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

itatief uitstekend water te leveren van een lokale bron, waardoor het ver-

vuilende  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. 

Multitalent met extra hygiëne

VIVREAU
Sodamaster 200

•  Hoogwaardige watermachine voor een grote vraag

•  Onbeperkt gekoeld water zonder koolzuur, gekoeld water met koolzuur

of ongekoeld water zonder koolzuur 

•  Bewezen kostenbesparingen en milieuvoordelen in vergelijking met

� essenwater 

• Materiaal van hoge kwaliteit (roestvrij staal)

• Moderne touchinterface van glas

• Temperatuur en carbonisatieniveau individueel instelbaar

• Geavanceerde Thermal Germ Barrier standaard

•  Krachtige 3-zone bescherming „BRITA Hygiene Solution“ optioneel

• Programmeerbaar portiebeheer

De voordelen voor u

De nieuwe, verbeterde BRITA VIVREAU Sodamaster 200 is de hoogwaardige 

watermachine uit de productserie  BRITA VIVREAU Sodamaster. Deze water-

machine biedt  gekoeld water met koolzuur, gekoeld water zonder koolzuur of 

ongekoeld water zonder koolzuur.

Alle watermachines van de productserie BRITA VIVREAU  Sodamaster zijn 

voorzien van de geavanceerde Thermal Germ Barrier waarmee besmetting 

veroorzaakt door externe invloeden wordt voorkomen.

Uitgerust met de krachtige 3-zone bescherming  „BRITA Hygiene Solution“, 

inclusief de geavanceerde Thermal Germ Barrier, biedt de watermachine de 

perfecte oplossing voor speciale hygiënische eisen.
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Model BRITA VIVREAU Sodamaster 200

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 beschikbaar met „BRITA Hygiene Solution“)

Gekoeld met koolzuur (bruisend) •

Speci� caties

Koelcapaciteit 390 W, 70 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) 277 x 530 x 498 mm 277 x 1413 x 498 mm
272 x 447 x 454 mm (Systeem) | 

Ø 80 x 422 (Kraan)

Hoogte tapkraan 299 mm 299 mm 300 mm

Gewicht (hoofdeenheid) 41 kg 62 kg 35 kg (Systeem) | 5 kg (Kraan)

Max. doorstroomvolume 2 l / min

Max. stroomverbruik 420 W

Ordernummer

VIVREAU Sodamaster 200 TGB 1022740 SM 200-F-3-CT-TGB CU GB 1022743 SM 200-F-3-FS-TGB CU GB 1022766 SM 200-3-TS30-TGB CU GB

VIVREAU Sodamaster 200 TGB zonder koolzuur 1022742 SM 200-F-1-CT-TGB CU GB 1022746 SM 200-F-1-FS-TGB CU GB –

VIVREAU Sodamaster 200 HS 1022739 SM 200-F-2-CT-HS CU GB 1022744 SM 200-F-2-FS-HS CU GB 1022765 SM 200-2-TS30-HS CU GB

VIVREAU Sodamaster 200 HS zonder koolzuur 1022741 SM 200-F-1-CT-HS CU GB 1022745 SM 200-F-1-FS-HS CU GB –

Lekbak met afvalwateraansluiting Bij beide opties hebben de
systemen een lekbak

Bij beide opties hebben de
systemen een lekbak

1014079 Lekbak ingebouwd-SM-AC

Lekbak zonder afvalwateraansluiting 1014078 Lekbak tafelmodel-SM-AC

Gezondheids- en hygiëneconcept Bijbehorende accessoires

De krachtige „BRITA Hygiene Solution“ is een speciaal hygiënisch 

concept voor hoog-sensitieve locaties zoals ziekenhuizen. Het

apparaat bestaat uit drie belangrijke elementen:

•  Het invoer� lter (HS1) verwijdert mogelijk aanwezige bacteriën 

(0,2 μm) uit het kraanwater.

•  Het steriele � lter verwijdert mogelijk aanwezige bacteriën 

(0,2μm) voordat het water uit de kraan komt.

•  De geavanceerde Thermal Germ Barrier beschermt tegen een 

herbesmetting vanwege externe invloeden.

Deze speciale 3-zone bescherming voldoet aan de veiligheidseisen die 

speci� ek in hoog-sensitieve locaties gelden. Dit is bewezen door meer-

dere langdurige studies van instituten op het gebied van hygiëne.

Met onze accessoires maakt u het iedereen nog makke-

lijker en de drinkwater voorziening nog eenvoudiger.

Gegevens:

• Verschillende � essen en karaffen

• Verkrijgbaar in diverse stijlen en afmetingen

• Opslagkratten

• Afwasrekken

• Bekerdispenser

• Bekers in diverse stijlen en afmetingen

Vraag uw account manager om meer informatie.

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


