BRITA pRofessIonAL.
BRITA: gwarancja najwyższej jakości
wody w Twojej firmie.

ThInk youR wATeR

WODA TO
NIEZBĘDNY
ELEMENT
NASZEGO ŻYCIA.

czy wodA, kTóRej pAŃsTwo używAjĄ, spełnIA wAsze poTRzeBy?
Dostęp do wysokiej jakości wody jest kluczowy dla naszego zdrowia. I wcale nie chodzi tylko o wodę pitną, lecz
także o wodę używaną do zaparzania kawy czy herbaty i przygotowywania posiłków w piecach parowych, oraz
potrzebną do sprzątania kuchni i innych miejsc, gdzie przyrządzane jest pożywienie. W tych wszystkich sytuacjach
pragniemy, by jakość wody była możliwie najwyższa. Ma ona bowiem wpływ nie tylko na nasze zdrowie i
efektywność pracy, ale także na zyski firmy, w której jest używana. Jest to naturalny skarb o niezwykłej wartości dla
nas wszystkich, dlatego też BRITA stworzyła wyspecjalizowane systemy, optymalizujące ten cenny zasób.
Nasze filtry zostały zaprojektowane w oparciu o przetestowaną i sprawdzoną technologię filtrowania, aby uzyskać
idealne rozwiązania dla wszelkich możliwych potrzeb biznesowych – co przełoży się na zadowolenie Państwa
klientów, gości i pracowników. Zapraszamy do odkrycia wielu korzyści, jakie niosą ze sobą nasze systemy. Przekonają się Państwo się, że było warto.

włAścIwe RozwIĄzAnIe, zA kAżdym RAzem.
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Systemy filtracji BRITA spełniają najwyższe standardy
jakości wody, pojemności, trwałości i łatwości w
utrzymaniu niezależnie od zastosowania czy rodzaju
wyposażenia.
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Nasze produkty są atrakcyjne cenowo, przyjazne dla
środowiska i estetyczne. Korzystając z nich zyskasz
aromatyczną kawę ze stabilną cremą, ugotujesz
apetyczne potrawy, a Twoje urządzenia vendingowe i
piece do wypieku pieczywa unikną uciążliwych napraw.

zAAngAżowAnIe nA Rzecz nIeusTAnnego
Rozwoju I InnowAcjI.
Obecnie około 250 milionów ludzi na całym
świecie pije wodę filtrowaną przy użyciu
rozwiązań BRITA, a liczba ta rośnie z
dnia na dzień. Nasze produkty są
dostępne w ponad 60 krajach na
pięciu kontynentach. Jesteśmy światowym
liderem rozwiązań technologicznych w
zakresie filtrowania wody i dopasowywania jej
składu i jakości do indywidualnych potrzeb
użytkowników. W BRITA rozumiemy, że różne
organizacje mają odmienne wymogi w zakresie
wykorzystywanej przez nie wody. Od momentu, kiedy
50 lat temu wprowadziliśmy do użycia podręczny system
filtracji wody, nieustannie pracowaliśmy nad nowymi, coraz
lepszymi rozwiązaniami, które spełniłyby unikalne potrzeby
naszych użytkowników. Szeroka oferta produktów to dowód
postępu technologicznego, którego jesteśmy świadkami.

Produkty BRITA
są dostępne w ponad

60
krajach
na całym
świecie.

250
mln

Każdego dnia 250 mln ludzi pije wodę
filtrowaną za pomocą rozwiązań BRITA

BRITA: gwarancja najwyższej jakości.
Więcej informacji na temat najlepszych rozwiązań BRITA dla Państwa potrzeb można znaleźć w naszych broszurach.
Wszystkie nasze systemy oferują korzyści, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju biznesu:

Niezawodność, zdrowie i bezpieczeństwo
Wieloetapowa technologia filtrowania BRITA sprawia,
że woda jest zawsze wysokiej jakości, bez względu na
jej źródło. Ponadto, nasze produkty można z łatwością
zainstalować wszędzie, gdzie są potrzebne: w automatach
sprzedających, piekarnikach, zmywarkach, piecach
konwekcyjno-parowych, ekspresach do kawy,
dystrybutorach wody itp.

Ekologia, łatwe utrzymanie
Po co czekać, aż Twoje urządzenia się zepsują, jeśli
awariom można zapobiec? BRITA oddaje do Państwa
dyspozycji ekologiczne i łatwe w utrzymaniu rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Atrakcyjność cenowa i długotrwałość
Systemy filtracyjne BRITA to gwarancja długiego okresu
użytkowania, dużej pojemności i łatwości w utrzymaniu,
co oznacza ekonomiczną eksploatację. Dodatkowo,
nasze rozwiązania zapewniają długotrwałą ochronę
drogich urządzeń przed osadzaniem się w nich kamienia.
Nasze rozwiązania pozwolą Ci uniknąć uciążliwych i
kosztownych napraw, co bezpośrednio przełoży się
na natychmiastowe oszczędności.

Centrala firmy: BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4
65232 Taunusstein
Germany
Tel.: +49 6128 746-5765
Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net
www.professional.brita.net

BRITA Polska Sp. z o.o.
Ołtarzew, ul. Domaniewska 6
05 – 850 Ożarów Mazowiecki
Poland
Tel.: +48 22 721-2420
Fax: +48 22 721-2449
brita@brita.pl
www.brita.pl

PN: 1013262-006a seitenwind.com 09/16 Mozliwe błedy i przeoczenia.

Więcej informacji

Wszelkie broszury reklamowe i
filmy instruktażowe dostępne są na
www.brita.pl

Chcesz uzyskać szczegółowe
informacje na temat naszych
produktów?

