit opnieuw: het innovatieve
waterfiltersysteem, opvolger van onze bekende en reeds bewezen AquaQuell-serie, zet volkomen
nieuwe maatstaven en zorgt zo voor een tot nu toe onbereikbare kwaliteit van gerechten en dranken.

Deze voordelen biedt alleen
u!
Een absoluut constante waterkwaliteit gedurende de totale gebruiksduur van de cartridge
zorgt voor de lekkerste gerechten en dranken.
De optimale reductie van de carbonaathardheid
voorkomt kalkafzetting en garandeert dat uw
hoogwaardige apparatuur altijd optimaal presteert.
Deze kwaliteit is gewaarborgd door
de nieuwe 4-stappen filtratie van BRITA
de verbeterde, kwalitatief ongeëvenaarde
AquaQuell-filtermix en
het toegevoegde actief koolstoffilter en de
fijnfiltratie van de totale waterhoeveelheid
inclusief bypass water.

in

Koffie
ontwikkelt zijn gehele aroma en fijne
smaak – uw gasten zijn tevreden en
uw omzet stijgt.
Warme en koude dranken
komen 24 uur per dag in topkwaliteit
uit de vending automaten!
Dat stelt zowel uw klanten als u als exploitant
tevreden.

… voor gerechten en dranken van ongeëvenaarde kwaliteit

Gerechten uit de combi-oven
behouden smaak en aroma, de aantrekkelijke
versheid laat uw gasten watertanden!
Brood en banket
uit de oven verleidt klanten met een knapperige,
goudbruine korst.
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dimensie

in

bedieningsgemak!

Filterdeksel met bypass instelschroef en digitaal display

Variabele bypass instelling
van 0–50%, afhankelijk van
individuele toepassing

Overzichtelijk digitaal display

Vervanging van cartridge zonder
demontage van de slangen

Het tot in detail doordachte systeem overtuigt
door een bijzonder eenvoudige bediening die
veel tijd en moeite bespaart:
eenmaal aangesloten blijft het systeem geïnstalleerd – het wisselprincipe van de cartridges
maakt dat mogelijk!

In de uitvoering met digitaal display neemt
u niet alleen het berekenen van de volgende vervanging van de cartridge uit handen, maar u heeft bovendien voordurend controle en overzicht tijdens het
gebruik. Zo hebt u altijd alles in de hand.

… voor volledig overzicht en zekerheid!

Deze voordelen biedt alleen
u!
Het innovatieve totaalconcept is niet alleen zeer eenvoudig en gemakkelijk in gebruik, maar biedt ook
nog eens 100% zekerheid voor de toekomst!

de ruimtebesparende constructie maakt

een berekenbare, betrouwbare filter-

verticale en horizontale inbouw mogelijk,

capaciteit maakt integratie van het

zodat het systeem absoluut flexibel

systeem in uw eigen kwaliteitssysteem

inzetbaar is

mogelijk

installatie en vervanging van een

gebruiksgegevens van de 4 voorgaande

cartridge gaat eenvoudig en snel

cartridges worden intern opgeslagen en

het spoelen vindt direct op het filter

kunnen altijd worden opgeroepen

plaats zonder demontage van aan-

(standaardversie met display)

sluitingen

alle watervoerende delen zijn geschikt

aan de hand van de ingestelde

voor levensmiddelen

parameters berekent het systeem

alle filtercomponenten zijn speciaal voor

automatisch de restcapaciteit (standaard

BRITA ontwikkeld en geproduceerd

versie met display)

elke cartridge wordt voor levering

alleen uitgeputte cartridges gaan terug

op lekkage getest

voor recycling, de drukbehuizing blijft

onafhankelijke instanties controleren

geïnstalleerd

de productie en voeren regelmatig
controles uit
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kostenbeheersing

Ook op het gebied van kosten verlegt het nieuwe waterfiltersysteem
volledig haar grenzen: met hun compacte
afmetingen maken de drie verschillende filtertypen een optimaal gebruik mogelijk – afhankelijk van het waterverbruik, het toepassingsgebied en de lokale
carbonaathardheid. Het wisselprincipe van cartridges vermindert de transportkosten omdat alleen de uitgeputte cartridge wordt teruggestuurd. Dankzij de
absoluut betrouwbare werking en eenvoudige bediening is bovendien minder service nodig: bij normaal gebruik heeft het systeem geen onderhoud nodig en
ook het vervangen van een cartridge is in een oogwenk gebeurd. En dat u door de verlengde levensduur en goede werking van uw kostbare apparatuur ook
nog extra bespaart, ligt voor de hand. De feiten spreken voor zich – overleg nu met uw BRITA leverancier!

Deze voordelen biedt alleen
U profiteert van alle kostenverlagingen:

u!

het optimale gebruik van ingrediënten zoals bijv. koffie
minimale servicekosten omdat u de vervanging van de cartridge
optimaal kunt plannen
voordelige vervanging van de cartridge, eenvoudig en snel
duidelijke vermindering van uitvaltijden van uw machines door het
voorkomen van kalkgerelateerde storingen

De gehele filtercapaciteit wordt benut:
het systeem berekent automatisch de individuele filtercapaciteit
het digitale display toont de actuele restcapaciteit in liters
en informeert u altijd over de status van de cartridge

En tenslotte zorgt de verbeterde technologie voor een nog hogere
productkwaliteit en daarmee voor een stijgende omzet.

… voor nog meer zakelijk succes!

Een

nieuwe

dimensie

in

flexibiliteit

Voor elke behoefte en
elk toepassingsgebied

systemen zijn
er in 3 verschillende typen, ook voor uw behoeften is er een systeem op maat.
Compacte afmetingen en een modern, intelligent
filterconcept maken gebruik in verticale en
horizontale positie mogelijk – zo zijn de systemen
ook bij weinig ruimte flexibel inzetbaar.

Verschnitt-Einstellungen (Bypass)

Voor meer
informatie
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Gecertificeerde
BRITA kwaliteit
Betrouwbaarheid zwart op wit!
BRITA Waterfiltersystemen zijn door het instituut
Fresenius gecertificeerd en dragen het kwaliteitskenmerk ‚Gecontroleerde levensmiddelenkwaliteit’.
Ze voldoen daarmee aan de hoge eisen van het
Duitse ‚Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände
Gesetz’ (LMBG).
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