Meer succes met

koffie
dankzij het beste water

Koff ie –
een succesverhaal met toekomst

Espresso, ristretto, cappuccino, latte macchiato
– de koffiebranche is groeiende: coffeebars en
-shops geven een nieuw elan aan buitenshuis
consumeren en het koffiegenot wordt steeds
veelzijdiger.
Het klassieke ontbijt biedt tegenwoordig naast
internationale specialiteiten ook geheel nieuwe koffiecreaties. En dat is ook hetgeen de
gast verwacht: meer afwisseling, service,
perfecte gastronomische uitstraling en topkwaliteit.

De eisen zijn hoog: optimaal aroma, uitstekende smaak, stabiele crèmelaag, gelijkmatige
verdeling van smaaktoevoegingen als melk,
room e.d. – een belevenis voor alle zintuigen.
De succesvolle presentatie hiervan hangt voor
een belangrijk deel af van de waterkwaliteit,
want ondanks het grote verschil in koffiespecialiteiten bestaan ze bijna allemaal voor
98% uit water!

BRITA filters
maken een constant uitstekende kwaliteit
van uw koffiespecialiteiten mogelijk
verzekeren het prestatievermogen en de
lange levensduur van uw machines

Uw succes in de koffiebranche
is geprogrammeerd!

helderheid,
eenvoud,
genot

Water –
de voorwaarde voor genieten

Drinkwater in Nederland en België voldoet aan
alle kwaliteitseisen. En toch kan zelfs water
van de beste kwaliteit – afhankelijk van de
regionale omstandigheden – een hoog gehalte
carbonaathardheid bevatten.
De onaangename gevolgen:
kalkafzetting op belangrijke machineonderdelen, verhoogde service- en bedrijfskosten,
uitvaltijden en teleurgestelde klanten.

Bovendien beïnvloedt de kwaliteit van water Ideaal water voor koffie heeft:
een uitgebalanceerd gehalte aan minerahet aroma, de smaak en het aantrekkelijke
len als calcium en magnesium (volledige
uiterlijk van warme en koude dranken. Goed
demineralisatie is niet gewenst)
water voor koffie is rijk aan mineralen. Hard,
een toereikende totale hardheid
kalkhoudend water vermindert echter (evenals
(carbonaten en sulfaten)
chloortoevoeging) de ontwikkeling van het
een bepaalde (lage) graad carbonaatkenmerkende aroma.
hardheid die ervoor zorgt dat de koffie
geen bijsmaak kent en aroma’s volledig tot
BRITA gefilterd water beschikt over exacte,
hun recht komen.
betrouwbare eigenschappen. Voor de bereiding
van koffie e.d. betekent dit dat de carbonaatUw voordeel: BRITA zorgt voor deze ideale
hardheid doelgericht wordt gereduceerd,
eigenschappen – uw klanten zullen tevreden
terwijl voor de ontwikkeling van de smaak
zijn en graag weer terugkomen.
alle benodigde mineralen behouden blijven.
Daarmee weet u zeker dat u alles doet voor
de beste kwaliteit, de hoogste efficiëntie –
en voor het grootste succes.

Theedrinkers zijn minstens zo veeleisend als
koffiegenieters. Maar het verfijnde theearoma
lijdt dan ook nog meer onder kalk en alleen
een helder kopje thee zonder olieachtig laagje
en vieze randen in het kopje garanderen een
tevreden klant.

Perfect water
voor het perfecte genieten van koffie, thee e.d.

Het beste water voor de beste dranken
en voor het storingsvrije gebruik van uw machines

U profiteer t m et een 3 keer !
Optimaal bereid water brengt u als gastronoom direct meerdere voordelen:

U verhoogt uw omzet!
uw koffie- en theespecialiteiten zijn steeds
van de beste kwaliteit
uw klanten zijn tevreden
en komen graag terug
u krijgt er eenvoudig nieuwe klanten bij

Klantenbinding
Productkwaliteit
Uitvaltijden

Servicekosten

Bedrijfskosten

U vermindert de kosten!
het risico van kalkafzettingen op machines
wordt geminimaliseerd
onderhoudswerkzaamheden kunnen
preventief plaatsvinden
de servicekosten dalen aanzienlijk

Uw zaak draait probleemloos!
uw koffiemachines werken feilloos
24 uur per dag
alle grondstoffen worden optimaal
gebruikt

Succes kunt u plannen

U bespaart g el d
geen uitvaltijden door kalk
duidelijk minder servicekosten
minder onderhoud
optimale dosering van de koffie
minder energieverbruik

Uw kl an t en gen i et en va n
de volle ontwikkeling van de smaak
het beste aroma
een krachtige, stabiele crèmelaag
een aantrekkelijk uiterlijk omdat melk
en room niet vlokken
thee van perfect heldere kleur zonder
olieachtig laagje en vieze randen in
de kopjes

En alles smaakt precies zoals
het smaken moet

Wij staan altijd voor u klaar!
Betrouwbaarheid is een belangrijke
voorwaarde voor succes in de koffiebranche.
U moet er altijd op kunnen vertrouwen dat uw
machines werken – probleemloos en 24 uur
per dag. BRITA filters geven u deze
zekerheid.
Analyse

Uitwisseling

Profiteer van onze jarenlange ervaring in
de waterbehandeling voor alle regionale
omstandigheden, machinetypen en producten.
Doe uw voordeel met onze professionele
analyse, ons advies, onze service en het brede
assortiment!
Advies

Installatie

De optimale technologie
aangepast aan uw eisen:

Al 40 jaar lang is de naam BRITA
synoniem voor waterkwaliteit.
Competentie, knowhow en vooral
betrokkenheid en gevoel hebben
onze familieonderneming wereldwijd tot marktleider in huishoudelijke waterfilters gemaakt. In meer
dan 70 landen vertrouwen mensen
op het gefilterde water van BRITA.

Onze filtersystemen leveren water met steeds dezelfde exact gedefinieerde eigenschappen.
Om het resultaat precies aan uw behoeften aan te passen, moet een professionele wateranalyse bepalen welk waterfilter optimaal is. Met de speciaal ontwikkelde BRITA testset
bepalen wij lokaal de eigenschappen van het water en bieden met ons brede productassortiment, omvangrijke knowhow en een competente, snelle service ter plaatse de ideale
oplossing – het beste water voor de beste dranken!

Wij maken uw water …
AquaQuell

AquaQuell 33

AquaQuell 06-BC
AquaSmart

U bent altijd

AquaVend 06-B

(voor hard water)
voorkomt feilloos kalkafzetting. Het gehalte aan calcium- en magnesiumionen evenals zware metalen (bijv. lood, koper, aluminium) wordt gereduceerd, geur- en smaakverstorende stoffen worden uit het water gefilterd. Voor de bereiding van koffie e.d. kan de waterkwaliteit door een
bypass instelling individueel worden bepaald. Wij adviseren u graag!

zeker van uw zaak!
Al onze Waterfiltersystemen
voldoen aan de strengste veiligheidsnormen. Wij produceren ze
onder TÜV-controle in zeer moderne productie-installaties in
Duitsland, Zwitserland en GrootBrittannië. Bovendien onderwerpen wij onze producten regelmatig aan controles door onafhankelijke instanties:
de AquaQuell systemen dragen
het keurmerk van SVGW, TÜV/GS
en het instituut Fresenius.
Dat is zekerheid voor u – zwart
op wit.

A q u a Ve n d
(voor de beste smaak)
verwijdert met zijn actief koolstof als filtermix ongewenste geur- en
smaakstoffen zoals bijvoorbeeld chloor en reduceert het gehalte aan
zware metalen. Speciaal ontwikkeld voor gekoelde dranken.

Aq ua S ma r t
(voor agressief zacht water)
behandelt zeer zacht water, bijv. uit omgekeerde osmose installaties,
met een speciaal mineraalgranulaat en stabiliseert de pH-waarde.

Goed voor milieu en budget!
De filtercapaciteit berekent u met behulp van een watermeter. Als de
totale capaciteit in liters is bereikt, krijgen wij de apparaten voor recycling terug en ontvangt u direct een wisselfilter. In onze zeer moderne
regeneratie-installatie recyclen wij de filtermix voor hergebruik en
worden alle geregenereerde materialen en filteronderdelen nauwkeurig
gecontroleerd. U ontvangt daarmee altijd een zo goed als nieuw wisselfilter.

… nu nog beter!
(voor hard water)
staat voor een volledig nieuwe dimensie in waterfiltratie!
Het innovatieve concept AquaQuell PURITY is gebaseerd op de bewezen
technologie van AquaQuell en biedt met zijn nog verder verbeterde filtermix een duidelijk betere en absoluut constante waterkwaliteit.
Bovendien zorgt intelligente elektronica voor nog meer betrouwbaarheid
en bedieningsgemak.
AquaQuell PURITY systemen functioneren volgens het wisselprincipe van
cartridges: alleen de uitgeputte cartridge wordt vervangen, de drukbehuizing met de gehele armatuur blijft bij u aangesloten. Informeer bij
uw leverancier!

In 9 Europese landen met een eigen vestiging vertegenwoordigd
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