
Een uitgebreid assortiment accessoires

ZOEKT U MANIEREN OM UW 
CO2-VOETAFDRUK TE VERMINDEREN?
Het vervangen van plastic flessen door duurzame 
BRITA flessen en bijbehorende accessoires is een 
eenvoudige manier om een verschil te maken.
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y and long-lasting BRITA bottles - your sustainable alternative

REDUCE
SINGLE USE

PLASTIC!

Vind uw ideale en duurzame BRITA accessoires als aanvulling op uw BRITA VIVREAU dispenser.

De watermachine is slechts een deel van het plaatje: profiteer van BRITA producten voor de 
hele reinigingscyclus van de watermachine.    

Als u wilt genieten of heerlijk smakend water wilt serveren, helpt BRITA VIVREAU u bij elke stap. 

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

Tappen

Premium BRITA 
glazen flessen

Kratten voor 
gebruikte 
flessen

Opties voor 
personaliseren

Lo
go

Lo
go

Uitgebreid  
assortiment  
accessoires

Flessen wassen
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Personaliseerbare BRITA fl essen

Swing Bottle Wave Bottle

Hygiënische beugel
sluiting

Elegant ontwerp 
voor horecasituaties

Watertype 
pictogrammen
zonder koolzuur 
of met koolzuur

Gepersonaliseerde 
dop in twee kleuren

BRITA Swing Bottle

Formaten 425 / 750 ml

Materiaal Gecoat glas

Dop
• Kleur: wit/blauw

• Beschikbaar met de icoontjes koolzuur/zonder koolzuur

Minimale bestelhoeveelheid 20 standaard of gepersonaliseerde BRITA Swing fl essen

Gepersonaliseerde opdruk Maximaal vier kleuren (vaatwasmachinebestendig)

BRITA Wave Bottle

Formaten 600 / 750 / 850 ml

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

Dop

• Kleur: wit of grijs 

•  Aanpasbare opdruk op de dop, met of zonder de icoontjes koolzuur/

zonder koolzuur

Minimale bestelhoeveelheid
• 12 standaard BRITA Wave fl essen 

• 60 gepersonaliseerde BRITA Wave fl essen

Gepersonaliseerde opdruk Maximaal twee kleuren (fl es en/of dop, vaatwasmachinebestendig)

Te personaliseren 
gedeelte

Te personaliseren 
gedeelte

Gepersonaliseerd 
logo 360° gedrukt

Grote fl es
opening
voor eenvoudig 
bijvullen

Ideale dagelijkse 
begeleiding voor 
werknemers, patiënten 
en gasten
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Personaliseerbare BRITA fl essen

Watertype 
pictogrammen
zonder koolzuur of 
met koolzuur

BRITA Twist Bottle

Formaten 700 ml

Materiaal Gecoat glas

Dop
• Kleur: grijs

• Beschikbaar met de icoontjes koolzuur/zonder koolzuur

Minimale bestelhoeveelheid 20 standaard of gepersonaliseerde BRITA Twist fl essen

Gepersonaliseerde opdruk Maximaal vier kleuren (vaatwasmachinebestendig)

BRITA Classic fl es

Formaten 500 / 750 / 1000 ml

Materiaal Gecoat glas

Afdichtring
• Kleur: wit (porselein)

• Kleur afdichtring: groen of blauw

Minimale bestelhoeveelheid 20 standaard of gepersonaliseerde BRITA Classic flessen

Gepersonaliseerde opdruk Maximaal vier kleuren (vaatwasmachinebestendig)

Differentiatie van 
het watertype
blauwe of 
groene afdichting

Groot te bedrukken 
gebied

Praktisch te 
hanteren door licht 
gebogen vorm

Grote fl es
opening voor 
eenvoudig 
bijvullen

Rustiek, trendy 
design

Twist Bottle Classic Bottle

Te personaliseren 
gedeelte

Te personaliseren 
gedeelte
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BRITA accessories

Opslagkratten

1. krat voor 6 fl essen 

• Stevige opbergkrat, stapelbaar 

• Omvang (b x h x d): 300 x 380 x 200 mm, 6 fl essen

•  Past bij: BRITA Swing 750 ml, BRITA Twist 700 ml, 

BRITA Classic 750 / 1000 ml

2. krat voor 12 fl essen 

• Stevige opbergkrat, stapelbaar

• Omvang (b x h x d): 300 x 340 x 400 mm, 12 fl essen

•  Past bij: alle BRITA fl essen behalve BRITA Swing 750 ml
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Exclusieve BRITA waskorf 

1.  Professionele waskorf

• Omvang (b x h x d): 500 x 360 x 500 mm, 16 fl essen 

•  Past bij: BRITA Swing 425 / 750 ml, 

BRITA Classic 750 / 1,000 ml

•  Openingen op maat gemaakt voor de fl essenhals

2.  Professionele waskorf 

incl. dophouder

• Omvang (b x h x d): 500 x 330 x 500 mm, 16 fl essen

•  Past bij: BRITA Twist 700 ml

•  Openingen op maat gemaakt voor de fl essenhals

3.  Waskorf voor in huis

• Omvang (b x h x d): 485 x 180 x 485 mm, 25 flessen 

•  Past bij: alle BRITA fl essen (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
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Overige uitrusting om fl essen 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

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. Reinigingsborstel
• Omvang (b x ltotaal, lengteborstel): 65 x 500 mm, 160 mm

• Past bij: alle BRITA fl essen
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BRITA accessories

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

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

1 2 1 2

Kopjes

1.  Transparante PLA-beker

• Gemaakt van planten, 100% reclyclebaar 

•  100% biologisch afbreekbaar, stevig en breukvrij

• Inhoud van de verpakking: 3000 PLA-bekertjes

• Capaciteit: 200 ml 

• Diameter: 70 mm

• Temperatuurbestendigheid: tot 45 °C

2.  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
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