BRITA Accessories
Een van de beste dingen van BRITA VIVREAU: het is
een totaalconcept. Aan de ene kant uw dispenser die u kunt
combineren met gepersonaliseerde flessen. Aan de andere kant
wordt alles geïnstalleerd door professionele monteurs.
Bovendien bestaan er nog meer keuzemogelijkheden – zoals
flexibele financieringsopties.

Diverse accessoires
Zoek wat het best past bij uw dispenser.

De watermachine is slechts een deel van het plaatje: profiteer van BRITA
producten voor de hele reinigingscyclus van de watermachine.
We bieden premium personaliseerbare en herbruikbare flessen die gemakkelijk kunnen worden bijgevuld via onze
dispensers. Waar nodig kunnen de flessen worden opgeslagen in speciale kratten die precies zijn ontworpen
voor de verschillende soorten BRITA designflessen. Schone, gevulde flessen en lege gebruikte kunnen in aparte
speciale kratten worden geplaatst.

Water
machine

Dispenser
reiniging

Premium BRITA
glazen flessen

Bovendien heeft hygiëne altijd topprioriteit. Daarom bieden we alle apparatuur die noodzakelijk is om BRITA VIVREAU
dispensers en BRITA flessen goed te reinigen. Voor flessen bieden we verschillende waskorven, inclusief versies die
compatibel zijn met professionele en huishoudelijke afwasmachines.
En onze tip voor beste praktijken: we raden aan om BRITA VIVREAU dispensers dagelijks te reinigen voor extra
gemoedsrust.

Uitgebreid
assortiment
accessoires
Kratten voor
schone flessen

Logo

Bent u opzoek naar manieren
om uw carbon footprint te reduceren?
Het vervangen van plastic flessen voor eenmalig gebruik
door duurzame BRITA flessen en bijbehorende accessoires
is een gemakkelijke manier om een verschil te maken.

Kratten voor
gebruikte flessen
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Logo

Flessen wassen

Opties voor
personaliseren

Personaliseerbare BRITA flessen
De perfecte combinatie: Duurzame BRITA flessen en dispenser oplossingen.

Maak uw BRITA fles naar uw eigen wensen

Swing Bottle

Gepersonaliseerde flessen van hoge kwaliteit zijn ideaal voor verschillende scenario’s. Op vergader- of
restauranttafels bieden ze een geweldige kans om een logo prominent te positioneren of een bepaalde
boodschap onder de aandacht te brengen.

Hygiënische
beugelsluiting

Afbeelding van
watertype
Bruisend of niet
bruisend

De glazen designerflessen zijn verkrijgbaar in verschillende formaten en stijlen, zodat u de juiste optie
kunt vinden voor de behoeften van uw organisatie.
Bovendien zijn herbruikbare flessen een opvallende manier om uw toewijding aan het milieu kenbaar te
maken. Het elimineren van plastic voor eenmalig gebruik helpt de ecologische voetafdruk te verkleinen
en een statement te maken, en meer dan ooit zullen uw werknemers, gasten en klanten dit erkennen en
waarderen.

Tegelijkertijd betekent het opgeven van gebotteld drinken niet dat uw water minder verfrissend is:
onze dispensers koelen eenvoudig en efficiënt water wanneer u maar wilt.

Elegant design
Speciaal voor
de hospitality
ontworpen

Aanpasbare
gedeelte

BRITA Swing Fles
Formaten

425 / 750 ml

Materiaal

Gecoat glas

Dop

• Kleur: wit / blauw
• beschikbaar met bruisend en niet bruisend afbeelding

Minimale bestelhoeveelheid

20 standaard of gepersonaliseerde BRITA Swing flessen

Gepersonaliseerde opdruk

Maximaal 4 kleuren (vaatwasser bestendig)
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Personaliseerbare BRITA flessen
Maak een sterk statement met fris gefilterd water.

Lounge Fles

Classic Fles
Water type
aanduiding blauwe
of groene afdichtring

Watertype
aanduiding zwarte
of zilveren dop

Modern en tijdloos
design

Stijlvolle
toevoeging
aan restaurants,
bars en lounges

Trendy design
Groot
printbaar
gedeelte

Groot printbaar
gedeelte

t

Te personaliseren
gedeelte

BRITA Lounge Fles

Te personaliseren
gedeelte

i
n

REDUCE
SINGLE USE
PLASTIC!

BRITA Classic Fles

Formaten

350 / 750 ml

Formaat

500 / 750 / 1000 ml

Materiaal

Gecoat glas

Materiaal

Gecoat glas

Dop

Kleur: zilver of zwart

Sluiting

Minimale bestelhoeveelheid

20 standaard of gepersonaliseerde BRITA Lounge Flessen (+ additioneel 20 doppen)

• Kleur: wit (porselein)
• Kleur sluitingsring: blauw of groen

Minimale bestelhoeveelheid

20 standaard of gepersonaliseerde BRITA Classic flessen

Gepersonaliseerde opdruk

Maximaal 4 kleuren (vaatwasser bestendig)

Gepersonaliseerde opdruk

Maximaal 4 kleuren (vaatwasser bestendig)
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Personaliseerbare BRITA flessen
Handig, veelzijdig en milieuvriendelijk.
Wave Fles

Twist Fles
Personaliseerbare
doppen in twee
kleuren

Grote fles
opening
voor
gemakkelijk
hervullen
Ideal voor
elke dag
perfect voor
medewerkers,
patiënten en
gasten

Personaliseerbaar
logo 360°
bedrukking

Afbeelding van
watertype
bruisend en niet
bruisend

Grote fles opening
voor gemakkelijk
hervullen

Praktisch in
gebruik
door de licht
gebogen vorm

Te personaliseren
gedeelte

Te personaliseren
gedeelte

BRITA Wave Fles

BRITA Twist Fles

Formaten

600 / 750 / 850 ml

Formaten

700 ml

Materiaal

Gecoat glas (750 ml) / Duurzaam plastic (600 / 850 ml)

Materiaal

Gecoat glas

Dop

• Kleur: wit of grijs
• Personaliseerbare print op dop, met of zonder afbeelding “bruisend/niet bruisend”

Dop

• Kleur: grijs
• Beschikbaar met afbeldingen bruisend en niet bruisend

Minimale bestelhoeveelheid

• 12 standaard BRITA Wave flessen
• 60 gepersonaliseerde BRITA Wave flessen

Minimale bestelhoeveelheid

20 standaard of gepersonaliseerde BRITA Twist flessen

Gepersonaliseerde opdruk

Maximaal 4 kleuren (vaatwasser bestendig)

Gepersonaliseerde opdruk

Maximaal 2 kleuren (fles en / of dop, vaatwasser bestendig)
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Personaliseerbare BRITA flessen
De perfecte fles voor uw dispenser.

Swing Fles

Lounge Fles

Classic Fles

Wave Fles

Twist Fles

Hoogte fles 

280 mm

320 mm

184 mm

217 mm

265 mm

303 mm

323 mm

204 mm

240 mm

240 mm

258 mm

Hoogte dispenser 

425 ml

750 ml

350 ml

750 ml

500 ml

750 ml

1000 ml

600 ml*

850 ml*

750 ml

700 ml

Top Pro

330 mm

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Top Compact

302 mm

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

260 mm
Extra I-Tap
330 mm

•

•

260 mm

•

•

•

•

Extra C-Tap

Fill T-Tap /
Fill Pro

330 mm

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

345 mm

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

*duurzaam plastic
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Dispenser reiniging
Efficiënte en effectieve reinigingsmiddelen.
SAN Ecolab Sirafan Speed Desinfectie

SAN Ecolab MAXX Windus Cleaner

ECOLAB® professioneel
product, voor retail en
foodservices, geschikt voor
alle alcoholbestendige
oppervlakken

Brede werkzaamheid
tegen bacteriën en
virussen, waaronder
SARSCoV-2 (COVID-19)

Gebruiksklaar, spoelvrij,
efficiënte en snelle
desinfectie van
oppervlakken
Dagelijkse desinfectie van
de uitgangskraan van de
dispenser en optionele
desinfectie van andere
oppervlakken (b.v. display)

Voor een dagelijkse
reiniging van de
dispenserbehuizing/
onderkast

Voor glanzende,
nagenoeg streepvrije
oppervlakken
Gebaseerd op biologisch
afbreekbare ionische en
niet-ionische oppervlakte
actieve stoffen; verwijdert
efficiënt olieachtige of
vette vlekken

ECOLAB® professioneel
product; gebruiksklaar,
spoelvrij, efficiënt en snel; voor
effectieve reiniging van glas en
andere harde oppervlakken of
displays

Gebruiksvriendelijke
spray

SAN Ecolab Sirafan Speed Disinfectant

Gebruiksvriendelijke
spray

SAN Ecolab MAXX Windus Cleaner

Formaat

750 ml

Formaat

750 ml

Inhoud

Desinfectie op basis van alcolhol

Inhoud

Eco-reinigingsspray

Toepassing

Voor een dagelijkse reiniging van de dispenserbehuizing / onderkast

Toepassing

Voor een dagelijkse reiniging van de dispenserbehuizing/onderkast

Minimale bestelhoeveelheid

6 (verzending per post mogelijk)

Minimale bestelhoeveelheid

12 (pallet verzending
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Dispenser reiniging
Efficiënte en effectieve reinigingsmiddelen.
SAN Ecolab Helios Cleaner

SAN Ecolab Chromol SS Polish

Getest door R&D afdeling
van BRITA® en
aanbevolen voor
wekelijkse reiniging van
lekbakken en algemene
reiniging van kalkresten

ECOLAB® professional
product; reinigingscrème/
polish voor het verwijderen
van vet-, kalk of
watervlakken van
keramische of stalen
oppervlakken.

Zorgt voor een
beschermende laag en
glanzend oppervlak door
fijne, niet-krassende deeltjes

Zorgt voor een
beschermende laag op het
oppervlak en stoot
waterdruppels af en
voorkomt vlekken

Voor het polijsten en
beschermen van
roestvrijstalen en andere
metalen oppervlakken (b.v.
onderkast)

Gebruiksvriendelijke
spray

ECOLAB® professional
product; gebruiksklaar,
spoelvrij, efficiënt en snel
desinfectie van oppervlakken

Effectief en cost-efficiënt

SAN Ecolab Helios Cleaner

Effectief en cost-efficiënt

SAN Ecolab Chromol SS Polish

Formaten

500 ml

Formaten

500 ml

Inhoud

Reiniging crème (as required)

Inhoud

Roestvrij staal finish (as required)

Toepassing

Voor wekelijkse reiniging van metalen delen van de lekbak, ontkalkend effect

Toepassing

Voor het polijsten en beschermen van roestvrijstalen onderdelen b.v. onderkast

Minimale bestelhoeveelheid

6 (verzending per post mogelijk)

Minimale bestelhoeveelheid

6 (pallet verzending)

+31
+31(0)88
(0)88111
1117 7111
111
| Neem
| Neem
vandaag
vandaag
nog
nog
contact
contact
met
met
ons
ons
opop
omom
uwuw
BRITA
BRITA
VIVREAU
VIVREAU
oplossing
oplossing
te bespreken
te bespreken
| www.brita.nl
| www.brita.nl
of www.brita.be
of www.brita.be

BRITA accessories
Ideale aanvulling op uw BRITA flessen.

1

2

3

4

5

BRITA flessen

1

2

3

BRITA-exclusieve waskorven

1. Swing Fles

• Formaten: 425 en 750 ml; materiaal: gecoat glas
• Dop met afbeelding bruisend of niet bruisend, personaliseerbare print tot 4 maximaal kleuren

2. Wave Fles

• Formaten 600, 750, 850 ml; materiaal: gecoat glas of duurzaam plastic
• Personaliseerbare doppen, dop in twee kleuren, personaliseerbare print tot maximaal 2 kleuren

3. Twist Fles

• Formaten 700 ml; materiaal: gecoat glas
• Dop met afbeelding bruisend of niet bruisend, personaliseerbare print tot 4 maximaal kleuren

4. Lounge Fles

• Formaten: 350 en 750 ml; materiaal: gecoat glas
• dop in twee kleuren, personaliseerbare print tot 4 maximaal kleuren
• Formaten: 500, 750 en 1,000 ml; materiaal: gecoat glas
• Gekleurde zegels, personaliseerbare print tot 4 maximaal kleuren

5. Classic Fles

1. Professionele waskorf

• Omvang (b x h x d): 500 x 360 x 500 mm, 16 flessen
• Past bij: BRITA Swing 425/750ml, BRITA Classic 750 / 1000ml
• Openingen op maat gemaakt voor de flessenhals

2. Professionele waskorf incl. doppenhouder

• Omvang (b x h x d): 500 x 330 x 500 mm, 16 flessen
• Past bij: BRITA Twist 700 ml
• Openingen op maat gemaakt voor de flessenhals

3. Huishoudelijke waskorf

• Omvang (b x h x d): 485 x 180 x 485 mm, 25 flessen
• Past bij: alle BRITA flessen (voor de BRITA Classic/Swing 750 ml en 1000 ml kan het noodzakelijk zijn
de bovenste lade van de vaatwasser eruit te halen)
• Aangepaste pinnen om de flessen vast te houden, past in de onderste lade van de meeste huishoudelijke vaatwassers

1

2

3

4

5

Overige uitrusting om flessen te reinigen

1

1. Professionele waskorf

• Omvang (b x h x d): 500 x 365 x 500 mm, 16 flessen
• Past bij: BRITA Swing 750 ml, BRITA Classic 750 / 1000 ml

2. Professionele waskorf

• Omvang (b x h x d): 500 x 295 x 500 mm, 25 flessen
• Past bij: BRITA Wave 600 / 750 / 850 ml, BRITA Twist 700 ml, BRITA Lounge 750 ml

3. Professionele waskorf (klein)

• Omvang (b x h x d): 400 x 280 x 400 mm, 16 flessen
• Past bij: BRITA Wave 600 / 750 / 850 ml, BRITA Twist 700 ml, BRITA Classic 500 ml

4. Professionele waskorf

• Omvang (b x h x d): 500 x 325 x 500 mm, 25 flessen
• Past bij: BRITA Swing 425 ml, BRITA Classic 500 ml

5. Professionele waskorf

• Omvang (b x h x d): 500 x 500 x 220 mm, 36 flessen
• Past bij: BRITA Lounge 350 ml

6. Reinigingsborstel

• Omvang (b x l totaal, lengteborstel): 65 x 500 mm, 160 mm
• Past bij: alle BRITA flessen

2

Opslagkratten

1. Krat voor 6 flessen

• Stevige opbergkrat, stapelbaar
• Omvang (b x h x d): 300 x 380 x 200 mm, 6 flessen
• Past bij: BRITA Swing 750 ml, BRITA Twist 700 ml, BRITA Classic 750 / 1000 ml, BRITA Lounge 350
/ 750 ml

2. Krat voor 12 flessen

• Stevige opbergkrat, stapelbaar
• Omvang (b x h x d): 300 x 340 x 400 mm, 12 flessen
• Past bij: alle BRITA flessen behalve BRITA Swing 750 ml
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BRITA accessories
Uitgebreide accessories voor uw BRITA VIVREAU dispensers

1

2

3

Cups

Bekerhouders/-verzamelaar
1. Bekerhouder
(wandbevestiging)

•
•
•
•

Exclusieve oppervlakafwerking komt overeen met de dispenserreeks van BRITA
Omvang (h x bkoker): 585 x 90 mm
Bekergrootte: 60 tot 73 mm in diameter
Capaciteit: tot 120 bekers

2. Bekerverzamelaar
(wandbevestiging)

•
•
•
•
•

Verwijderbare aan de wand gemonteerde oplossing: eenvoudig te legen, valt er niet snel af
Exclusieve oppervlakafwerking komt overeen met de dispenserreeks van BRITA
Omvang (h x bkoker): 585 x 90 mm
Bekergrootte: 60 tot 73 mm in diameter
Capaciteit: tot 120 bekers

3. Bekerhouder
(in tafelblad)

•
•
•
•
•
•

Ideaal voor tapsystemen, bijv. BRITA VIVREAU ViTap
Geschikt voor bekertjes met een diameter van 70 tot 94 mm, dankzij rubberen lipjes in vier formaten
Omvang (h x bkoker): 597 x 111 mm
Bekergrootte: 70 tot 94 mm in diameter
Capaciteit: tot 120 bekers
Boorgat tafelmodel: 124 mm in diameter

Kartonnen beker met PLA-coating

1

2

• Gemaakt van karton afkomstig van houtcellulosevezels; cellulose van FSC®-gecertificeerde bossen
• 100% biologisch afbreekbaar, stevig en breukvrij
• Inhoud van de verpakking: 2000 kartonnen bekertjes
• Capaciteit: 200 ml
• Diameter: 70 mm
• Temperatuurbestendigheid: tot 85 °C

3

4

Reinigen van de dispenser
1. Desinfectie op alcoholbasis

Voor dagelijkse desinfectie van de uitgangskraan van de dispenser

2. Eco-reinigingsspray

Voor een dagelijkse reiniging van de dispenserbehuizing/onderkast

3. Schoonmaakcrème
(indien nodig)

Voor een wekelijkse reiniging van de metalen delen van de lekbak, ontkalkend effect

4. Roestvrijstalen afwerking
(indien nodig)

Om roestvrijstalen onderdelen te poleren en beschermen, bijv. onderkasten
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BRITA VIVREAU

Ik was op zoek naar manieren om ons te helpen onze
CSR-doelstellingen te behalen en onze ecologische
voetafdruk te verkleinen. In BRITA VIVREAU heb ik de
juiste waterdispenser voor ons gevonden die we zelf
kunnen bedienen. Dit heeft bijgedragen aan het
verminderen van plastic afval op ons kantoor. Bovendien
kunnen we rekenen op water dat heerlijk smaakt – op elk
gewenst moment. Wij vertrouwen met een gerust hart op
de filtratietechnologie van het topmerk BRITA.
.

Top Pro
Veelzijdigheid in combinatie met betrouwbaarheid

Capaciteit
gemiddeld of
hoog
Easy Access Panel
Additioneel bedieningspaneel
voor de machine (kan
optioneel geïnstalleerd
worden en is flexibel in locatie)
BRITA HygienePlus
levert effectieve bescherming voor
dispensers en is ontworpen voor
omgevingen waar hygiëne van het
hoogste belang is.

-86%

CO 2

Vergeleken met
pre-bottled
water

Twee installatie
opties
• Tafemodel

Intuitive display
keuze tussen bediening
met aanraakscherm of
mechanische knoppen

ThermalGate™
krachtige thermische
desinfectie

Voordelen
• Onbeperkt gekoeld of ongekoeld, bruisend, licht bruisend of niet bruisend water
• Made-by-BRITA kwaliteit, filters worden in Duitsland geproduceerd, dispensers worden in Italië
geassembleerd
• Verklein uw voetafdruk: door het gebruik van een waterdispenser produceert u tot wel zeven keer minder CO2
dan bij vooraf gebotteld water.
• Capaciteit: 50 l/u of 85 l/u

Hoge kwaliteit
materialen
roestvrij staal

Focus op duurzaamheid:
natuuurlijk koelmiddel en
extreem laag
stroomverbruik

• Vrijstaand
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Top Compact
Kleine capaciteit. Geen compromissen.

Koelcapaciteit
toegespitst op kleinere
consumptiebehoeften

ThermalGate™
krachtige thermische
desinfectie

Voordelen
• Onbeperkt gekoeld of ongekoeld, bruisend, licht bruisend of niet bruisend water
• Made-by-BRITA kwaliteit, filters worden in Duitsland geproduceerd, dispensers worden in Italië geassembleerd
• Verklein uw voetafdruk: door het gebruik van een waterdispenser produceert u tot wel zeven keer minder CO2
dan bij vooraf gebotteld water.
• Capaciteit: 15 l/u

BRITA CLARITY Taste filter
bewaart de mineralen in het
water en verwijdert
ongewenste stoffen

Lekdetectiesysteem
standaard

Voorprogrammeerbare portie
instelling en
watertemperatuur

Twee installatie
opties
• tafemodel

Focus op
duurzaamheid:
natuurlijk koelmiddel en
extreem laag
stroomverbruik

• vrijstaand
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Extra I-Tap
Stijlvol minimalistisch.

ThermalGate™
functie voor krachtige
thermische desinfectie

Intuïtieve glazen touch pad
en optioneel gemakkelijk
toegangspaneel dat naar
wens kan worden
geïnstalleerd

Uitvoeringen met
gemiddeld of hoge
capaciteit
De BRITA HygienePlus
levert effectieve bescherming voor
dispensers en is ontwikkeld voor
omgevingen waar hygiëne van het
grootste belang is.

-86%

CO 2

Voordelen
• Alleen de kraan is op het werkblad geïnstalleerd; de koeler is onder het aanrecht weggewerkt
• Made-by-BRITA kwaliteit, filters worden in Duitsland geproduceerd, dispensers worden in Italië
geassembleerd
• Voor een kleinere voetafdruk: door het gebruik van een waterdispenser produceert u tot wel zeven keer
minder CO2 dan bij vooraf gebotteld water
• Capaciteit: 50 l/u or 85 l/u

Materiaal van hoge
kwaliteit:
Roestvrij staal

Vergeleken
met pre-bottled
water

Twee hoogtes
• Lage kraan
• Hoge kraan

Focus op
duurzaamheid:
natuurlijk koelmiddel
en extreem laag
stroomverbruik
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Extra C-Tap
Gestroomlijnd en geavanceerd.

Benefits
Intuïtief glazen touch pad
en optioneel gemakkelijk
toegangspaneel dat naar
wens kan worden
geïnstalleerd

• Alleen de kraan is op het werkblad geïnstalleerd; de koeler en boiler zijn onder het aanrecht weggewerkt
ThermalGate™
functie voor
krachtige
desinfectie

• Made-by-BRITA kwaliteit, filters worden in Duitsland geproduceerd, dispensers worden in Italië
geassembleerd
• BRITA dispensers worden geproduceerd in fabrieken die werken op gecertificeerde bronnen van
hernieuwbare energie
• Verwarmingscapaciteit: 20 l/u or 30 l/u en ckoelcapaciteit: 85 l/h

Anti-verbrandings
functie
voor heet water

Twee hoogtes
• Lage kraan

BRITA filtratie
behoudt mineralen in
het water en verwijdert
ongewenste stoffen

Opvangbak met
directe aansluiting op
afvalwatersysteem

• Hoge kraan
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Fill T-Tap / Fill Pro
Snelheid, kracht en precisie.

Voordelen

TwinFilling
efficiënt twee
flessen/glazen
tegelijkertijd vullen

SmoothFinishing
portion control functie zorgt
ervoor dat flessen/glazen
gevuld worden zonder
overstroming

ThermalGate™
functie voor krachtige
thermische
desinfectie

• BRITA’s krachtigste waterdispenser met de hoogste koelcapaciteit
• Made-by-BRITA kwaliteit, filters worden in Duitsland geproduceerd, dispensers worden in Italië
geassembleerd
• Maak het verschil: overstappen van vooraf gebotteld water op een dispenser kan de CO2 emissie met maar
liefst 86% verlagen
• Direct af te tappen: 200 l

BRITA CLARITY Taste filter
bewaart de mineralen in het
water en verwijdert
ongewenste stoffen.

Drie installatie opties
• Staand op de vloer
• Op het aanrecht of werkblad
• Kraanblok met drie soorten
opvangbakken

BottleGuard
om gemakkelijk de
positie op de
lekbak te bepalen
voor het vullen van
flessen of glazen
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Een complete, "one-stop“ oplossing
Maatwerk producten, installatie, onderhoud, financiering en meer
Dispenser
Keuze uit modellen,
keuze uit watertypes

Deskundig advies
Gekwalificeerde verkoopadviseurs geven ter plaatse, of
telefonisch, deskundig advies
op maat

Filter
Vind het juiste BRITA filter
van hoge kwaliteit voor al
uw behoeften

Hygiene solution
Ingebouwde veiligheidsmechanismen.
Optionele functie voor nog
betere hygiëne

A 360°
solution

Financieringsopties
Aantrekkelijke opties om
te huren of te kopen
Flessen
Assortiment stijlen en formaten,
allemaal te personaliseren,
bijvoorbeeld met uw logo
Onderhoudsopties
Installatieservice,
onderhoudsservice
Accessories
Maatwerk flessenkratten,
afwasaccessoires,
schoonmaakartikelen
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