U staat in uw beroep dagelijks voor nieuwe uitdagingen.
Vanaf nu hoeft u zich geen zorgen meer te maken over de waterkwaliteit.

PURITY Clean
Een individueel afgestemd ﬁltermedium verwijdert doelgericht de
kalkvormende ionen uit het leidingwater. Het resultaat: gedeeltelijk
gedemineraliseerd water, dat overal kan worden toegepast, waar de
carbonaathardheid te hoog en het aanvullend mineralengehalte als
niet-problematisch kan worden gekenmerkt. Als richtwaarde voor de
beoordeling van het aanvullend mineralengehalte in gedecarboniseerd
water dient het geleidend vermogen, dat wordt gemeten in µS/cm.

PURITY Clean Extra
Drie individueel op elkaar afgestemde ﬁltermedia verwijderen doelgericht
alle kalk-, vlekken- en strepenvormende ionen uit het leidingwater. Het
resultaat: volledig gedemineraliseerd water, dat overal kan worden
toegepast, waar ondanks decarbonisatie (gedeeltelijke demineralisatie)
vanwege een hoog aanvullend mineralengehalte ongewenste
kwaliteitsverliezen kunnen optreden. Als richtwaarde voor de beoordeling
van het aanvullend mineralengehalte in gedecarboniseerd water dient het

stralende apparatuur – stralende gasten!
Glanzende vaatwasresultaten met PURITY technologie.
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Stralende glazen, bestek en servies,
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geleidend vermogen, dat wordt gemeten in µS/cm.

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

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.
De kwaliteit van het water is een bepalende
factor voor een perfect vaatwasresultaat. Per
regio kunnen de eigenschappen van water
sterk variëren. Verschillende bestanddelen
benadelen niet alleen het vaatwasresultaat en
daarmee de tevredenheid van uw gasten, maar
kunnen tevens de levensduur van uw apparatuur
verkorten. Zo vormt hard water met een hoge
carbonaathardheid een groot risico.

Glans, schoonheid en efﬁciëntie.

De BRITA PURITY Waterﬁltersystemen zorgen ervoor dat water altijd en overal, dus onafhankelijk van regionale herkomst
en bestanddelen, dezelfde precieze en betrouwbare eigenschappen heeft. Voor toepassing bij het afwassen van glazen,
bestek en servies zorgen de Waterﬁlters PURITY Clean of Clean Extra ervoor dat het water dat voor de vaatwas wordt
gebruikt „zacht“ is. Kalkvormende mineralen en zouten worden uit het leidingwater geﬁlterd. Daardoor wordt het verbruik
van chemische reinigingsmiddelen verminderd. Uw apparatuur slijt minder snel en kan optimale prestaties leveren.

Uiteraard proﬁteren zowel u als uw gasten van het glanzende resultaat.

Afwassen – voor een perfecte
presentatie

Nooit meer scherven, vlekken
en extra kosten!
Tenminste niet door een slechte
waterkwaliteit!

Brandschoon vaatwerk, glanzende
glazen en bestek zonder vlekken zijn
het uithangbord van elk gastronomisch
bedrijf en de basis voor een perfecte
gastronomische uitstraling. Een
moderne vaatwasmachinetechniek en
hightech-reinigingsmiddelen zijn
belangrijk voor een goed
afwasresultaat, maar het belangrijkste
‚ingrediënt‘ voor een zichtbaar schoon
resultaat is en blijft het water.

Bij het verwarmen van water ontstaat kalk
dat zich op belangrijke machineonderdelen
kan afzetten. Als gevolg daarvan stijgen
het energieverbruik, de slijtage en de
uitvaltijden. Zodoende stijgen ook de
bedrijfs- en onderhoudskosten. Bovendien
laat kalk vlekken en strepen op het
vaatwerk achter die met veel moeite
gepoleerd moeten worden, wat aanzienlijk
veel tijd en geld kost. Ook een groot
aandeel aan opgeloste zouten in het water
heeft een negatieve invloed en zorgt ervoor
dat kwetsbare decoraties hieronder lijden
en veroorzaakt haarscheurtjes in glazen en
dunwandig porselein. Glasbreuk is uiterst
kostbaar, met name in de topgastronomie!

Verlaag uw onderhoudskosten!
BRITA PURITY Waterﬁltersystemen verbeteren niet alleen
de kwaliteit van uw vaatwerk, 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. Daarnaast worden de
vaatwas- en glansspoelmiddelen optimaal gebruikt en wordt
het energieverbruik efﬁciënter. Het vervelende poleren is niet
langer nodig, servicekosten nemen af en kostbaar glaswerk
wordt ontzien. Kortom: u bespaart geld!

Stralend servies.
•
•
•
•
•

De beste vaatwasresultaten
Kraakheldere glazen
Briljante, glanzende decoraties
Vlekkeloos bestek
Minder glasbreuk

Stralende apparatuur.
•
•
•

Minder uitvaltijden door kalk
Aanzienlijk minder servicekosten
Minder onderhoud

Stralende gasten.
•
•
•

BRITA Waterﬁlters vormen de basis voor een perfect afwasresultaat en garanderen
de beste prestaties en een lange levensduur van uw apparatuur.

Gegarandeerd succes in de gastronomie!

Perfecte presentatie van uw gerechten en dranken
Klanten zijn tevreden en komen graag bij u terug
U krijgt er eenvoudig nieuwe klanten bij

