
Fill Pro

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. 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.



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

SmoothFinishing

portion control functie zorgt 

ervoor dat flessen/glazen 

gevuld worden zonder 

overstroming

BottleGuard

om gemakkelijk de 

positie op de 

lekbak te bepalen 

voor het vullen van 

flessen of glazen

BRITA CLARITY Taste filter 

bewaart de mineralen in het 

water en verwijdert 

ongewenste stoffen.

TwinFilling

efficiënt twee

flessen/glazen

tegelijkertijd vullen

Drie installatie opties

• Staand op de vloer

• Op het aanrecht of werkblad

• Kraanblok met drie soorten 

opvangbakken

ThermalGate™

functie voor krachtige 

thermische

desinfectie

Voordelen

• 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 verlagen

met liefst 85%

• Direct af te tappen: 200 l
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Fill T-Tap / Fill Pro
Technische gegevens

De voedselveilige kwaliteit en veiligheid van BRITA waterfilterproducten worden door onafhankelijke instanties getest en geverifieerd

Model Fill met + zonder koolzuur

Design / Type Kraansysteem: zonder opvangbak Kraansysteen met opvangbak op aanrecht Kraansysteem: met geïntegreerde opvangbak Op aanrecht of werkblad onderkast

Installatie voorbeeld
Oppervlakken met bestaande 

opvangbakken, bijv. bars met een aansluiting 

voor waterafvoer.

Oppervlakken van materialen waarin 

moeilijk geboord kan worden

(glas, natuursteen, beton, metaal).

Oppervlakken waarin eenvoudig 

geboord kan worden, bijv. voor aansluiting

van een waterafvoer

Geschikt bij beperkte ruimte onder 

het aanrecht of werkblad.

Flexibele installatie in diverse 

situaties, onafhankelijk van 

bestaande aanrechten of

werkbladen enz

Watertypes

Configuratie opties

Voor installatie zonder afvalwateraansluiting
afvalwaterreservoir

Specifications

Koelcapaciteit 120 l/min

Afmetingen eenheid (B x H x D)
Kraan: 290 x 544 x 128 mm

Onder aanrecht weggewerkte eenheid (koeler): 302 x 603 x 483 mm
401 x 544 x 563 mm

Onderkast: 400 x 910 x 565 mm

:Bodemplaat: 520 x 4 x 564 mm

Doseerhoogte 383 mm 345 mm 376 mm 345 mm

Gewicht
kraan: 5.1 kg

onder aanrecht weggewerkte eenheid (koeler): 40 kg

kraan: 5.1 kg

onder aanrecht weggewerkte eenheid (koeler): 40 kg

kraan: 5.1 kg

onder aanrecht weggewerkte eenheid (koeler): 40 kg
42 kg

Onderkast : 22 kg

Bodemplaat: 10 kg

Max. stroomverbruik 529 W 529 W 529 W 529 W

Max. doorstroomsnelheid 2 l/min (doorstroomsnelheid voor niet gekoeld water zonder koolzuur kan afwijken op basis van de waterdruk ter plaatse)

tested*

*van toepassing op alle materialen die in contact komen 

met water

Product compliant with

Reg.EC No 1935/2004
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Een complete, "one-stop“ oplossing
Maatwerk producten, installatie, onderhoud, financiering en meer

A 360°

solution

Deskundig advies 

Gekwalificeerde verkoop-

adviseurs geven ter plaatse, of 

telefonisch, deskundig advies 

op maat

Dispenser

Keuze uit modellen, 

keuze uit watertypes

Filter

Vind het juiste BRITA filter 

van hoge kwaliteit voor al 

uw behoeften

Hygiene solution

Ingebouwde veilig-

heidsmechanismen. 

Optionele functie voor nog 

betere hygiëne

Flessen

Assortiment stijlen en formaten, 

allemaal te personaliseren, 

bijvoorbeeld met uw logo

Accessories

Maatwerk flessenkratten, 

afwasaccessoires, 

schoonmaakartikelen

Onderhoudsopties 

Installatieservice, 

onderhoudsservice

Financieringsopties

Aantrekkelijke opties om 

te huren of te kopen
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Filtratie en hygiëne
Water is H

2
O – maar niet alleen. Kraanwater varieert sterk 

van plaats tot plaats. Daarom ontwikkelen wij al meer dan 

een halve eeuw filtratieconcepten van topkwaliteit. Wij 

zetten ons in voor uitstekende kwaliteit – en voor optimale 

hygiëne. Onze oplossingen zorgen voor eersteklas water, 

op elk gewenst moment.



Het wonder van water
Beter water, meer welzijn.

Het water dat we drinken is meer dan alleen waterstof en zuurstof –
het bevat mineralen en nog veel meer.

Dat komt omdat water een buitengewone oplosser is: als het regent, dringt het door in de grond en 

verzamelt daar organisch materiaal en mineralen. Dit beïnvloedt de smaak, het uiterlijk en de geur.

Leidingwater is behandeld en getest. Er kunnen echter resten achterblijven van desinfectiemiddelen,

leidingen, enz. Precies op dit punt komt BRITA op het toneel. De juiste samenstelling laat water beter

smaken, wat mensen stimuleert om meer te drinken. En hydratatie is de sleutel tot gezondheid – voor

een beter welzijn, meer concentratievermogen en hogere productiviteit.

Een goede hydratatie is de basis voor de stofwisselingsprocessen van ons lichaam en voor onze 

gezondheid. En gehydrateerd blijven is makkelijker als water lekker smaakt. Daarom heeft BRITA een 

speciale afdeling die zich bezighoudt met smaak.

– Birgit Kohler
Head of Organoleptic bij BRITA, 

gediplomeerdwatersommelier

De waterkringloop
Water is een uitstekend  

oplosmiddel en kan diverse  

stoffen bevatten

Waterbehandeling 

Toegevoegde stoffen, bijv. 

chloor, kunnen de smaak 

beïnvloeden

BRITA zintuiglijk waterrad  

Een overzicht van smaak, 

aroma en gevoel in de mond
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De kracht van filtratie
Uitstekend water – een kunst en wetenschap.

Met de beproefde filtratieoplossingen van BRITA bent u verzekerd  
van voortreffelijk water – dat voldoet aan de hoogste hygiëne-, 
kwaliteits- en milieunormen.

Wij van BRITA hebben een passie voor water. Meer dan een halve eeuw knowhow is verwerkt in onze  

BRITA filtratie- en zuiveringstechnologieën en in al onze BRITA VIVREAU dispensers.

Van actieve koolstof tot ionenwisselaarharsen, voorfilters, na-filters, dubbel gelaagde membranen en 

meer – u vindt altijd doeltreffende filtratieoplossingen voor uw specifieke behoeften.

Bovendien bent u verzekerd van kwaliteit – Made in Europe. Alle filters van BRITA VIVREAU worden  

in Duitsland geproduceerd en de dispenser zelf wordt in onze eigen productiefaciliteit in Italië

geassembleerd. Onze focus ligt altijd op duurzaamheid. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld natuurlijke schalen 

van kokosnoten voor onze actieve koolstof.

Actieve koolstof  

Reduceert stoffen die de  

smaak en geur aantasten

Ionenwisselaar 

Vermindert aanslag van 

kalk en metalen, bijv. lood

De juiste balans

Behoudt mineralen in het water
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Betrouwbare hygiëne
Oplossingen waarop u gerust kunt vertrouwen.

De ingebouwde beveiligingen van BRITA houden dispensers  
brandschoon door bacteriën, microbiële cysten en dergelijke 
op betrouwbare wijze te verwijderen.

Wij benaderen hygiëne van begin tot eind, te beginnen met de productie van onze BRITA VIVREAU  

dispensers in Italië. Onze onlangs opgerichte productiefaciliteit is uitgerust met de nieuwste 

hygiënetechnologie. En onze servicetechnici nemen strenge veiligheidsmaatregelen in acht bij de 

installatie van uw dispenser – voor de best mogelijke start.

De BRITA ThermalGate™ van onze dispensers verwarmt de kraan en beschermt zo tegen 

verontreiniging  van buitenaf. En onze optionele BRITA HygienePlus – een concept ontwikkeld op basis

van meer dan 20 jaar  ervaring in de gezondheidszorg – zorgt voor maximale hygiëne. Ze zijn allebei 

getest en gevalideerd door onafhankelijke instituten.

Bovendien vindt u reinigingsinstructies en advies op onze website – en bieden wij een beproefd 

assortiment van op maat gemaakte reinigingsproducten.

End-to-end hygiene Te 

beginnen met de productie 

van de dispensers in Italië 

Producteigenschappen

BRITA ThermalGate™ en

BRITA HygienePlus

Regelmatige reiniging 

Garandeert veiligheid en een 

lange gebruiksduur van het 

product
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CLARITY Taste 50/100
Waterfilter: Kristal helder water voor koud water.

Het BRITA CLARITY Taste filter maakt gebruik van actieve koolstof technologie met een voorfilter. Dit  

dynamische duo behoudt mineralen in het water en verwijdert ongewenste substanties, zoals microplas-

tic en chloor. Het resultaat is kristal helder water met een betrouwbare verfrissende smaak. En meer, het 

filter beschermt ook de machine tegen uitval veroorzaakt door kleine deeltjes, zoals roest en zand.

Het juiste evenwicht
Bewaart mineralen  

in water.

Actieve koolstof filtratie

Vermindert substanties die de  

smaak en geur aantasten.

Voorfilter

Verwijdert grove deeltjes.

Perfect smakend water

met ideale verhouding

Beschermt de apparatuur  

wat de onderhoudskosten 

verlaagt

Filtercapaciteit:

Taste 50: 4.000 l

Taste 100: 11.500 l

Vermindert 

chloorsmaak  

en geur

Vermindert organische  

onzuiverheden

Vermindert 

asbestvezels

Vermindert medicijnen,  

pesticiden en 

hormonen

Vermindert fijne  

deeltjes zoals 

microplastics of  

zand

Vermindert 

metalen zoals  

lood

BRITA CLARITY Taste 50/100 filters zijn geschikt voor:

• VIVREAU Top Compact

• VIVREAU Extra C-Tap

• VIVREAU Bottler

• VIVREAU Top Pro

• VIVREAU ViTap

• VIVREAU Extra I-Tap

• VIVREAU Fill T-Tap / Fill Pro

De voordelen van de BRITA CLARITY Taste
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BRITA ThermalGate™
Hygiene functie: BRITA’s krachtige thermische desinfectie oplossing.

De kraan van een typische waterdispenser is blootgesteld: niesen of aanraken met de hand kunnen bij-

voorbeeld ziektekiemen introduceren. Zonder een robuuste beveiliging kunnen micro-organismen op de 

natte kraan de dispenser besmetten. Daarom zijn onze BRITA VIVREAU dispensers voorzien van onze  

ThermalGate™. Deze verwarmt de kraan automatisch en regelmatig en beschermt zo tegen besmetting. 

U kunt dus gerust zijn, in de wetenschap dat u beschikt over een proactieve, krachtige bescherming 

tegen ziektekiemen die door een onafhankelijk laboratorium (Hygiëne-instituut van het Ruhrgebied) is 

beproefd en getest. ThermalGateTM

Beschermt tegen besmettingen 

van buitenaf.

De uitloop van de tap wordt automatisch verhit tot aan 125°C op regelmatige intervallen voor 

thermische desinfectie.
ThermalGate™ is continu actief, om

zo de bescherming te bieden niet alleen

op piekmomenten, maar ook gedurende

periodes van inactiviteit, bijv. gedurende de 

nachten of de weekenden.

Vraagt geen manuele handelingen of 

chemische toevoegingen

Ontwikkeld op basis van meer dan 20 jaar 

aan ervaring in de gezondheidszorg sector.
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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.

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.

Dispenser  

reiniging

Kratten voor 

schone flessen

Water

machine

Premium BRITA  

glazen flessen

Kratten voor 

gebruikte flessen

Opties voor 

personaliseren

L
o

g
o

L
o

g
o

Uitgebreid

assortiment

accessoires

Flessen wassen

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

Hygiënische 

beugelsluiting

Elegant design  

Speciaal voor 

de hospitality

ontworpen

Swing BottleMaak uw BRITA fles naar uw eigen wensen 

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.

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.

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)

Aanpasbare  

gedeelte

Afbeelding van

watertype  

Bruisend of niet  

bruisend
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Personaliseerbare BRITA flessen
Maak een sterk statement met fris gefilterd water.

Modern en tijdloos  

design

Trendy design
Stijlvolle

toevoeging

aan restaurants,  

bars en lounges

Classic FlesLounge Fles

Te personaliseren  

gedeelte
Te personaliseren  

gedeelte

Water type

aanduiding blauwe

of groene  afdichtringWatertype

aanduiding zwarte

of zilveren  dop

Groot 

printbaar  

gedeelte

Groot printbaar  

gedeelte

BRITA Lounge Fles

Formaten 350 / 750 ml

Materiaal Gecoat glas

Dop Kleur: zilver of zwart

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

Gepersonaliseerde opdruk Maximaal 4 kleuren (vaatwasser bestendig)

BRITA Classic Fles

Formaat 500 / 750 / 1000 ml

Materiaal Gecoat glas

Sluiting
• Kleur: wit (porselein)

• Kleur sluitingsring: blauw of groen

Minimale bestelhoeveelheid 20 standaard of gepersonaliseerde BRITA Classic flessen

Gepersonaliseerde opdruk Maximaal 4 kleuren (vaatwasser bestendig)

t

in

REDUCE 
SINGLE USE  

PLASTIC!
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Grote fles opening

voor gemakkelijk

hervullen

Grote fles 

opening 

voor

gemakkelijk 

hervullen

Praktisch in 

gebruik 

door de licht 

gebogen vorm

Ideal voor 

elke dag

perfect voor 

medewerkers, 

patiënten en 

gasten

Twist FlesWave Fles

Te personaliseren 

gedeelte

Te personaliseren 

gedeelte 

Afbeelding van 

watertype

bruisend en niet 

bruisend

Personaliseerbare 

doppen in twee

kleuren

Personaliseerbaa

r logo 360°

bedrukking

BRITA Wave Fles

Formaten 600 / 750 / 850 ml

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

Dop
• Kleur: wit of grijs

• Personaliseerbare print op dop, met of zonder afbeelding “bruisend/niet bruisend”

Minimale bestelhoeveelheid
• 12 standaard BRITA Wave flessen

• 60 gepersonaliseerde BRITA Wave flessen

Gepersonaliseerde opdruk Maximaal  2 kleuren (fles en / of dop, vaatwasser bestendig)

BRITA Twist Fles

Formaten 700 ml

Materiaal Gecoat glas

Dop
• Kleur: grijs

• Beschikbaar met afbeldingen bruisend en niet bruisend

Minimale bestelhoeveelheid 20 standaard of gepersonaliseerde BRITA Twist flessen

Gepersonaliseerde opdruk Maximaal 4 kleuren (vaatwasser bestendig)

Personaliseerbare BRITA flessen
Handig, veelzijdig en milieuvriendelijk.
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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 • • • • • • • •

Extra I-Tap

260 mm • • • • •

330 mm • • • • • • • • • • •

Extra C-Tap

260 mm • • • • •

330 mm • • • • • • • • • • •

Fill T-Tap /

Fill Pro
345 mm • • • • • • • • • • •

*duurzaam plastic
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BRITA accessories
Ideale aanvulling op uw BRITA flessen.

BRITA flessen

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: gecoated glas

• dop in twee kleuren, personaliseerbare print tot 4 maximaal kleuren

5. Classic Fles
• Formaten: 500, 750 en 1,000 ml; materiaal: gecoat glas

• Gekleurde zegels, personaliseerbare print tot 4 maximaal kleuren

1
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3
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4

4

5
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BRITA-exclusieve waskorven

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. doppen-

houder

• 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 huishoud-

elijke vaatwassers

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

Overige uitrusting om flessen te reinigen

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
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BRITA accessories
Uitgebreide accessories voor uw BRITA VIVREAU dispensers

Cups

Kartonnen beker met PLA-coating

• 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

1 2 3

1 2 3 4

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

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 services
Expertise en ondersteuning tijdens de hele levenscyclus van 

de dispenser.

On-site

onderzoek en 

voorbereiding

Dispenser

en filter 

levering

Verhuis 

service

Installatie 

en on-site 

reparatie

Crew training:

dispenser bediening

en dagelijkse reiniging

Service

hotline

Regulier 

onderhoud incl.. 

vervanging filter

Standaard

SLA*: 16

kantooruren
Ons

uitgebreid

service

pakket

*Service Level Agreement

Veiligheid door onderhoud

Regelmatig en grondig onderhoud is essentieel voor een goede hygiëne. Onze dispensers worden standaar 1-2 

keer per jaar onderhouden. Reparaties, uitgevoerd tijdens de gegarandeerde levensduur van de dispenser (5-10 

jaar), vallen onder onze huur- en full servicecontracten.

Betrouwbare hoge service kwaliteit

Onze medewerkers worden regelmatig gecontroleerd. Een supervisor bezoekt de klanten, zorgt ervoor dat ze 

tevreden zijn en controleert of alle taken zijn voltooid. We geven onze medewerkers de hoogste cijfers maar 

willen ook de bevestiging van onze klanten. Doorlopende trainingsprogramma’s zorgen ervoor dat de kwaliteit 

van onze service uitsteken is en wij deze blijven verbeteren.

Klant staat centraal

Onze monteurs en klantenservice medewerkers werken hard om klanttevredenheid te waarborgen. We 

beantwoorden al uw vragen tijdens bezoeken ter plaatse of via onze speciale hotlines.
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BRITA VIVREAU services
De voordelen van ons full-service onderhoudsaanbod

*Service Level Agreement

1. Reinigen

• Dispenser (interieur/exterieur) en onderkast (voor

staande dispensers)

• Chemische reiniging van alle delen die met water in 

contact komen

• Ventilator koeleenheid en ventilatierooster

• Lekbak en afvoerslang (indien van toepassing)

• Dispenserkraan en knoppen of glazen 

bedieningspaneel

2. Visuele inspectie

• Robuustheid van de dispenser en 

accessoires

• Warmtewisselaar (koeling)

• Eventuele externe schade

• Alle versleten/defecte onderdelen

• Eventuele lekkages

• CO2 slangen

3. Vervangen filter

• BRITA filter(s) wordt vervangen

4. Testen dispenser functies

• Instellen druk / water (waterdruk en drukregelaar)

• Functie van de magneetventielen (timing)

• Carbonator-unit sensor sonde

• Watermeter check met documentatie (digitaal of analoog)

• Knoppen of aanraakscherm

• Temperatuur van het water van de dispenser (koeling)

• CO2 gehalte (visuele controle van een glas vers water)

• Waterdruk van bruisend / niet bruisend water

• Electronika (in overeenstemming met lokale eisen)

• BRITA ThermalGate™

• Veilgheidsklep van de carbonator-unit

• CO2 drukslang(CO2 fles / drukregulaar)

• Koelunit

5. Algemeen

• Opfris trainingen voor personeel (optioneel)

• Digitele documentie  van voltooide taken
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BRITA Italia 

Uitstekende productie en 

gewaarborgde kwaliteit

Slimme technologie

Geavanceerde apparatuur en 

energie-efficiëntie

Toegewijde mensen

Bekwaam en betrokken 

team

Bij BRITA, putten we uit meer dan 50 jaar ervaring als familiebedrijf om onze vooruitstrevende producten te ontwerpen, ontwikkelen en bouwen.. Door onze producten zelf te engineeren

en produceren, kunnen we een uitzonderlijk hoge kwaliteit garanderen en productie afstemmen op de vraag..

Onze productiebedrijven– inclusief die geopend in 2018 – maken gebruik van geavanceerde 

technologie voor een grotere energie-efficiëntie. Onze bekwame en toegewijde medewerkers voeren 

veel taken met de hand uit, wat leidt tot een hoge mate van vakmanschap in elke dispenser.

Ons team van medewerkers maakt gebruik van hefboomgereedschappen, zoals ergonomische 

tilhulpen en tablets met instructies. Hololens-headsets helpen werknemers in Italië eventuele 

problemen snel op te lossen: ze kunnen hun vragen doorgeven aan het team in Taunusstein en 

realtime hulp krijgen.

Betrouwbaar en uitmuntend, 

"made-in-Europe" kwaliteit
Filters ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland, dispensers geassembleerd in Italië.
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