
Ef� ciënte all-rounder
met hygiëne-plus

VIVREAU
Sodamaster 50

Bij BRITA zijn we altijd al begaan met het milieu. Onze � loso� e is om 

kwalitatief uitstekend water te leveren van een lokale bron, waar-

door het vervuilende vervoeren en verpakken overbodig wordt. 

De installatie van een BRITA watermachine heeft direct een positieve 

invloed op uw ecologische voetafdruk.

Kies voor schoon. 
Kies voor groen.

•  Koelcapaciteit aangepast aan een middelgrote consumptievraag

•  Bewezen kostenbesparingen en milieuvoordelen

•  Materiaal van hoge kwaliteit (roestvrij staal)

•  Verschillende installatiemogelijkheden

•  Geavanceerde Thermal Germ Barrier standaard

•  Krachtige 3-zone bescherming BRITA Hygiene Solution (opt.)

•  Melding voor vulniveau lekbak of aansluiting op afvoer

•  Programmeerbaar portiebeheer

•  Verstelbare watertemperatuur

•  Aanpassing van basiskast mogelijk

De voordelen voor u

Bij BRITA zijn we altijd al begaan met het milieu. Onze � loso� e is om 

kwalitatief uitstekend water te leveren van een lokale bron, waar-

door het vervuilende vervoeren en verpakken overbodig wordt. 

De installatie van een BRITA watermachine heeft direct een positieve 

invloed op uw ecologische voetafdruk.

Kies voor schoon. 
Kies voor groen.

•  Koelcapaciteit aangepast aan een middelgrote consumptievraag

•  Bewezen kostenbesparingen en milieuvoordelen

•  Materiaal van hoge kwaliteit (roestvrij staal)

•  Verschillende installatiemogelijkheden

•  Geavanceerde Thermal Germ Barrier standaard

BRITA Hygiene Solution (opt.)

•  Melding voor vulniveau lekbak of aansluiting op afvoer

•  Programmeerbaar portiebeheer

•  Aanpassing van basiskast mogelijk

De voordelen voor u

De verbeterde BRITA VIVREAU Sodamaster 50 is de ideale oplossing voor een 

middelgrote consumptievraag in het bedrijfsleven en de gezondheidszorg. Deze 

watermachine biedt gekoeld water met koolzuur, gekoeld water zonder koolzuur 

of ongekoeld water zonder koolzuur. Alle watermachines van de BRITA VIVREAU 

Sodamaster productrange zijn voorzien van de geavanceerde Thermal Germ

Barrier waarmee besmetting veroorzaakt door externe invloeden wordt voor-

komen. Uitgerust met de krachtige 3-zone bescherming BRITA Hygiene Solution, 

inclusief de geavanceerde Thermal Germ Barrier, biedt de watermachine een uit-

stekende oplossing voor speciale eisen op het gebied van hygiëne.



Met onze accessoires maakt u het iedereen nog makkelijker en de 
 drinkwatervoorziening nog eenvoudiger.

Vers getapt, ge� lterd BRITA water uit uw eigen � es.

De BRITA Wave � es past perfect bij uw BRITA VIVREAU 
Sodamaster. Wave is verkrijgbaar in glas, maar ook in 
breukbestendig en hoogwaardig BPA-vrij kunststof. Het 
is daarmee de ideale � es voor het dagelijks gebruik door 
werknemers en patiënten. Met uw eigen logo op de � es en/
of de dop kan deze hoogwaardige, herbruikbare � es zelfs 
de naamsbekendheid van uw merk vergroten. 

Vraag uw accountmanager om meer informatie.

Model BRITA VIVREAU Sodamaster 50

Design / Type Tafelmodel Vrijstaand Tapsysteem

Watertypen

Ongekoeld water zonder koolzuur • (uitsluitend in combinatie met gekoeld water zonder koolzuur)

Gekoeld zonder koolzuur •

Gekoeld met koolzuur (licht bruisend) • (niet verkrijgbaar met BRITA Hygiene Solution)

Gekoeld met koolzuur (bruisend) •

Speci� caties

Koelcapaciteit 158 W, 34 l/h

Past in een kast met de volgende afmetingen 
(B x H x D)

600 x 800 x 600 mm – 600 x 800 x 600 mm

Afmetingen hoofdeenheid (B x H x D) 258 x 519 x 426 mm 258 x 1413 x 426 mm
255 x 402 x 404 mm (systeem)

Ø 80 x 422 (kraan)

Hoogte tapkraan 302 mm 302 mm 300 mm

Gewicht (hoofdeenheid) 30 kg 51 kg
24 kg (systeem)

5 kg (kraan)

Max. doorstroomvolume 2 l / min

Max. stroomverbruik 300 W

Bestelnummer

VIVREAU Sodamaster 50 TGB 1022747 SM 50-F-3-CT-TGB CU GB 1022754 SM 50-F-3-FS-TGB CU GB 1022764 SM 50-3-TS30-TGB CU GB

VIVREAU Sodamaster 50 TGB zonder koolzuur 1022750 SM 50-F-1-CT-TGB CU GB 1022751 SM 50-F-1-FS-TGB CU GB –

VIVREAU Sodamaster 50 HS 1022748 SM 50-F-2-CT-HS CU GB 1022753 SM 50-F-2-FS-HS CU GB –

VIVREAU Sodamaster 50 HS zonder koolzuur 1022749 SM 50-F-1-CT-HS CU GB 1022752 SM 50-F-1-FS-HS CU GB –

Lekbak met afvalwateraansluiting
Bij beide opties beschikken de 

systemen over een lekbak 
System beinhaltet Tropfschale 

mit beiden Optionen

1014079 Lekbak inge-
bouwd-SM-AC

Lekbak zonder afvalwateraansluiting
1014078 Lekbak tafelmo-

del-SM-AC

De geavanceerde BRITA Hygiene Solution is een speciaal hygiëne concept voor 
locaties met hoge eisen op het gebied van hygiëne, zoals ziekenhuizen.
De machine bestaat uit drie belangrijke elementen:

•  Het invoer� lter (HS1) garandeert een bacteriële retentie met een poriegrootte 
van 0,2 μm uit het kraanwater.

•  Het steriele � lter van 0,2 μm houdt bacteriën vast voordat het water uit de 
kraan komt. 

•  De geavanceerde Thermal Germ Barrier beschermt tegen een besmetting ver-
oorzaakt door externe invloeden.

Deze speciale 3-zone bescherming voldoet aan alle veiligheidseisen die gesteld 
worden op locaties waar een hoge hygiënische standaard van het allergrootste 
belang is. Dit is bewezen door meerdere langdurige studies van instituten op 
het gebied van hygiëne. 

Gezondheids- en hygiëneconcept Bijbehorende accessoires
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Neem voor meer informatie contact op met:

BRITA Vivreau B.V. | The Netherlands, Luxembourg

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

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

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

BRITA Vivreau BVBA

De Keyserlei 58-60 | bus 19 | 2018 Antwerpen | België

Tel. +32 78 150277 | Fax +32 78 150278

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

Hoofdkantoor: BRITA GmbH

Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Germany

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

info@brita.net | www.brita.de


