U staat in uw werk dagelijks voor nieuwe uitdagingen.
Vanaf nu hoeft u zich geen zorgen meer te maken over de waterkwaliteit.
PURITY Steam (Maten: 450, 600, 1200)
PURITY Steam voorkomt doelgericht kalkafzetting en zorgt
constant voor de hoogste waterkwaliteit. Zo kunt u erop
vertrouwen dat uw hoogwaardige apparatuur altijd de beste
prestaties levert. De constante waterkwaliteit over de gehele
ﬁltertijd zorgt ervoor dat uw gerechten er vers uitzien en
perfect smaken. De ideale oplossing voor iedereen die niet
alleen zijn gasten, maar ook zijn apparatuur wil verwennen.

PURITY C Quell ST (Maten: C50, C150, C300)
De PURITY C Quell ST ﬁlterpatronen zijn speciaal ontwikkeld
voor de gastronomie, catering en vendingautomaten. Deze
ﬁlterpatronen verlagen de carbonaathardheid in het leidingwater
en voorkomen daardoor kalkafzetting in de erachter geplaatste
machine. Daarnaast worden zware metaalionen zoals lood en
koper, vertroebelingen, organische verontreinigingen en andere
geur- en smaakverstorende stoffen zoals chloorresten geﬁlterd.
De toepassingsgebieden voor de PURITY C ﬁlterpatronen zijn
kofﬁe- en espressomachines, vendingautomaten voor warme
en koude dranken en combi-steamers en bakovens.

PURITY Quell ST (Maten: 450, 600, 1200)
De PURITY Quell ST met drie verschillende
ﬁltermaten staat voor een betrouwbare verwijdering van kalkvormende stoffen, ongewenste
geur- en smaakverstorende stoffen en dus ook
voor een optimale productkwaliteit en een lange
levensduur van uw apparatuur. De speciaal op de
probleemsituatie afgestemde ﬁltermedia zorgen
voor een veilige duurzame bescherming van de
apparatuur tegen kalkvorming en dragen bij aan
kwaliteitsproducten waarvoor uw gasten graag
terugkomen. De ideale oplossing voor iedereen
die aan de hoogste kwaliteitsverwachtingen wil
voldoen. Voor gasten en apparatuur.

verse groenten: PURITY Waterﬁltersystemen.
Voor optimale waterkwaliteit bij stomen en bakken en voor
langdurige bescherming van apparatuur.

PN: 1001761-000

Het geheim van heerlijke bakproducten en lekkere,
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U bent altijd zeker van uw zaak!
De levensmiddelkwaliteit van BRITA Waterﬁlterproducten wordt door onafhankelijke instituten getest en gecontroleerd. De PURITY Waterﬁltersystemen dragen het keurmerk van de
Duitse TÜV, SVGW, WRAS en keurmerken uit andere landen. Elektronische componenten
zijn vanzelfsprekend CE-gecertiﬁceerd en van het desbetreffende keurmerk voorzien.

In meer dan 40 jaar is de naam BRITA synoniem geworden voor waterkwaliteit. Competentie, knowhow en bovenal betrokkenheid hebben ertoe geleid dat ons familiebedrijf wereldwijd marktleider is op het gebied
van huishoudelijke waterﬁlters. In meer dan 70 landen vertrouwt men op
geﬁlterd water van BRITA.

Dat betekent voor u betrouwbaarheid zwart op wit!

BRITA Benelux BV
Kanaaldijk Noord 109 G
NL – 5642 JA Eindhoven
tel: +31 (0) 40 281 80 82
fax: +31 (0) 40 281 84 36
info@brita.nl
http://professioneel.brita.nl

Uw geautoriseerde BRITA dealer

BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4
D – 65232 Taunusstein
tel: +49 (0) 61 28 / 746-765
fax: +49 (0) 61 28 / 746-740
professional@brita.net
http://professional.brita.de

BRITA Belgium BVBA
Boomsesteenweg 690
B – 2610 Wilrijk
tel: +31 (0) 40 281 80 82
fax: +31 (0) 40 281 84 36
info@brita.be
http://professionnel.brita.be

Water is niet altijd en
overal hetzelfde.
Voor de apparatuur en gerechten is een laag
gehalte aan zouten en mineralen in het water het
beste. De bestanddelen van het water variëren
echter naargelang de regionale omstandigheden.
Zo kan zelfs water van de beste kwaliteit een
hoge carbonaathardheid hebben, die niet alleen
de smaak van de gerechten aantast, maar ook tot
omzetverlies voor uw onderneming kan leiden!

Vers, aromatisch en smakelijk.

Culinair genieten- het oog wil ook wat!
Eten om verzadigd te worden? Dat is allang niet meer voldoende! Uw gasten verlangen absolute topkwaliteit.
En de voorwaarden voor de perfecte gastronomie van tegenwoordig zijn smaak en aroma, versheid en een aantrekkelijk uiterlijk van alle gerechten. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor combi-steamers en bakovens: zij
zijn ideaal voor de bereiding van heerlijk verse gerechten van uitstekende kwaliteit en daarom niet meer weg te
denken uit de professionele keuken.
U bepaalt zelf de kwaliteit van de ingrediënten. En dat geldt nu ook voor de kwaliteit van het gebruikte water!

Verlaag uw onderhoudskosten!
PURITY Waterﬁltersystemen verbeteren niet alleen de
kwaliteit en smaak van uw producten, maar verhogen ook
de omzet van uw onderneming. Kostbare uitvaltijden van
uw apparatuur worden tot een minimum beperkt, terwijl
de levensduur van deze dure machines wordt verlengd.
Servicekosten en onderhoudswerkzaamheden worden
verminderd en energie wordt efﬁciënter gebruikt. Kortom:
u bespaart geld!

Voor uw apparatuur
Uitvaltijden, slijtage en ontevreden
klanten behoren tot het verleden!

•

Stomen en bakken met water dat niet de
optimale samenstelling heeft, kan onaangename gevolgen hebben. Kalk en andere
ongewenste bestanddelen, zoals chloor,
tasten de geur, smaak en kwaliteit van de
levensmiddelen aan. Bovendien verliezen ze
sneller hun verse, aantrekkelijke uiterlijk.

•

Ook voor gevoelige, hoogwaardige
apparatuur vormt kalk een gevaar: de
slijtage neemt toe en kostbare energie gaat
verloren! Bak- en kookprogramma’s werken
niet meer optimaal, de uitvaltijden nemen
toe, de omzet neemt af en de kosten
schieten omhoog.

•

•

Uw apparatuur werkt feilloos en levert zelfs in
piekuren de beste prestaties
U behoudt altijd het overzicht omdat er geen
zoutﬁlm ontstaat op het frontvenster van bakoven
en combi-steamer
De gaarruimte blijft langer schoon

Voor uw omzet

•
•
•

U brengt gerechten en bakproducten van de beste
kwaliteit op tafel
Uw klanten zijn tevreden
U bindt daarmee langdurig bestaande klanten
U krijgt er eenvoudig nieuwe klanten bij

Voor uw gasten
•
BRITA Waterﬁlters zorgen voor een constante, uitstekende kwaliteit van uw gerechten en bakproducten en garanderen een
correcte werking en een lange levensduur van uw apparaten.

Gegarandeerd succes in de gastronomie!

•
•
•

Zij genieten van natuurlijk verse, aromatische
gerechten
Aantrekkelijk uiterlijk
Lekkere en knapperige bakproducten
Volle ontwikkeling van de smaak

