Slim. Stijlvol.
Duurzaam.
Ontdek onze
watermachines
voor diverse
behoeften.
Welkom bij
BRITA VIVREAU

Waarom voor een BRITA VIVREAU kiezen?
Bent u op zoek naar een watermachine voor uw organisatie?
Dan bent u hier aan het juiste adres.

Als u af wilt van plastic flessen voor eenmalig gebruik, tijd wilt besparen, uw winst wilt vergroten of gewoon wilt genieten van heerlijk smakend water, of alle genoemde punten samen, dan vindt u vast
een passend model. Het portfolio van BRITA VIVREAU omvat een brede keuze aan waterdispensers die aangesloten zijn op de waterleiding met een aantrekkelijk ontwerp, gebaseerd op uitstekende
technologie. U vindt dus het juiste formaat, capaciteit, stijl, kenmerken en opties voor u.
Onze passie voor water wordt ondersteund door meer dan 50 jaar ervaring. Als wereldleider in waterfiltratietechnologie zijn we volledig toegewijd aan de hoogste kwaliteitseisen en hygiënenormen.
We hebben wereldwijd meer dan 85.000 geïnstalleerde watermachines en distribueren met onze BRITA VIVREAU-dispensers dagelijks water aan meer dan 2,5 miljoen mensen. Met meer dan 1,4
miljard liter heerlijk smakend BRITA gefilterd water per jaar lessen we de dorst van mensen in bedrijven in verschillende sectoren, van bekende autofabrikanten, tot wereldwijd toonaangevende horeca-/
hotelnetwerken en technologiebedrijven in Silicon Valley.

Betrouwbare uitmuntendheid:
Ons familiebedrijf streeft ernaar om uitzonderlijk hoge kwaliteitsnormen te leveren, met meer
dan 5 % aan herinvestering in onderzoek en ontwikkeling, ontwikkelen we voortdurend onze
technologieën.
Uitstekende:
Onze producten zorgen voor water met een constant goede smaak; wij kunnen putten uit meer
dan 50 jaar ervaring met filtratie om individuele antwoorden op uw behoeften te creëren.
Betrouwbare hygiëne:
 nze bewezen hygiëne-eigenschappen zijn gebaseerd op meer dan 20 jaar ervaring in de
O
gezondheidszorg. Ze bieden eersteklas bescherming en voldoen aan uitzonderlijke hygiëne-eisen.
Het is een complete oplossing:
U geniet van een antwoord op uw drinkwaterbehoeften. We bieden een totaaloplossing, van
het installeren van de dispenser tot het onderhoud via gecertificeerde onderhoudsmonteurs,
merkflessen en financieringsmogelijkheden.

Superieure duurzaamheid:
Dispensers verminderen het afval en de uitstoot die gekoppeld zijn aan
fabricage, transport en afvoer van plastic flessen voor eenmalig gebruik.
Verhoogde kosteneffectiviteit:
Flessenwater is niet alleen slecht voor het milieu, het is ook duur. Profiteer
van leidingwater.
Verschillende behoeften, verschillende dispensers:
Misschien wilt u een selfservice-optie voor een kleine groep collega’s
(bekijk de BRITA VIVREAU Top 15). Of misschien moet u snel honderden
glazen flessen vullen (dat kan onze BRITA VIVREAU Fill). Of wilt u
bepaalde soorten water (heet, met bruis, enz.)? We hebben een antwoord
op al uw specifieke wensen.
ongekoeld water
zonder bruis

gekoeld water
zonder bruis

Gekoeld bruisend

Heet
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Gekoeld lichtbruisend

Kantoren en studio’s

Water met een goede smaak is de sleutel tot een hogere productiviteit.

Op kantoor maakt het deel uit van uw bedrijfscultuur om personeel,
klanten en bezoekers betrouwbaar verfrissend water van hoge
kwaliteit voor te zetten.
Veel te veel bedrijven zien voorgevulde flessen als de ‘snelle oplossing’. Maar die moeten worden
gekocht, opgeslagen en weggegooid. Dat levert veel plastic afval op. En weggegooid geld. Plus verloren
tijd.
Er is een andere manier. Waterdispensers maken in één klap een einde aan deze problemen. Ze zorgen
ervoor dat u altijd makkelijk een voorraad water van uitstekende kwaliteit binnen handbereik hebt. Dat
bevordert een betere hydratatie – en op zijn beurt helpt het uw medewerkers om zich piekfijn te voelen.
Per slot van rekening is leidingwater het strengst gecontroleerde voedingsmiddel dat er is, gegarandeerd
door de plaatselijke nutsbedrijven. Wat ontbreekt zijn de technologieën, waaronder filtratie op de plaats
van gebruik, verwarming, koeling en carbonisatie, die zorgen voor een heerlijke smaak – precies dat is
het punt waar dispensers om de hoek komen kijken.

Voordelen
•	
Duurzamer – een handig, milieuvriendelijk alternatief voor plastic wegwerpflessen
• Uiterst efficiënt – geen dure aankoop, transport en opslag van gebotteld water nodig
• Meer welzijn – bevordert de hydratatie, verbetert productiviteit en tevredenheid
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Ons duurzame alternatief voor premium water
BRITA VIVREAU waterdispensers zijn een eenvoudige en verfrissende manier om voor
groen te kiezen, zonder concessies te doen aan smaak of kwaliteit.
Bij BRITA is het milieu een onderwerp dat ons na aan het hart ligt. Daarom doen we er alles aan om de duurzaamheid te verbeteren, bij ons bedrijf en bij u.
We hebben een recyclingprogramma voor onze filterpatronen. We onderzoeken manieren om de CO2-uitstoot te verminderen door middel van efficiënte processen.
En we verminderen afval gedurende de hele levenscyclus van het product, bijvoorbeeld door ledverlichting toe te passen en verpakking te minimaliseren.
Als u op zoek bent naar manieren om uw CO2-voetafdruk te verkleinen, is het vervangen van plastic flessen door een dispenser een eenvoudige manier om een verschil te maken:

506
kg

Minder plastic afval
Bedenk het volgende: als een doorsnee werknemer elke werkdag
één liter water drinkt, dan kan een bedrijf van 100 personen elk jaar
maar liefst 506 kg plastic afval voor eenmalig gebruik vermijden door
over te stappen naar een BRITA VIVREAU-dispenser. *

Lange levensduur
De BRITA-filtertechnologie beschermt dispensers tegen fijne deeltjes
zoals roest en zand. Dit verlengt de levensduur van de apparatuur,
nog een pluspunt voor de planeet.

Verlaag de uitstoot
Dispensers besparen kosten, afval en CO2-uitstoot in vergelijking
met het kopen, vervoeren en bewaren van flessen. Het is milieuvriendelijker en het is handig.

Sla de koelkast over
De dispensers hebben een ingebouwde koeler, wat betekent dat u
op elk moment en wanneer u wilt kunt genieten van gekoeld water.
Er zijn geen energievretende koelkasten nodig.

De juiste accessoires
Onze glazen flessen worden geproduceerd in Europa en zijn 100 %
herbruikbaar. Daarbij is glas duurzaam, recyclebaar en gemaakt van
natuurlijke materialen. U kunt de flessen vullen met vers, gefilterd
water en dit reduceert de impact op het milieu.

* Erarbeitung eines Leitfadens zur Erstellung kommunaler Abfallvermeidungskonzepte (alleen beschikbaar in het Duits.
Letterlijk: Gids voor het vermijden van afval op lokaal niveau), Beierse Ministerie van Milieu en Consumentenbescherming, 2016
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Het vervangen van plastic flessen voor eenmalig
gebruik met duurzame BRITA flessen en bijbehorende accessoires is een gemakkelijke manier om
een verschil te maken.

ng-lasting BRITA
d lo
bo
an
tt
ity

les

Bent u opzoek naar manieren om
uw carbon footprint te reduceren?
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Een 360° oplossing

BRITA VIVREAU - voor totale gemoedsrust.

Dispenser
Keuze uit modellen, keuze uit
watertypes

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

Financieringsopties
Aantrekkelijke opties
om te huren of te
kopen

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

Hygiene
solution

Een 360°
oplossing
Onderhoudsopties

Installatieservice,
onderhoudsservice

Ingebouwde veiligheidsmechanismen.
Optionele functie
voor nog betere
hygiëne

Flessen
Assortiment stijlen
en formaten, allemaal te personaliseren, bijvoorbeeld
met uw logo

Accessoires
Maatwerk
flessenkratten,
afwasaccessoires,
schoonmaakartikelen
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BRITA VIVREAU waterdispenser
Ik was op zoek naar manieren om ons te helpen onze CSRdoelstellingen 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.

VIVREAU Top 50/85

Veelzijdigheid in combinatie met betrouwbaarheid.

Versies met
gemiddelde of hoge
capaciteit
Easy Access Panel
additioneel bedieningspaneel
voor de machine (kan optioneel
geïnstalleerd worden en is
flexibel in locatie)
De BRITA HygienePlus functie (die een
inlaatfilter, thermische desinfectie en een
bacteriefilter combineert) biedt effectieve
bescherming voor dispensers. Het is
ontwikkeld op basis van meer dan 20 jaar
ervaring in de gezondheidszorgmarkt en
is ontworpen voor omgevingen waar
hygiëne van het allergrootste belang is,
en is optioneel verkrijgbaar voor BRITA
VIVREAU Top 50/85.

Intuïtieve displays:
voor het selecteren van het
watertype, portiegrootte en
voor het aanpassen van de
instellingen
ThermalGate™
Het krachtige thermische
desinfectie functie wordt
standaard geleverd

Voordelen
• Onbeperkt ongekoeld water zonder
koolzuur of gekoeld water zonder koolzuur,
water met koolzuur of water met een klein
beetje koolzuur
• De ThermalGate™ functie van BRITA
beschermt tegen herbesmetting vanwege
externe invloeden door externe bronnen
• Capaciteit: 50 l/u of 85 l/u

Materiaal van hoge
kwaliteit roestvrij
staal

Focus op duurzaamheid
R290 natuurlijk
koelmiddel en extreem
laag stroomverbruik

Ideaal voor bijv.
• Personeelsruimtes
• Ontvangstruimtes
• Lobby’s
• Vergaderruimtes
• Sportscholen en
fitnesszones
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Twee installatieopties
• Tafelmodel
• Vrijstaand

VIVREAU Top 15

Kleine capaciteit. Geen compromissen.

Voordelen
Koelcapaciteit toegespitst op
kleinere consumptiebehoeften

ThermalGate™
Het krachtige thermische
desinfectie functie wordt
standaard
geleverd

• Keuze tussen ongekoeld water zonder
koolzuur, gekoeld water zonder koolzuur
of water met koolzuur
• De ThermalGate™ functie van BRITA
beschermt tegen herbesmetting vanwege
externe invloeden door externe bronnen
• Capaciteit: 15 l/u

Lekdetectie
systeem standaard

Voorprogrammeerbare
portie instelling en
watertemperatuur

Ideaal voor bijv.
• Personeelsruimtes
• Executive lounges
• Vergaderruimtes
• Fitnesszones
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Twee installatieopties
• Tafelmodel
• Vrijstaand

VIVREAU Extra I-Shape
Stijlvol minimalistisch.

ThermalGate™
Krachtig thermisch desinfectie
functie dat standaard wordt
geleverd en beschermt tegen
herbesmetting door externe
invloeden van externe bronnen
De BRITA HygienePlus solution
(die een inlaatfilter, thermische
desinfectie functie en een bacteriefilter
combineert) biedt effectieve
bescherming voor dispensers. Het is
ontwikkeld op basis van meer dan 20
jaar ervaring in de gezondheidszorgmarkt
en is ontworpen voor
omgevingen waar hygiëne
van het allergrootste
belang is, en is optioneel
verkrijgbaar voor BRITA
VIVREAU Extra I-Shape.

Easy Access Panel
additioneel bedieningspaneel voor de
machine (kan optioneel
geïnstalleerd worden en
is flexibel in locatie)

Voordelen

Twee hoogtes

• Onbeperkt ongekoeld water zonder
koolzuur of gekoeld water zonder
koolzuur, water met koolzuur of water
met een klein beetje koolzuur

• Lange kraan (hoogte
tapkraan: 330 mm)

• Alleen de kraan is geïnstalleerd op
het werk- blad; de koeler-carbonator
is verborgen onder het aanrecht
• Capaciteit: 50 l/u of 85 l/u

Focus op duurzaamheid
R290 natuurlijk koelmiddel en
extreem laag stroomverbruik
Versies met gemiddeld
of hoge capaciteit
Materiaal van hoge
kwaliteit roestvrij staal

Ideaal voor bijv.
• Executive lounges
• Bars
• Kitchenettes
• Ontbijtbuffetten
• Personeelsruimtes
• Wellness- en spa-ruimtes
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• Korte kraan (hoogte
tapkraan: 260 mm)

VIVREAU Easy Access Panel

Additioneel bedieningspaneel voor BRITA VIVREAU dispensers
Design en bediening
Volledig afgestemd op
BRITA VIVREAU water
dispensers

Voordelen

Keuze uit meerdere
water types In lijn met de
geïnstalleerde BRITA VIVREAU
water dispenser

• Bedieningspaneel kan op lage hoogtes geïnstalleerd worden, bijv. voor rolstoelgebruikers
• Gemakkelijke bediening voor iedereen
• Beschikbaar voor VIVREAU Top 50/85,
VIVREAU Extra I-Shape en
VIVREAU Extra C-Shape

Gemakkelijk bereikbaar
Installatie mogelijk op
verschillende hoogtes

Ideaal voor bijv.
• Publieke gebouwen
• Ziekenhuizen
• Kantoorruimtes en
fabrieken
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Twee installatie
opties
• Schuin
• Plat:
op aanrecht
op kastdeur

VIVREAU ViTap

Een stijlvolle dispenser voor gekoeld water, water met bruis en heet water.

Anti-verbrandingsfunctie
voor heet water

Voordelen

Twee hoogtes

• Aantrekkelijk design, gebruiksvriendelijk

• ViTap (hoogte tapkraan: 240 mm)

• Verschillende combinaties gekoeld
water, water met koolzuur en heet water
voor elke omgeving
Keuze tot vijf verschillende
configuratie-opties

Eenvoudig schoon te maken
verwijderbare uitgangskranen

• Alleen de kraan is geïnstalleerd op
het werkblad; de koeler-carbonator en
boiler zijn verborgen in de onderkast

Roestvrijstalen kraan
Perfecte waterstroom
zonder spetteren

Lekbak met directe
aansluiting op
afvalwaterafvoersysteem

Ideaal voor bijv.
• Executive lounges
• Bars
• Kitchenettes
• Ontbijtbuffetten
• Personeelsruimtes
• Wellness- en sparuimtes
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• ViTap Plus (hoogte
tapkraan: 340 mm)

VIVREAU Fill

Snelheid, krachtig en precisie.

TwinFilling
Efficiënt twee
flessen/glazen
tegelijkertijd vullen

ThermalGate™
De thermische
desinfectie functie
beschermt de
machine tegen
besmettingen van
buitenaf

BRITA CLARITY Taste 100
Filter inbegrepen: behoudt
de mineralen in het water
en verwijdert ongewenste
stoffen.

Touch display
Voor intuïtieve selectie
van meerdere watertypen
en gebruiksinstellingen
SmoothFinishing
Deze portion control functie
zorgt ervoor dat flessen/
glazen gevuld worden
zonder overstroming.

Voordelen
• BRITA’s krachtigste waterdispenser met de hoogste koelcapaciteit
• Ongelimiteerd ongekoeld of
gekoeld niet bruisend water,
bruisend of lichtbruisend water
• Capaciteit 120 l/u

BottleGuard
Om gemakkelijk de
positie op de lekbak te
bepalen voor het vullen
van flessen of glazen

Ideaal voor bijv.
• Conferentiezalen
• Restaurants / Café
• Evenementen
• Kantine
• Bar
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Drie installatie
opties
• Vrijstaand
• Tafelmodel
• Tapkraan met
drie lekbak
varianten

Filtratie en hygiëne
Water is H2O – 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,
gediplomeerd watersommelier
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Waterbehandeling
Toegevoegde stoffen, bijv.
chloor, kunnen de smaak
beïnvloeden
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De waterkringloop
Water is een uitstekend
oplosmiddel en kan diverse
stoffen bevatten

er

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 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 hygiëne
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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BRITA accessoires
Een van de beste dingen van BRITA VIVREAU: hiermee
hebt u een totaalconcept in handen. Aan de ene kant
uw dispenser, die u kunt combineren met flessen op
maat. En aan de andere kant wordt alles geïnstalleerd
door professionele servicemonteurs. 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.

Watermachine

Dispenser
reiniging

En onze tip voor beste praktijken: we raden aan om BRITA VIVREAU dispensers dagelijks te reinigen voor
extra gemoedsrust.

Premium BRITA
glazen flessen

Uitgebreid
assortiment
accessoires
Kratten voor
schone flessen

Flessen wassen

Logo

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

Kratten voor
gebruikte flessen

Opties voor
personaliseren
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Personaliseerbare BRITA flessen

Duurzame BRITA flessen en dispenser oplossingen: De perfecte combinatie.

Maak uw BRITA fles naar uw eigen wensen.

Swing Fles

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
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BRITA Swing Fles
Formaten

425 / 750 ml

Material

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
Handig, veelzijdig en milieuvriendelijk.

Wave Fles

Twist Fles
Personaliseerbare
doppen
in twee kleuren

Grote fles opening
voor gemakkelijk
hervullen

Ideaal voor
elke dag
perfect voor
medewerkers,
patiënten en
gasten

Personaliseerbaar
logo 360° gedrukt

Afbeelding van
watertype
Bruis en niet
bruisend

Grote fles
opening
Voor gemakkelijk
hervullen

Praktisch te
hanteren door
de licht gebogen
vorm
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Te personaliseren
gedeelte

Te personaliseren
gedeelte
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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 bruis/niet bruisend

Dop

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

Minimale bestelhoeveelheid

• 12 standard BRITA Wave flessen
• 60 gepersonaliseerde BRITA Wave flessen

Minimale bestelhoeveelheid

20 standard or customised BRITA Twist bottles

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
U maakt een sterk statement met fris gefilterd water.

Lounge Fles

Classic Fles
Watertype
aanduiding
Zwarte of zilveren
dop

Modern en tijdloos
design

Prachtige
toevoeging
aan restaurants,
bars en lounges

Water type
aanduiding
blauwe of groene
afdichtring

Trendy design
Groot
printbaar
gedeelte

Groot printbaar
gedeelte
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BRITA Lounge Fles

BRITA Classic Fles

Formaten

350 / 750 ml

Formaat

500 / 750 / 1000 ml

Materiaal

Gecoat glas

Materiaal

Gecoat glas

Dop

Kleur: zilver of zwart

Sluiting

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

Minimale bestelhoeveelheid

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

Gepersonaliseerde opdruk

Maximaal 4 kleuren (vaatwasser bestendig)

Minimale bestelhoeveelheid

20 standaard of gepersonaliseerde BRITA Classic flessen

Gepersonaliseerde opdruk

Maximaal 4 kleuren (vaatwasser bestendig)
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Het BRITA VIVREAU service pakket
Deskundig, betrouwbaar advies en hulp.

Ons BRITA servicepakket houdt uw watermachine in optimale conditie en helpt u kostbare uitval en
reactieve onderhoudskosten te voorkomen.
U kunt profiteren van een hoogwaardige waterdispenser-eindoplossing, bestaande uit een breed aanbod
diensten, een toegewijd klantenserviceteam en een nationaal team van BRITA onderhoudsmonteurs. We
ondersteunen u gedurende de volledige levenscyclus van uw dispenser, van de inspectie en installatie ter
plaatse tot training, onderhoud en service.
Wij bieden een allesomvattende oplossing voor de specifieke drinkwaterbehoeften van uw organisatie.
Van advies over het beste dispensermodel voor uw vereisten, tot installatie en inbedrijfstelling, tot
regelmatig onderhoud. Tweemaal per jaar onderhoud maakt een correcte werking en effectieve hygiëne
mogelijk.

Aankoop of
verhuur van
dispensers

Verhuizing/
de-installatie

Het BRITA
VIVREAU
servicepakket

Levering van
dispenser
en filter

Installatie
op locatie

Service
hotline

Regelmatig onderhoud, filter
verwisselen
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Wat vinden onze klanten?
Het gebruik van het BRITA VIVREAU systeem

Ik denk dat de milieuvriendelijkheid

Onze gasten zijn verrukt over

betekende dat we geen kant en klare flessen

van BRITA VIVREAU heeft meegespeeld

ons nieuwe “Georgenthaler water”

mineraalwater hoefden te vervoeren, wat bijgedragen

in de keuze voor dit systeem.

(BRITA VIVREAU gefilterd kraanwater).

aan verlaging van onze CO2-voetafdruk.

En het project had veel succes.

En we besparen een derde van de kosten.

Brandmanager voor ACS | Universiteit van Sheffield

Contractmanager | Springer Nature

Katie Butler

John Haskell

Executive assistant | Hotel Hofgut Georgenthal
Peggy Scheiding

De unieke merkflessen met onze naam en het

Ik koos BRITA VIVREAU omdat zij

We hebben nu geen leveringen van flessen met

logo maken ons anders dan andere feestlocaties.

expert zijn in deze markt. Ik vond dat zij

water die binnenkomen en dus geen verspild plastic

Gasten hebben vaak positief gereageerd op het

het juiste kaliber en de juiste standaarden

of glas. Met de BRITA VIVREAU ViTap wordt de

uiterlijk en hoe ze aanvoelen. Sommigen hebben

hadden voor BNP Paribas.

juiste hoeveelheid water getapt; we verspillen geen

zelfs gevraagd of ze flessen konden kopen.

Hospitality en catering manager | BNP Paribas

energie meer door meer water te koken dan we

Michael Flatter

nodig hebben of de kraan te moeten laten lopen

Algemeen directeur | Spreespeicher Event
Robert Hoyer

om te wachten tot het koud wordt.
Locatie faciliteit manager | Jewish Care
Lindsay Forrest

Neem voor meer informatie contact op met:
BRITA Vivreau B.V. | Nederland, België, Luxemburg
De Boomgaard 11-12 | 1243 HV ‘s-Graveland | Nederland
Tel. +31 88 111 7-111 | Fax +31 88 111 7-123
info.dispenser.nl@brita.net | www.brita.nl
BRITA Vivreau BVBA
De Keyserlei 58-60 | bus 19 | 2018 Antwerpen | België
Tel. +32 78 1502-77 | Fax +32 78 1502-78
info.dispenser.be@brita.net | www.brita.be

Hoofdkantoor: BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Duitsland
Tel. +49 6128 746-0 | Fax +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.de
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