MET BRITA pROfESSIONAL.
BRITA garandeert u het beste water
voor uw bedrijf.

THINK YOUR WATER

WATER IS EEN
VITALE BRON.

IS DIE VAN U GESCHIKT VOOR HET BETREffENDE DOEL?
Toegang tot water van hoogstaande kwaliteit is van essentieel belang voor ons persoonlijk welzijn. Dit geldt voor
drinkwater op zich, maar ook voor water als basis van koffie of thee, als ingrediënt, in een stoomoven om voedsel
te bereiden, of voor het reinigen van keukens en andere ruimtes waar voedsel bereid wordt. In al deze gevallen wilt
u het best mogelijke water voor het beoogde doel. Tenslotte beïnvloedt water niet alleen persoonlijke gezondheid
en productiviteit, maar heeft het ook een gunstige invloed op de winst van uw bedrijf. Het is een natuurlijke bron
met immense waarde, daarom laten we bij BRITA niets aan het toeval over.
We hebben onze waterkoelers en bewezen filtratietechnologie ontworpen om een perfecte oplossing te bieden voor
alle professionele behoeften, waarmee we voorzien in de wensen van gasten, werknemers en patiënten. Ontdek
dus nu de vele bedrijfsvoordelen van onze bewezen systemen. Het is op meerdere manieren de moeite waard.

DE JUISTE OpLOSSING, ELKE KEER WEER.
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BRITA-filtratiesystemen voldoen aan de strenge
normen op het gebied van waterkwaliteit, capaciteit,
duurzaamheid en onderhoudsgemak. Dit geldt voor
alle werksituaties, en alle soorten materiaal.
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Met BRITA waterkoelers kiest u voor een slimme manier
om te garanderen dat water beschikbaar is, en bovendien in de juiste samenstelling, als u het nodig hebt.
Deze producten zijn kostenbesparend, milieuvriendelijk
en aantrekkelijk. En geven u de kans om uw gasten,
werknemers, patiënten en studenten gezond en smakelijk water te bieden.

GERICHT Op VOORTDURENDE VERBETERING
EN DOORLOpENDE INNOVATIE.
Tegenwoordig maken 250 miljoen mensen
gebruik van gefilterd water van BRITA,
en dat aantal stijgt nog elke dag.
Onze producten zijn in alle vijf
continenten beschikbaar, in meer dan
60 landen. We zijn een erkend
vooraanstaand merk, de nummer 1 in de
wereld wat betreft de technologie die gebruikt
wordt om water te filteren, en om precies de juiste
samenstelling en eigenschappen voor de betreffende
taak te creëren. Bovendien begrijpen we bij BRITA dat
bedrijven zeer uiteenlopende eisen stellen aan het water
dat ze gebruiken.
Sinds we vijftig jaar geleden het table-top waterfiltratiesysteem
hebben bedacht, zijn we doorgegaan met het ontwikkelen van
nieuwe en betere oplossingen voor uw specifieke behoeftes.
En ons brede portfolio geeft blijk van onze technologische
progressie - progressie die blijft doorgaan.

BRITA-producten zijn
beschikbaar in meer dan

60
landen
over de
hele wereld.

250
miljoen

mensen proﬁteren dagelijks van geﬁlterd
water van BRITA.

BRITA IS BETER OMDAT ALLES DRAAIT OM KWALITEIT.
U vindt meer informatie over de BRITA-oplossing die het best aansluit bij uw specifieke behoeften in onze brochures.
Alle oplossingen bieden dezelfde sterke punten waar bedrijven voordeel uit kunnen halen:

Betrouwbaar, gezond en veilig
De meertraps-ﬁltratietechnologie van BRITA levert water
van consistente en hoge kwaliteit, ongeacht de bron. De
resultaten zijn verfrissend, dorstlessend en hygiënisch.
Bovendien kunnen onze producten eenvoudig geïnstalleerd worden waar u maar wilt: in verkoopmachines,
ovens, vaatwassers, combisteamers, kofﬁemachines,
waterkoelapparaten, en nog veel meer.

Milieuvriendelijk, onderhoudsvriendelijk
Waarom zouden we water uit plastic ﬂessen gebruiken
die er honderd jaar over doen voordat ze zijn afgebroken? Waarom zouden we kostbare kantoorruimte
gebruiken voor opslag? Waarom zouden we water in
ﬂessen over lange afstanden vervoeren, als u het zelf
direct uit de kraan kunt verkrijgen? En waarom zouden
we wachten tot het materiaal kapotgaat, als u deze
problemen gewoon kunt voorkomen? BRITA biedt u de
geschikte milieuvriendelijke, onderhoudsvriendelijke
oplossing voor al uw wensen.

Kostenbesparend en duurzaam
De duurzaamheid, hoge efﬁciëntie, en gebruiksvriendelijkheid van de ﬁltratiesystemen van BRITA leveren kostenbesparing op. En belangrijker nog, ze bieden
uw kostbare materiaal efﬁciënte en duurzame bescherming tegen kalk. Bovendien hoeft u geen waterﬂessen
meer te kopen, transporteren of op te slaan, waardoor
u directe en steeds terugkerende kosten bespaart.

BRITA GmbH
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Kanaaldijk Noord 109 G
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Tel.: +31 40 281-3959
Fax: +31 40 281-8436
info@brita.nl
www.brita.nl | www.brita.be

Neem contact met ons op via
telefoonnummer +31 40 281-3959
of www.brita.nl | www.brita.be

UW BROCHURE IS NIET
BESCHIKBAAR?

BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Strasse 4
65232 Taunusstein
Germany
Tel.: +49 6128 746-5765
Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net
www.professional.brita.de
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