
Po co naprawiać jeśli 
można zapobiegać?
Profesjonalne rozwiązania filtracyjne BRITA

Uczyń wodę ze sprawdzonego systemu 
filtracyjnego sekretnym składnikiem w 
Twojej restauracji.



Lepsza jakość.

Każdego dnia niezliczone kubki gorących napojów wychodzą z maszyn vendingowych. Smak i wygląd to cechy, które je róż-
nią. Jeśli chcesz wybić się z tłumu i zyskać lojalność klientów, musisz oferować produkty o stałej, wysokiej jakości. 

Typowym przykładem jest kawa. Idealnie byłoby, gdyby odpowiadała oczekiwaniom dzisiejszych wymagających konsumen-
tów, jakie mają wobec tradycyjnych kawiarni. Oznacza to jednak coś więcej niż tylko bogaty smak – również wygląd, w tym 
klasyczna pianka, pełnią istotną rolę

Tak naprawdę właściwe przygotowanie idealnego napoju w automacie vendingowym wymaga kilku czynników. Sprawne dzia-
łanie, atrakcyjne kubki, sprzęt przyjazny użytkownikowi i niezawodne źródło znakomitej wody, to kluczowe elementy gwaran-
tujące oczekiwane rezultaty i satysfakcjonujące przychody.

Jak lepsza woda 
przekłada się na 
większe zyski?



Napój jest tak dobry, jak jego składniki. Dotyczy to także automatów sprzedających. Aromatyczne ziarna kawy i 
znakomite herbaty to podstawa sukcesu. Ale równie ważna jest woda, która trafia do każdego kubka. Woda ma 
znaczący wpływ na smak, zapach i wygląd produktu końcowego.
 
Systemy filtracyjne BRITA PURITY zmieniają wodę z sieci wodociągowej w płyn idealnie dopasowany do szcze-
gólnych potrzeb Twojego automatu vendingowego – bez względu na skład lokalnej wody. Filtrowana woda zawie-
ra zbilansowaną mieszankę minerałów, w tym wapń i magnez. Ma idealną twardość do przygotowy wania gorą-
cych napojów, takich jak kawa. A wszelkie niechciane elementy, które mogłyby zmienić lub przy  tłumić zapach i 
smak, zostają usunięte.

Co więcej, systemy filtracyjne BRITA zostały zaprojektowane tak, by były łatwe w obsłudze i utrzymaniu. Instala-
cja i serwisowanie, w tym wymiana filtra, są proste i intuicyjne. Produkty BRITA Professional charakteryzuje różno-
rodność wypróbowanych i przetestowanych funkcjonalności: obrotowy uchwyt ścienny do głowicy filtra pozwala 
na szybką i bezproblemową wymianę wkładów bez użycia narzędzi. Węże pozostają przymocowane do głowicy 
filtra i maszyna może nadal działać dzięki zintegrowanemu systemowi obejścia. Zapewnia to wygodny sposób 
łączenia. Ponadto filtr można płukać za pomocą jednego przycisku – bez ryzyka wycieku wody.

Woda najwyższej jakości – i łatwość w utrzymaniu.



Wysoka jakość napojów, dostępność wysokiej jakości sprzętu – przepis na 
sukces.

Systemy filtracyjne BRITA PURITY poprawiają jakość wody wykorzystywanej do przygotowywania gorących napojów w 
automacie vendingowym. Co więcej, woda uzdatniona przez BRITA przedłuża okres użytkowania sprzętu. Wszystkie istotne 
elementy są właściwie chronione przed osadzaniem się kamienia i osadów niepożądanych składników mineralnych, takich 
jak gips. Taka ochrona przed uszkodzeniem poprawia niezawodność i dostępność operacyjną cennych urządzeń. A unikanie 
konieczności napraw i łatwiejsza konserwacja przynoszą oszczędności, dzięki czemu zwiększasz swój zysk. 

Systemy filtracyjne PURITY BRITA Professional przyczyniają się do wysokiej jakości oferowanych przez Ciebie napojów i 
przedłużają żywotność maszyn, co skutkuje większymi zyskami ze sprzedaży. Oprócz szerokiej gamy produktów filtrujących 
wodę BRITA oferuje spójną koncepcję ich utrzymania.

Mamy szerokie, praktyczne doświadczenie w Twojej branży. Rozumiemy, że połączenie znakomitej obsługi – zapewnionej 
przez wyszkolonych ekspertów oraz technologii przyjaznej użytkownikowi jest kluczowe dla zagwarantowania wysokiej do-
stępności automatów. Nasz wykwalifikowany zespół i sprawdzone metody pomogą Ci zminimalizować koszty konserwacji i 
poprawić wydajność maszyn.



PURITY – profesjonalne filtry do wody dla firm cateringowych i kuchni 
komercyjnych.
Wszystkie rozwiązania filtracyjne z rodziny PURITY spełniają te same standardy: zapewnienie optymalnej jakości wody, najwyż-
szego bezpieczeństwa produktów oraz prostej obsługi w przypadku różnych zastosowań i warunków związanych z wodą. 

•  Filtry dekarbonizujące obniżają twardość węglanową dla 
niezawodnej ochrony maszyn, a także zapewniają optymalny 
skład mineralny dla danego zastosowania – z ustawieniami 
obejścia do 70%

•  Dla uzyskania najlepszych rezultatów, filtry z węglem aktyw-
nym usuwają niechciane substancje smakowe i zapachowe, a 
także gromadzące się zanieczyszczenia mechaniczne

•  Unikalna kontrola przepływu, jak również innowacyjna tech-
nologia IntelliBypass® zapewniają stałą jakość wody przez 
cały okres eksploatacji filtra

Niezwykła jakość: dzień w dzień.
Każdy z systemów filtracyjnych PURITY składa się z idealnie dopasowanych elementów, odpowiednich do różnych zadań.

Doskonałe bezpieczeństwo i trwałość produktów.
•  Starannie przetestowane pojemniki ciśnieniowe, słyszalny 

mechanizm zatrzaskowy i widoczne symbole bezpieczeństwa 
gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa produktów

•  Precyzyjny system rejestrowania danych wykorzystujący 
innowacyjny pomiar i wyświetlacz z technologią Advanced 
Control System (ACS)

•  Odporne obudowy filtrów poddane testowi ciśnienia rozry-
wającego przy wykorzystaniu statycznych i dynamicznych 
badań wytrzymałościowych

•   Regularne certyfikacje dokonywane przez niezależne in-
stytucje

Łatwa instalacja i obsługa.
Mając na uwadze konieczność wymiany filtrów, produkty BRI-
TA, dzięki inteligentnej i sprawdzonej technologii. są łatwe w 
użyciu i utrzymaniu.

• Wymiany filtra można dokonać bez użycia narzędzi
•  Skrócony obieg wody w głowicach PURITY C – urządzenia 

działają nawet gdy nie został założony wkład
•  Proste płukanie i odpowietrzanie filtra poprzez zintegrowane 

zawory płukania w głowicy filtra 
•  Działanie niemal wszystkich filtrów możliwe jest zarówno w 

pionie, jak i w poziomie



PURITY – linia produktów filtracyjnych. 

PURITY Quell ST PURITY C Quell ST PURITY C Finest

Opracowany specjalnie do użytku w gastronomii, ekskluzy-
wnych restauracjach i sektorze automatów sprzedażowych, na 
przykład w ekspresach do kawy i sprzęcie piekarniczym

Znakomite espresso z idealnej 
wody

Dekarbonizacja Dekarbonizacja

•  Zmniejszenie ilości niepożądanych substancji, które 
wpływają na smak

•  Zapewnienie optymalnej jakości produktu
•  Maksymalne bezpieczeństwo produktu zapewniające 

ciągłą pracę i bezpiecznego użytkowania

•  Zoptymalizowana woda do 
przygotowywania espresso 
i optymalnej ochrony urzą-
dzenia

•  Stabilna, złoto-brązowa 
pianka, która długo się 
utrzymuje

•  Optymalne rezultaty dla 
wszystkich kaw bazujących 
na espresso

•  Zmniejszenie ilości substan-
cji, które negatywnie wpły-
wają na zapach i smak

•  Niezawodna ochrona dla 
profesjonalnych ekspresów 
do kawy przed  
osadami z kamienia i gipsu

450, 600, 1200
4.217 l – 13.187 l*

•  Zawsze dobra decyzja, jeśli  
wymagane są wysokie prze-
pływy

•  Niezwykle łatwa obsługa i dopasowanie nawet przy małej 
ilości miejsca

Unikalny, intensywny, pełny 
smak espresso z autentycz-
nym aromatem

C50, C150, C300, C500, C1100
660 l – 11.500 l*

•  Niezwykle łatwa obsługa i 
dopasowanie nawet przy 
małej ilości miejsca

C150, C300, C500, C1100
1.100 l – 6.000 l*

Zmiękczanie

Poniżej znajduje się przegląd kompletnej gamy produktów filtracyjnych PURITY, zaprojektowanych specjalnie dla automatów 
sprzedających. BRITA Professional to odpowiednie rozwiązanie, zapewniające doskonałą wodę dla Twoich potrzeb – bez względu 
na jakość lokalnej wody.

Technologia

Zastosowanie

Główne zalety i 
cechy charaktery-
styczne

Rezultaty

Rozmiary filtra  
i pojemność



Profesjonalna optymalizacja
wody do gorących napojów

Filtr zapewnia ochronę ekspresów do 
kawy oraz pieców konwekcyjno-
parowych przed korozją.

•  Niezawodna ochrona i możliwie 
 najlepsza ochrona maszyn nawet w 
rejonach o miękkiej wodzie o wysokiej 
gęstości cząstek

•  Redukcja chloru oraz innych substancji, 
które negatywnie wpływają na aromat  
i smak, dzięki filtrowi węgla aktywnego

•  Specjalnie zaprojektowany do wody o 
dużej zawartości soli oraz gipsowej

•  Podwójny wymiennik jonowy zapobie-
ga korozji, odkładaniu się kamienia i 
osadów gipsowych

•  Ustawienia by-passu dostosowane są 
do wymagań ekspresów do kawy oraz 
pieców parowych

*  Podane informacje zebrano w oparciu o typowe warunki eksploatacyjne. 
Bardziej szczegółowe informacje na temat pojemności można znaleźć w odpowiednich arkuszach informacyjnych lub instrukcjach obsługi BRITA Professional.

Filtrów BRITA należy używać wyłącznie z wodą pitną lub wodą takiej jakości.

C50
15.000 l*

C1100
Zindywidualizowane obliczanie wydaj-
ności dzięki aplikacji BRITA Professional 
Filter Service App

Filtracja węglem aktywnymCałkowita demineralizacja

PURITY C50 FreshPURITY C1100 XtraSafe

Wkład filtra w znaczącym stopniu zatrzy-
muje osady obecne w wodzie na smak, 
zapach lub wygląd produktu końcowego

•  Cała surowa woda jest filtrowana –  
brak zmętnienia i najlepszy smak  
i aromat produktu końcowego

•  Zatrzymywane cząstki do wielkości  
0,5 μm zgodnie z normą NSF 42

•  Ochrona  sprzętu – znacznie skrócony 
czas przestoju urządzenia

Zasmakuj czystej przyjemności ze 
świeżej wody do gorących kawowych 
specjałów

Przygotowanie wspaniałej kawy oraz 
pysznych potraw na parze przy jedno-
czesnej ochronie urządzeń w rejonach, w 
których woda zawiera dużo soli i gipsu

Zoptymalizowana woda do  
orzeźwiających napojów

C1000
10.000 l*

PURITY C1000 AC

Filtracja węglem aktywnym
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Ochrona środowiska i recykling należą do filozofii firmy BRITA. Wprowadziliśmy 
program recyklingu naszych wkładów filtrujących już w 1992 roku – jako pierwsza firma 
w naszej branży. Nasz zakład w Taunusstein w Niemczech przetwarza wkłady używane 
zarówno w branży hotelarskiej, jak i prywatnych gospodarstwach domowych.

Dowiedz się więcej o programie BRITA Recycling: brita.pl/recycling-professional

Program recyklingu BRITA

Aplikacja Filter Service jest Twoim idealnym asystentem. To wyjąt-
kowe, kompleksowe narzędzie pomaga określić właściwy rodzaj 
i rozmiar filtra do konkretnych potrzeb. Dostarcza szczegółowe 
wskazówki instalacyjne serwisantom, oblicza, kiedy wkłady będą 
wymagać wymiany, ma również wiele innych innowacyjnych funkcji.

Aplikacja BRITA 
Professional Filter Service

Lub odwiedź stronę https://professional.brita.net/app

Pobierz bezpłatnie z

Jaka jest Twoja woda? BRITA może pomóc Ci określić jej 
skład i dostosować go do Twoich potrzeb.

Wiecej informacji, kontakt:

BRITA Polska Sp. z o. o. 
Ołtarzew, ul. Domaniewska 6 | 05 – 850 Ożarów Mazowiecki | Polska
Tel.: +48 22 7212420 | Fax: +48 22 7212449
brita@brita.pl | www.brita.pl

Centrala firmy: BRITA SE 
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Niemcy 
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033 
info@brita.net | www.brita.net


