VIVREAU
Top 15
Een compacte en premium bron
van uitmuntend BRITA gefilterd
water.
BRITA blijft haar traditie van uitmuntendheid trouw met de nieuwe BRITA VIVREAU
Top 15-oplossing. De filtratie-experts hebben meer dan 50 jaar ervaring samengevat in een hoogwaardig systeem, met een capaciteit toegespitst op de behoeften
van kleine bedrijven en een ruimtebesparende voetafdruk, ideaal voor kleine gangen en keukentjes.
BRITA VIVREAU Top 15 doet niet aan compromissen. Het beschikt over de geavanceerde combinatie van het BRITA CLARITY Taste 50-filter, een ultramodern beveiligingssysteem en het BRITA ThermalGate™ hygiënekenmerk van BRITA. Het resultaat
is een zeer veelzijdige, betrouwbare en compacte oplossing speciaal ontworpen
voor de behoeften van kleine bedrijven en afzonderlijke afdelingen.

Kies voor schoon.
Kies voor groen.
Bij BRITA zijn we altijd al begaan met het milieu. Onze filosofie is om
kwalitatief uitstekend water te leveren van een lokale bron, waardoor het vervuilende vervoeren en verpakken overbodig wordt.
De installatie van een BRITA watermachine heeft direct een positieve
invloed op uw ecologische voetafdruk.

De voordelen voor u
• De effectieve combinatie van BRITA ThermalGate™,
CLARITY Taste 50 filter en lekkage detectie systeem
• Koelcapaciteit toegespitst op kleinere consumptiebehoeften
• Bewezen kostenbesparingen en milieuvoordelen in vergelijking
met flessenwater
• De vooruitstrevende BRITA ThermalGate™ hygiënische functie
als standaard
• Voorprogrammeerbare portie-instelling en watertemperatuur
• Optionele aanpasbare basiskast voor vrijstaande modellen
• Geniet van ongekoeld water of gekoeld water met of zonder
bubbels

Product compliant with
Reg.EC No 1935/2004
getest*
*van toepassing op alle materialen in contact met water.

Bijbehorende accessoires

BRITA’s vooruitstrevende BRITA ThermalGate™ functie
beschermt tegen besmettingen van buitenaf. Het verhit
elke 90 minuten automatisch om de tapkraan thermisch
te ontsmetten.

De Wave-flessen van BRITA passen perfect bij BRITA
VIVREAU Top 15. Wave is beschikbaar in glas of een
barst-bestendig, hoogwaardig BPA-vrij plastic en is
ideaal voor zowel werknemers als gasten. Zowel Wave
als de optionele basiskast kan aangepast worden met
bijv. het bedrijfslogo om het merkbewustzijn te vergroten.

Model

VIVREAU Top 15

Ontwerp/Type

Vrijstaand
(basiskast beschikbaar als accessoire)

Tafelmodel

Watertypen
Ongekoeld water zonder koolzuur

•

Gekoeld water zonder koolzuur

•

Gekoeld water met koolzuur (classic)

•

Specificaties
Koelcapaciteit

15 l/h

Afmeting van de eenheid (B x H x D)
Hoogte tapkraan
Gewicht

264 x 382 x 436 mm

277 x 1290 x 490 mm

302 mm (met lekbak)
330 mm (zonder lekbak)

302 mm (met lekbak)
330 mm (zonder lekbak)

16 kg (hoofdeenheid)

23 kg (alleen basiskast)

Max. doorstroomvolume

2 l/min

Max. stroomverbruik

200 W

Ordernummer
1033474 VIV T 15 C2-TG-H CU CE

1033790 VIV Top Base Cabinet

Neem voor meer informatie contact op met:
BRITA Vivreau B.V. | The Netherlands, Luxembourg

Hoofdkantoor: BRITA GmbH

De Boomgaard 11-12 | 1243 HV ‘s-Graveland | The Netherlands

Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Germany

Tel. +31 88 111 7 111 | Fax +31 88 111 7 123

Tel. +49 6128 746-0 | Fax +49 6128 746-5033

info@brita-vivreau.nl | www.brita-vivreau.nl

info@brita.net | www.brita.de

BRITA Vivreau BVBA
De Keyserlei 58-60 | bus 19 | 2018 Antwerpen | België
Tel. +32 78 150277 | Fax +32 78 150278
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