
Een kop koffie bestaat 
voor 98% uit water. 
U filtert de koffie - waarom 
ook niet het water?
BRITA Professional filteroplossingen

Beter water voor uw bedrijf, de ideale basis 
voor geweldige koffie, brood en gebak.



Geweldig water.
Geweldige koffie 
en gebak.
Heerlijke koffie en gebak beginnen met kwalitatief hoogstaand water.

Water is essentieel – voor het brouwen van koffie, maken van gebak, schoonmaken van keukenapparatuur en 
andere taken. Maar water is meer dan simpelweg H₂O. Het bevat meestal verschillende mineralen en andere droge 
stoffen die per gebied aanzienlijk kunnen verschillen. Ze zijn weliswaar onzichtbaar voor het blote oog, maar ze 
hebben grote impact op de smaak, consistentie en het uiterlijk van dranken en gebak. Voor de beste brouwsels en 
de heerlijkste traktaties heeft BRITA een breed aanbod filters voor water dat past bij elke unieke behoefte.



  Betere schuimlaag, verfijnder aroma, verbeterde smaak, 
als u maar het juiste water gebruikt

Koffie is niet weg te denken uit onze moderne manier van leven. En de kwaliteit van het water in elk 
kopje maakt een groot verschil. Als de koffie bijvoorbeeld een bittere smaak heeft, dan is de oorzaak 
vaak te zacht water. Maar te hard water kan zorgen dat de smaak zich niet ontwikkelt, wat kan leiden tot 
vlakheid. Met BRITA-filtratiesystemen is het mogelijk om kraanwater te optimaliseren voor het maken van 
koffie, wat de mineralensamenstelling van de lokale toevoer ook is. Het gefilterde water bevat een even-
wichtige mix van mineralen, zoals calcium en magnesium, en is ideaal voor het brouwen van koffie. En 
ongewenste onderdelen die het aroma of de smaak zouden kunnen beïnvloeden zijn effectief verwijderd.

  Heerlijk water voor heerlijk gebak
 

Als bakkerijen willen voortbestaan en gedijen in de zeer competitieve moderne omgeving dan zullen 
ze verse aantrekkelijke producten moeten leveren. Om de allerbeste resultaten te garanderen, elke keer 
weer, is de kwaliteit van het deeg essentieel, en moet de watersamenstelling precies goed zijn. Water 
wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het stoomproces voor die prachtige glans aan lichte en zacht gebakken 
producten. En als vaatwassers vaak worden gebruikt, dan kan de juiste watersamenstelling zorgen voor 
glanzende resultaten.



Het antwoord van BRITA

PURITY- en BRITA PROGUARD Coffee-filtratieproducten van BRITA Professional voldoen aan de behoeften van verschillende 
soorten cafés en bakkerijen. Filtratie blijft consistent gedurende de volledige levensduur, zodat de mineralensamenstelling van 
het water continu wordt aangepast op de taak die voor u ligt – voor betrouwbare, heerlijke resultaten, wat de lokale watervoor-
ziening ook is.

*  Gebruiksomstandigheden: druk onbehandeld water >3 bar, doorlopende doorstroming, doorstroomvolume >5 l/u

Bescherm uw materiaal – en uw core business.

Het BRITA-filtersysteem verbetert niet alleen de smaak van uw drankjes, BRITA-verbeterd water verlengt ook de levensduur van 
uw koffie- en andere apparatuur. Alle stoomuitgangskranen en andere belangrijke componenten worden beschermd tegen kalk- 
en mineraalafzetting. Door u op deze manier te beschermen tegen schade, verhoogt u de functionaliteit van uw machines. En 
door het voorkomen van reparaties en stilstand, bespaart u kosten waarmee u meer aandacht kunt besteden aan andere belang-
rijke zaken. Een uitgebreid aanbod van BRITA-waterfilters betekent dat u altijd de juiste keuze kunt vinden voor uw bedrijf.

PURITY 

Alle PURITY-filteroplossingen zijn gemaakt voor het leveren van 
uitstekende waterkwaliteit, uitstekende productveiligheid en 
eenvoudig gebruik voor diverse toepassingen en watertypes.

Uitmuntende kwaliteit: dag in, dag uit.
•  Decarbonisatiefilters verminderen de carbonaathardheid 

voor betrouwbare apparatuurbescherming. Deze bieden de 
ideale mineralensamenstelling voor elke taak – met by-
pass-opties tot 70% 

•  Pure actieve koolstoffilters verwijderen ongewilde stoffen 
voor een frisse smaak

•  Unieke doorstromingscontrole en innovatieve 
IntelliBypass®-technologie zorgen voor consistente wa-
terkwaliteit

Uitstekende productveiligheid en duurzaamheid.
•  Zorgvuldig geteste druktanks, een hoorbaar lockencatch-me-

chanisme en zichtbare veiligheidssymbolen garanderen de 
grootst mogelijke productveiligheid

•  Nauwkeurige datalogging waarbij gebruik wordt gemaakt 
van een innovatieve meet- en afleeseenheid met geavanceerd 
controlesysteem (ACS) technologie

•  Stevige filterbehuizingen getest voor breekdruk door middel 
van statische en dynamische krachtproeven.

•  Regelmatige certificering door onafhankelijke instituten

Eenvoudig te installeren en gebruiksvriendelijk.
•  Filters verwisselen is mogelijk zonder hulpmiddelen
•  Water-bypass in de PURITY C-koppen - machines blijven 

werken tijdens de patroonwissel
•  Reinigen en aftappen van de filter door geïntegreerde spoel-

kleppen in de filterkop 
•  De meeste filters kunnen verticaal of horizontaal worden 

geïnstalleerd

BRITA PROGUARD Coffee

BRITA PROGUARD Coffee is de oplossing van BRITA voor bij-
zonder uitdagende scenario’s – in het geval lokaal water hoge 
niveaus corrosief chloor en/of sulfaten bevat. De gepaten-
teerde multi-patroonoplossing combineert een omgekeerde 
osmose (RO)-membraan met mineralisatie en voorfiltertech-
nologie, in een enkele, effectieve eenheid.

Mineralisatie voor een smaak op maat.
•  Consistente mineralisatie voor heerlijke koffie
•  Het BRITA TasteSystem zorgt ervoor dat er keuze 

is tot drie mineralisatieniveaus, passend met 
individuele smaakvoorkeuren en specificaties van 
koffie associaties

•  Gebaseerd op aanbevelingen van de Specialty 
Coffee Association (SCA) en de Duitse koffiebond

Veilig en eenvoudig te installeren, gebruiken en onderhouden.
•  In het geval de waterdruk van het drinkwater boven 3 water 

ligt, werkt BRITA PROGUARD Coffee zonder de behoefte aan 
elektriciteit – geen stroom vereist. Als de druk lager is, kan 
een elektrische boosterpomp worden geïnstalleerd. 

•  Te gebruiken in combinatie met de gratis BRITA Professional 
Filter Service-App; deze app biedt hulp bij het selecteren, 
installeren en vervangen van filters, en nog veel meer

Betrouwbare bescherming van apparatuur.  
•  Zoutbehoudniveau van meer dan 97% voorkomt 

corrosie*
•  BRITA 3-voudige machinebescherming tegen cor-

rosie-afzettingen, kalkaanslag, gips en bijhorende 
machine-uitval

•  Resulterend filtraat is pH-neutraal (6,5 tot 7,5)



Technologie

Toepassing

Belangrijkste 
voordelen en 
onderscheidende 
kwaliteiten

Filtermaten en 
capaciteit

Resultaten

PURITY en BRITA PROGUARD - filtratieoplossingen voor 
koffiemachines en bakapparatuur.

Speciaal ontwikkeld voor gebruik in catering, goede restaurants en 
automaten sectoren, bijvoorbeeld koffie- en espressomachines

•  Elementen zoals chloor, die een impact kunnen hebben op smaak en 
aroma, worden verminderd

•  Door minder kalkafzetting gaat uw machine langer mee en heeft u 
minder onderhouds- en reparatiekosten

•  Voor ongehinderd gebruik van waterstroomapparaten

Gegarandeerde vermindering in carbonaathardheid en dus ook 
van kalk

Decarbonisatie

450, 600, 1200
4.217 l – 13.187 l*

•  Altijd de juiste beslissing als 
een hoog doorstroomvolume 
benodigd is (tot 500 l/u met  
1 bar drukverlies)

Decarbonisatie

C50, C150, C300, C500, C1100
660 l – 11.500 l*

•  Doorstroomvolume van 150 l/u 
met 1 bar drukverlies

•  Indrukwekkend eenvoudig te 
gebruiken. Past zelfs onder 
nauwe installatieomstandighe-
den

PURITY Quell ST PURITY C Quell ST

Authentieke espressoresultaten 
van perfect water

•  Geoptimaliseerd water voor 
espressobereiding en optimale 
bescherming van de machine

•  Een dikke goudbruine schuim-
laag die lang intact blijft

•  Optimale resultaten voor alle 
koffiespecialiteiten op basis van 
espresso Vermindering van ele-
menten die een negatief effect 
hebben op aroma en smaak

•  Betrouwbare bescherming van 
professionele koffiemachines 
tegen kalk- en gipsafzettingen

Unieke, intense espressosmaak 
met vol en authentiek aroma

C150, C300, C500, C1100
1.100 l – 6.000 l*

Ontharding

PURITY C Finest



Optimale waterkwaliteit voor 
kleine tot middelgrote stoomma-
chines en ovens

•  Door minder kalkafzetting gaat uw machine langer mee en heeft u 
minder onderhouds- en reparatiekosten. Smalle stoompijpjes blijven 
langer openstaan

•  Elementen zoals chloor, die een impact kunnen hebben op smaak 
en aroma, worden verminderd

•  Speciaal aangepaste bypassinstellingen voor directe injectie- en 
boilersystemen

•  Voor ongehinderd gebruik van waterstroomapparaten

•  Verbeterd doorstroomvolume 
tot 300 l/u met 1 bar drukverlies

•  Indrukwekkend eenvoudig te 
gebruiken. Past zelfs onder nau-
we installatieomstandigheden

C500, C1100
4.675 l – 7.907 l*

Decarbonisatie

Optimale waterkwaliteit voor  
bak- en stoomovens

Decarbonisatie

•  Altijd de juiste beslissing als 
hoge doorstroomvolumes no-
dig zijn (tot 500 l/u met 1 bar 
drukverlies)

•  Uitstekende en consistente waterkwaliteit
•  Bakproducten, vis, vlees en groenten worden optimaal gekookt

450, 600, 1200
3.680 l – 10.800 l*

PURITY C SteamPURITY Steam

Technologie

Toepassing

Belangrijkste 
voordelen en 
onderscheidende 
kwaliteiten

Filtermaten en 
capaciteit

Resultaten

PURITY en BRITA PROGUARD - filtratieoplossingen voor 
koffiemachines en bakapparatuur.

Deze filterpatroon levert 
gerichte bescherming tegen 
corrosief water voor stoom- 
en koffiezetapparatuur.

•  Speciaal ontwikkeld voor 
water met een hoog zout en 
gips gehalte

•  Dubbele bescherming: twee 
ionenwisselaars beschermen 
uw apparatuur tegen corro-
sie, kalkaanslag en gipsafzet-
tingen

•  Bypass instellingen specifiek 
ontwikkeld voor het stomen 
van voedsel en het zetten 
van koffie

Maak geweldige koffie en 
gestoomde gerechten, verleng 
de levensduur van uw appara-
tuur - zelfs waar het leiding-
water een hoog zout en gips 
gehalte bevat

C1100
Situatie-afhankelijke capa-
citeitsberekening en bypass 
advies via BRITA Professional 
Filter Service App.

Volledige demineralisatie

PURITY C1100 
XtraSafe



*     De verschafte informatie is gebaseerd op specifieke gebruiksomstandigheden. Meer informatie over de capaciteit kunt u vinden in de corresponderende 
BRITA Professional informatiebladen of handleidingen.

BRITA-filters dienen alleen gebruikt te worden met drinkwater.

Het filterpatroon voor mobiele 
espresso- en koffiemachines 
met waterreservoir

AquaAroma: 145 l* 
AquaAroma Crema: 150 l* 
AquaGusto: 100 l/250 l*

AquaAroma Series/
AquaGusto

Decarbonisatie

•  Vermindert de kalkinhoud in 
drinkwater, om espressoma-
chines en koffiemachines te 
beschermen tegen kalkaf-
zetting

•  Constante waterdruk en wa-
tertemperatuur tijdens het 
maken van de koffie

•  Eenvoudige assemblage 
zonder gereedschap en een-
voudig opnieuw in te passen

Uitmuntende en consistente 
waterkwaliteit zonder instal-
latie van filtertechnologie

AquaAroma 
Crema

AquaAroma

AquaGusto

Gedeeltelijk/volledig gede-
mineraliseerd water voor 
eersteklas wasresultaten

Professionele reiniging van 
kwalitatief hoogstaande 
messen, fijn glaswerk en 
servies, direct aan de bar

•  Efficiënt voor onbewerkt 
water en hoge carbonaat-
hardheid en onschadelijke 
extra mineraalinhoud

•  Glazen, wit servies en mes-
sen zien er schoon uit en be-
vatten geen sporen, zonder 
dat u ze met de hand hoeft 
op te poetsen

•  Doorstroomvolume tot 850 
l/u met 1 bar drukverlies

1200
PURITY Clean: 12.000 l* 
PURITY Clean Extra: 5.000 l*

Gedeeltelijke en volledige  
demineralisatie

PURITY Clean/ 
PURITY Clean Extra

Professionele wateroptimalisa-
tie voor warmwaterapparaten 
zoals koffiemachines in gebie-
den met zacht water

•  Betrouwbare bescherming 
en de best mogelijk bescher-
ming van de machine zelfs 
in zacht water gebieden met 
hoge deeltjesdichtheid

•  Vermindering van chloor en 
alle andere substanties die 
het aroma en de smaak ne-
gatief beïnvloeden, dankzij 
de actiefkoolfilter

Beleef een pure koffie-erva-
ring en fris water voor heerlij-
ke warme koffie

C50
15.000 l*

Actieve koolstoffiltratie

PURITY C50 Fresh

Ideaal voor het maken van kwa-
litatief hoogstaande koffie bij 
uitdagende watersamenstellin-
gen (hoog in chloor, sulfaten)

Betrouwbare uitstekende 
waterkwaliteit en minerali-
satie voor geweldige koffie

Omgekeerde osmose, 
mineralisatie

50, 300, 500, 1100
Capaciteit verschilt per situ-
atie. De bijbehorende BRITA 
Professional Filter Service-app 
helpt bij het bepalen van de 
juiste filter.

•  Beschermt tegen corrosie en 
hieraan gekoppelde repara-
ties van machines; zoutbe-
houdniveau van meer dan 
97%

•  pH-neutraal filtraat (6,5 - 7,5)
•  Non-elektrisch gebruik (als 

waterdruk afdoende is)
•  Een keuze uit mineralisatieni-

veaus op basis van individuele 
voorkeuren, voor consistent 
heerlijk smakende koffie

BRITA PROGUARD Coffee
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Milieubescherming en recycling zijn onderdeel van de BRITA-bedrijfsfilosofie. Al in 1992 
hebben we een recyclingprogramma voor onze filterpatronen opgezet, het eerste in 
onze branche. Onze fabriek in Taunusstein, Duitsland, verwerkt patronen van zowel de 
horecabranche als privéhuishoudens.

Meer informatie over het BRITA Recycling-programma:  brita.nl/recycling-professional

Het BRITA recyclingprogramma

De Filter Service-app is uw ideale assistent. Deze unieke, uitge-
breide tool helpt bij het bepalen van het juiste type en formaat 
van de filter voor uw exacte behoefte. Het biedt uitgebreide 
installatie-uitleg voor technici, berekent wanneer patronen 
moeten worden vervangen en heeft een overvloed aan andere, 
innovatieve functies.

BRITA Professional Filter 
Service-App

Of ga naar https://professional.brita.net/app

Download gratis op

Wat zit er in uw water? BRITA kan u helpen de samenstelling van 
uw water te bepalen en aan uw unieke behoeften aan te pakken.

Neem voor meer informatie contact op met:

BRITA GmbH | Nederland, België, Luxemburg 
Kanaaldijk Noord 109 G | 5642 JA Eindhoven | Nederland
Tel.: +31 40281 39-59 | Fax: +31 40281 84-36
binnendienst@brita.net | www.brita.nl | www.brita.be

Hoofdkantoor: BRITA SE 
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Duitsland 
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033 
info@brita.net | www.brita.net


