Filiżanka kawy w 98 % składa
się z wody. Filtrujesz kawę –
dlaczego nie filtrujesz wody?
Profesjonalne rozwiązania filtracyjne BRITA
Lepsza woda dla Twojej firmy – idealna
baza do wspaniałej kawy, chleba czy
słodkich wypieków.

Najlepsza woda.
Najlepsza kawa
i wypieki.
Doskonale smakująca kawa i wypieki zaczynają się od
wysokiej jakości wody.
Woda jest niezbędna – do parzenia kawy, wypieku ciast, czyszczenia sprzętu kuchennego i
innych zadań. Jednak woda to coś więcej niż związek chemiczny o wzorze H₂O. Zazwyczaj
zawiera wiele minerałów i innych rozpuszczonych ciał stałych, a jej skład może się diametralnie różnić w zależności od regionu. Chociaż są one niewidoczne gołym okiem, mogą
mieć znaczny wpływ na smak, konsystencję i wygląd napojów oraz wypieków. BRITA oferuje szeroką gamę filtrów dostosowanych do indywidualnych potrzeb, pomagając stworzyć
najlepsze napary i najpyszniejsze smakołyki.

	Ładniejsza pianka, lepszy zapach i smak –
dzięki odpowiedniej wodzie.
Kawa jest nieodłącznym elementem nowoczesnego stylu życia. A jakość wody, która trafia do każdego kubka, ma olbrzymie znaczenie. Na przykład jeśli kawa jest gorzka, przyczyną jest zazwyczaj
zbyt miękka woda. Z kolei zbyt twarda woda nie pozwala rozwinąć się aromatowi i napój staje się
mdły. Dzięki systemom filtracyjnym BRITA możliwe jest zoptymalizowanie wody kranowej, by była
odpowiednia do przyrządzania kawy – niezależnie od składu mineralnego wody dostarczanej lokalnie.
Filtrowana woda zawiera zbilansowaną mieszankę minerałów, w tym wapń i magnez, i jest idealna do
parzenia kawy. Wszelkie niechciane elementy, które mogłyby zmienić smak lub zapach, zostają skutecznie usunięte.

Pyszna woda do pysznych wypieków.
Jeśli piekarnie mają przetrwać i dobrze prosperować w dzisiejszym mocno konkurencyjnym środowisku, muszą serwować świeże, atrakcyjne wyroby. Dla zapewnienia każdorazowo najlepszych rezultatów
kluczowa jest jakość ciasta – a skład wody również musi być odpowiedni. Wodę wykorzystuje się na
przykład w procesie gotowania na parze, dzięki któremu uzyskujemy piękny połysk i puszystość.

Chroń swój sprzęt – i swoje zyski.
Systemy filtracyjne BRITA mogą nie tylko poprawić smak napojów, woda uzdatniona przez BRITA wydłuża także okres eksploatacji urządzeń do parzenia kawy. Wszystkie dysze pary i inne kluczowe elementy są chronione przed osadami z kamienia
i minerałów. Taka ochrona przed uszkodzeniem poprawia dostępność operacyjną urządzeń. A unikanie konieczności napraw i
przestojów przynosi oszczędności, dzięki czemu zwiększasz swój zysk. Dzięki szerokiej gamie systemów filtracji wody BRITA z
pewnością znajdziesz odpowiednie rozwiązanie dla Twojej firmy.

Odpowiedź BRITA
PURITY i BRITA PROGUARD Coffee, produkty do filtracji kawy, zaspokajają szeroki zakres wymagań kawiarni i piekarni. Filtracja
utrzymuje się na stałym poziomie przez cały okres eksploatacji, konsekwentnie dostosowując skład mineralny wody do potrzeb,
niezależnie od jakości lokalnej wody.

PURITY

BRITA PROGUARD Coffee

Wszystkie rozwiązania filtracyjne PURITY zostały zaprojektowane w celu zapewnienia doskonałej jakości wody, bezpieczeństwa produktu i prostej obsługi w zakresie różnorodnych
zastosowań i różnych typów wody.

Rozwiązanie BRITA w sytuacji gdy lokalna woda zawiera duże
ilości żrących chlorków i/lub siarczanów. Opatentowane rozwiązanie z wieloma wkładami łączy membranę z odwróconą
osmozą (RO) z technologią mineralizacji i filtracji wstępnej, w
jednym, skutecznym rozwiązaniu.

Niezwykła jakość: dzień w dzień.
• Filtry dekarbonizujące redukują twardość węglanową, zapewniając niezawodną ochronę sprzętu. Gwarantują idealną
kompozycję mineralną do każdego zadania – z możliwością
obejścia do 70%
• Filtry z węglem aktywnym usuwają niepożądane substancje,
zapewniając świeży smak
• Unikalna kontrola przepływu i innowacyjna technologia
IntelliBypass® gwarantują stałą jakość wody
Doskonałe bezpieczeństwo i trwałość produktów.
• Testowane pojemniki ciśnieniowe, słyszalny mechanizm zatrzaskowy, widoczne symbole bezpieczeństwa
• Precyzyjny system rejestrowania danych wykorzystujący
innowacyjny pomiar i wyświetlacz z technologią Advanced
Control System (ACS)
• Odporne obudowy filtrów poddane testowi ciśnienia rozrywającego przy wykorzystaniu statycznych i dynamicznych
badań wytrzymałościowych
• Certyfikacje dokonywane przez niezależne instytucje
Łatwa instalacja i obsługa.
• Wymiany filtra można dokonać bez użycia narzędzi
• Obejście wody w głowicach PURITY C – urządzenia nadal
działają, nawet jeśli nie został założony wkład
• Proste opłukiwanie i odpowietrzanie filtra poprzez zintegrowane zawory w głowicy filtra
• Większość filtrów można zainstalować pionowo lub poziomo

Mineralizacja dopasowana do potrzeb.
• zapewnia doskonały smak kawy
• BRITA TasteSystem umożliwia wybór maksymalnie trzech poziomów mineralizacji, zgodnie
z indywidualnymi preferencjami smakowymi i
specyfikacjami stowarzyszeń kawy
• Zgodnie z zaleceniami Specialty Coffee Association (SCA) i Niemieckiego Stowarzyszenia Kawy
Bezpieczny i prosty w instalacji, obsłudze i serwisowaniu.
• Gdy ciśnienie wody w sieci jest wyższe niż 3 bary, BRITA
PROGUARD Coffee działa bez prądu – nie jest wymagane
podłączenie zasilania. Jeśli ciśnienie jest niższe, można zainstalować elektryczną pompę wspomagającą.
• Do użycia w połączeniu z bezpłatną aplikacją BRITA
Professional Filter Service. Zawiera ona wskazówki dotyczące
wyboru, instalowania i wymiany.
Niezawodna ochrona sprzętu.
• Zapobiega korozji* dzięki zatrzymywaniu soli
(ponad 97%)
• Trzykrotna ochrona BRITA przed korozją, osadzaniem się kamienia i gipsu oraz wynikającymi z nich
awariami urządzenia
• Woda po mineralizacji ma neutralne pH (6,5 – 7,5)

* Warunki pracy: ciśnienie wody >3 bary, nieprzerwany przepływ >5 l/godz.

PURITY i BRITA PROGUARD – rozwiązania w zakresie filtracji do
ekspresów do kawy i urządzeń piekarniczych.

PURITY Quell ST

PURITY C Quell ST

PURITY C Finest

Technologia

Dekarbonizacja

Zastosowanie

Opracowany specjalnie do użytku w gastronomii, ekskluzywnych restauracjach i sektorach sprzedażowych, np. w ekspresach do kawy

Znakomite espresso z idealnej
wody

Rozmiary filtra
i pojemność

450, 600, 1200

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

Główne zalety i
cechy charakterystyczne

•R
 edukcja elementów (np. chlor), które mogą negatywnie wpływać
na smak i aromat w celu poprawy smaku produktów końcowych.
•O
 graniczenie osadzania kamienia, tym samym awarii i kosztów serwisu i napraw.
• Instalacja produktu zapewnia nieprzerwaną pracę urządzenia.

4.217 l – 13.187 l*

•P
 omocny w przypadku potrzeby dużych przepływów
(do 500 l/h przy spadku
ciśnienia o 1 bar)

Rezultaty

Dekarbonizacja

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

•N
 iezwykle łatwa obsługa. Możliwość dopasowania w trudnych
warunkach instalacyjnych.

Znaczne ograniczenie twardości węglanowej, a co za tym idzie
również kamienia

Zmiękczanie

•Z
 optymalizowana woda do przygotowania espresso i optymalna
ochrona maszyn
• Złoto-brązowa pianka, która
długo się utrzymuje
• Optymalne rezultaty dla
wszystkich kaw bazujących na
espresso
• Zmniejszenie ilości substancji,
które negatywnie wpływają na
aromat i i smak
• Niezawodna ochrona dla profesjonalnych ekspresów do kawy
przed osadami z kamienia i gipsu

Unikalny, intensywny, pełny smak
espresso z autentycznym aromatem

PURITY i BRITA PROGUARD – rozwiązania filtracyjne do
ekspresów do kawy i urządzeń piekarniczych.

PURITY Steam

PURITY C Steam

PURITY C1100
XtraSafe

Technologia

Dekarbonizacja

Dekarbonizacja

Całkowita demineralizacja

Zastosowanie

Optymalna jakość wody dla piekarni i pieców parowych

Sprawdzona technologia dla małych i średnich pieców konwekcyjno-parowych

Filtr zapewnia ochronę ekspresów do kawy oraz pieców
konwekcyjnoparowych przed
korozją.

Rozmiary filtra
i pojemność

450, 600, 1200
3.680 l – 10.800 l*

C500, C1100
4.675 l – 7.907 l*

C1100
Zindywidualizowane obliczanie wydajności dzięki
aplikacji BRITA Professional
Filter Service App

Główne zalety i
cechy charakterystyczne

•D
 uża wydajność ze
znacznym ograniczeniem powstawania kamienia
• Dysze

parowe dłużej działają bez
awarii
•U
 stawienia obejścia specjalnie
dostosowane do różnych parowarów i pieców
• Maksymalne bezpieczeństwo
produktu
•D
 la ciągłej pracy i bezpiecznego
użytkowania
• Łatwy w użyciu

•O
 graniczenie osadzania kamienia, tym samym awarii i
kosztów serwisu.
• Redukcja elementów (np.
chlor), które negatywnie wpływają na smak i aromat.
• Szybkość przepływu do 330 l/h
przy spadku ciśnienia o 1 bar.
• Obejście dostosowane do
pieców.

•S
 pecjalnie zaprojektowany
do wody o dużej zawartości
soli oraz gipsowej
• Podwójny wymiennik jonowy
zapobiega korozji, odkładaniu się kamienia i osadów
gipsowych
• Ustawienia by-passu dostosowane są do wymagań ekspresów do kawy oraz pieców
parowych

Rezultaty

Niezwykła i stała jakość wody

Wypieki, ryby, mięso i warzywa
mogą być gotowane w optymalnych warunkach

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

AquaAroma
Crema
AquaAroma

AquaGusto

PURITY C50 Fresh

PURITY Clean/
PURITY Clean Extra

AquaAroma Series/
AquaGusto

BRITA PROGUARD Coffee

Filtracja węglem aktywnym

Częściowa i całkowita
demineralizacja

Dekarbonizacja

Odwrócona osmoza/
mineralizacja

Profesjonalna optymalizacja
wody zwłaszcza do gorących
napojów (np. ekspresy do
kawy) w rejonach z miękką
wodą.

Profesjonalne mycie
wysokiej jakości sztućców,
szkła i delikatnych naczyń
bezpośrednio przy barze

Wkład filtra do przenośnych
ekspresów do kawy ze
zbiornikiem wody

Idealny do przygotowywania
wysokiej jakości kawy w regionach, w których woda zawiera
nadmiar chlorków i siarczanów

C50
15.000 l*

1200
PURITY Clean: 12.000 l*
PURITY Clean Extra: 5.000 l*

AquaAroma: 145 l*
AquaAroma Crema: 150 l*
AquaGusto: 100 l/250 l*

50, 300, 500, 1100
Pojemność zależy od sytuacji.
Powiązana aplikacja BRITA
Professional Filter Service
pomaga wybrać właściwy filtr.

• Niezawodna 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

•S
 kuteczny w przypadku
surowej wody i wysokiej
twardości węglanowej oraz
nieszkodliwych dodatkowych minerałów
•S
 zkło, białe naczynia i
sztućce wyglądają czysto i
nieskazitelnie – bez polerowania ręcznego

•Z
 mniejszenie zawartości
kamienia w wodzie pitnej
mające na celu ochronę
ekspresów do kawy przed
osadami
• Stałe ciśnienie i temperatura
wody podczas parzenia
• Łatwy montaż bez
konieczności użycia
narzędzi, łatwa wymiana

•C
 hroni przed korozją i
związanymi z nią awariami maszyn; współczynnik
zatrzymywania soli wynosi
łącznie ponad 97%
• Woda po mineralizacji o
neutralnym pH (6,5 – 7,5)
• Działa bez prądu (gdy
ciśnienie wody w sieci jest
wystarczające)
• Można dostosować poziom
mineralizacji

Doświadcz czystej przyjemności z kawy i świeżej wody do
gorących kawowych specjałów

Woda częściowo/ całkowicie
zdemineralizowana dla naj
lepszych rezultatów mycia

Niezwykła i stała jakość wody
bez instalowania technologii
filtracyjnej

Zawsze doskonała jakość
wody i mineralizacja, zapewniające pyszną kawę

*P
 odane 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.

Program recyklingu BRITA
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

Aplikacja Filter Service jest Twoim idealnym asystentem. To wyjątkowe, 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.
Pobierz bezpłatnie z
Lub odwiedź stronę https://professional.brita.net/app

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
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Aplikacja BRITA
Professional Filter Service

