Efficiënte gedeeltelijke
demineralisatie.
PURITY 1200 Clean.
Kies het PURITY 1200 Clean filter voor gedeeltelijke
demineralisatie wanneer het leidingwater een hoge
carbonaathardheid, maar een laag mineralengehalte
heeft. PURITY 1200 Clean onttrekt doelgericht de kalkvormende ionen aan het leidingwater en zorgt voor gedeeltelijk gedemineraliseerd water van optimale kwaliteit.
De garantie voor langdurige bescherming tegen verkalking van de machine en optimale reinigingsresultaten
voor glazen en wit servies en bestek.

Kwaliteit is service.
Service is BRITA®.
Wij streven naar probleemoplossingen op maat en zien
perfecte service als een essentiële voorwaarde voor een
succesvolle samenwerking met onze klanten.
De basis voor onze onderneming is ons uitgebreide
productassortiment BRITA Professional PURITY en
PURITY C filters. Deze filters worden voortdurend verder
ontwikkeld, om de kwaliteit en daarmee de voordelen
ervan te vergroten. In combinatie met onze uitgebreide
know-how en deskundige, snelle service op locatie
zijn we een competente en betrouwbare partner voor de
kwaliteitsgerichte horeca en zorgen wij voor optimale
waterkwaliteit. Hier kunt u op vertrouwen.

Contactadres
BRITA Professional GmbH & Co. KG
Netherlands

Belgium

Kanaaldijk Noord 109 G

Boomsesteenweg 690

NL – 5642 JA Eindhoven

B – 2610 Wilrijk

tel: +31 (0) 40 281 39 59

tel: +31 (0) 40 281 39 59

fax: +31 (0) 40 281 84 36

fax: +31 (0) 40 281 84 36

info@brita.nl

info@brita.be

http://professioneel.brita.nl

http://professioneel.brita.be
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Brilliance needs water
Water needs BRITA®.
De nieuwe, verbeterde
PURITY 1200 Clean Extra.
Glanzend schone glazen,
servies en bestek.

Het beste water
voor het beste resultaat.

Nu nog krachtiger.
PURITY 1200 Clean Extra.

Schitterende glazen, glanzend bestek en brandschoon
servies – de presentatie is een belangrijk aspect voor de
gast en geldt als een visitekaartje voor iedere horecaonderneming.

Het PURITY 1200 Clean Extra filter voor volledige demineralisatie is de professionele oplossing bij leidingwater
met een hoge carbonaathardheid en/of een hoog mineralengehalte. Met zijn nieuw, geoptimaliseerde filtermediasamenstelling kan het filter nu ook bij een aanzienlijk
hoger waterverbruik worden toegepast – en dat terwijl het
filterformaat hetzelfde blijft. Een zichtbaar voordeel dat
zijn vruchten afwerpt.

Een doorslaggevende factor voor een schoon resultaat
is de kwaliteit van het spoelwater. Vaak stellen daarbij
de regionale eigenschappen van het leidingwater de
meest uiteenlopende eisen aan de machines. Een hoge
carbonaathardheid en hoog mineralengehalte tasten
machineonderdelen aan en hebben zichtbaar invloed op het
wasresultaat. Vlekken en strepen moeten dan handmatig
worden weggepoleerd, wat tijdrovend is en ten koste gaat
van de kwaliteit van het vaatwerk.

Briljante oplossing.
BRITA Professional filtertechnologie.
De gelaagde BRITA Professional filters werken uiterst
efficiënt, zuinig en sparen de machine. Of de waterhardheid en het mineralengehalte nu hoog of laag is,
veel of weinig water wordt gebruikt, de toepassing
verticaal of horizontaal is en welke persoonlijke eisen
uw klanten ook stellen: met de handige en gebruiksvriendelijke BRITA Professional filters wordt een optimaal
wasresultaat en uitstekende bescherming van de machine gegarandeerd.

Zeer gevoelig, fraai serviesgoed, kostbare glazen en hoogwaardig bestek worden met zorg gereinigd met een
glanzend resultaat tot gevolg, zonder dat er handelingen achteraf noodzakelijk zijn. De benodigde hoeveelheid
vaatwas- en glansmiddel neemt af en belangrijke machineonderdelen worden beschermd. Bovendien is het waterfiltersysteem geschikt voor water met een warmte tot
60°C, waardoor ook een energiebesparing mogelijk is.

Voordeel voor uw klanten:
PURITY 1200 Clean Extra.
• Nieuw:

44% hogere capaciteit tot meer dan
5.000 liter* maakt ook toepassing mogelijk voor

vaatwasmachines met een hoog waterverbruik
•F
 ilterpatronen gaan langer mee dankzij de hogere capaciteit en het benodigde onderhoud en de daarmee gepaard
gaande kosten nemen af
• Betere bescherming van machines
• Glanzend schone glazen, servies en bestek
• Handmatig poleren is niet meer nodig
• Minder glasbreuk; bescherming van kostbare versieringen
•C
 onstante waterkwaliteit gedurende de hele levensduur
van het filter
• Optimale, zuinige dosering van reinigings- en glansmiddel
•U
 itermate geschikt voor warmwatertoepassingen
(tot 60°C)
•D
 oelgerichte afstemming op lokale omstandigheden door
variabele bypass-instelling

„Ideaal voor het wassen van al onze glazen –
elk glas glanst als nooit tevoren!“
Thomas Kammeier,
sterrenkok van HUGOS, InterContinental Berlin

* Bij 0 % bypass en totale hardheid van 10° dH

