
DZIĘKI FIRMIE BRITA
OD 1966 ROKU    
STAWIAM 
NA NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ



FilterManager

TYLKO WODA
OD 1966 ROKU DO DZIŚ

Gdy w 1966 roku wprowadzono na rynek pierwszy filtr BRITA, 
nikt nie spodziewał się, że przedsięwzięcie to okaże się tak  
ogromnym sukcesem. Nasze rozwiązania w dziedzinie filtracji 
znalazły od tamtej pory zastosowanie w kuchniach gospodarstw 
domowych na całym świecie. Niezależna spółka BRITA Professional 
GmbH & Co. KG oferuje kompleksowe rozwiązania stosowane w 
gastronomii. Cel, który sobie wyty  czy liśmy, jest jasny – oferowa-
nie klientom wyspecjalizowanych rozwiązań w dziedzinie filtra-
cji, a także usług spełniających najróżniejsze potrzeby i dostoso-
wanych do różnorodnych zastosowań.



NASZA WIZJA:
WSPÓLNY SUKCES 



Kawa

Klasyczna kawa czy też napój kawowy na bazie espresso – ich 

jakość, a szczególnie smak, zawsze w dużym stopniu zależy 

właśnie od wody. Filtry do wody marki BRITA Professional 

umożliwiają uzyskanie optymalnej wody do przygotowania sma

cznej kawy, chroniącej jednocześnie wykorzystywane urządzenie. 

Woda jest niezbędna do  gotowania, pieczenia, zmywania  
lub przygotowywania gorących napojów. Do każdego z tych 
zastosowań woda musi mieć określone parametry gwarantu-
jące stałe uzyskiwanie najlepszych efektów. Filtry z rodziny 
PURITY oferują optymalne rozwiązanie problemów związanych 
z wodą do prawie każdego zastosowania. 



Piece konwekcyjno – parowe 

Świeże, apetyczne wypieki o każdej porze dnia, to wyzwanie dla 

wielu piekarń. Można temu sprostać tylko dzięki piecom o dużej 

mocy stosowanym bezpośrednio w lokalu. Oprócz jakości ciasta 

liczy się także woda stosowana do wytwarzania pary. Nasze filtry 

PURITY optymalizują wodę, chroniąc urządzenia i zapewniając 

najlepsze efekty pieczenia.

Zmywarki do naczyń

Pięknie nakryty stół z lśniącymi czystością talerzami, sztućcami i 

szklankami – to właśnie elementy odpowiedniego wystroju 

odnoszącej sukcesy restauracji. Oprócz nowoczesnych zmywarek i 

środków chemicznych, również woda o odpowiednich parametrach 

w znacznym stopniu przyczynia się do uzyskania dobrego efektu 

zmywania. Filtry PURITY zapewniają doskonałą czystość naczyń, 

skuteczną ochronę zmywarek i wydajne zastosowanie środków 

chemicznych.



Urządzenia vendingowe 

W dzisiejszych czasach kawa z automatu musi przekonywać  

klientów najwyższą jakością, porównywalną do jakości kawy w 

kawiarni. Jest to możliwe tylko poprzez połączenie różnych czynni

ków – łatwego w użyciu urządzenia, smacznej kawy i optymalnej 

jakości wody. Spe cjalne filtry marki BRITA Professional nie tylko 

zapewniają stałą i  wysoką jakość produktu końcowego, lecz 

przyczyniają się także do optymalnego zabezpieczenia urządzenia.

Piekarniki

W profesjonalnych kuchniach stosuje się obecnie także nowo

czesne piekarniki. Doskonale działające urządzenia nie tylko 

pomagają przyrządzać dania wysokiej jakości lecz także zwiększają 

rentowność lokalu – zarówno ekskluzywnych restauracji, jak i 

stołówek. Nasze rozwiązania w dziedzinie filtracji obejmujące  

filtry PURITY optymalizują wodę stosowaną w piekarnikach, 

chroniąc urządzenia i zapewniając najlepsze efekty pieczenia. 



1992
Ochrona środowiska już od ponad dwóch dziesięcioleci wpisana 
jest w filozofię firmy. Wykorzystywanie energii elektrycznej z 
ekologicznych źródeł, produkcja zgodna z zasadami zrówno-
ważonego rozwoju oraz kompleksowy program recyklingu niez-
bicie to potwierdzają. Sercem procesu recyklingu jest nowoczes-
na, wyspecjalizowana i wielofunkcyjna instalacja BRITA. Zużyte 
elementy filtracyjne są w niej poddawane procesowi higienizacji, 
oczyszczania z substancji obcych, regeneracji i optymalizacji. Na 
końcu tego procesu wymiennik jonowy znowu spełnia wszystkie 
funkcjonalne i higieniczne wymogi jakościowe, które są także 
stawiane nowym produktom.

W roku 2012 osiągnęliśmy znaczny współczynnik recyklingu. 

Naszym celem jest jego dalsze zwiększenie. 

Oprócz dostarczania najwyższej jakości produktów celem naszej 

firmy jest również świadczenie profesjonalnych usług. Należą do  

nich kompetentne doradztwo, analiza i specyfikacja wody oraz kom

pleksowy program szkoleń w zakresie produktów dla techników, 

handlowców i użytkowników.
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DOBRA WODA 
A JAKOŚĆ ŻYCIA

Jesteśmy w naszym żywiole zajmując się wodą stosowaną w branży 

HORECA i w urządzeniach vendingowych. Oferując produkty BRITA 

Professional, możemy zagwarantować naszym klientom stałą jakość 

wody, a tym samym jakość i funkcjonalność ich usług. Dzięki temu 

woda staje się czynnikiem zapewniającym jakość produktów i po 

wodzenie przedsięwzięcia.

Wyszukane dania podane na błyszczącej porcelanowej zastawie, 
wspaniałe wino w połyskującym kieliszku i na koniec doskonałe 
espresso ze złotobrązową pianką - to jakość życia w czystej posta-
ci. Nie jest to możliwe bez dobrej i zoptymalizowanej wody. 
BRITA Professional od dziesięcioleci opracowuje rozwiązania dla 
różnych potrzeb branży gastronomicznej, aby optymalizować 
wodę pitną odpowiednio do specyfiki zastosowań, zapewniając 
ich perfekcyjny efekt.



BRITA PROFESSIONAL
LICZBY / DANE / FAKTY

Każdego dnia na całym świecie 250 milionów osób 
docenia walory filtrowanej wody BRITA. Ponad 1000 
pracowników z centrali naszej firmy w Taunusstein w 
Niemczech we współpracy z dystrybutorami na całym 
świecie i rozbudowaną siecią handlową zapewnia  
stałą dostępność produktów BRITA.

W roku 2012 firma BRITA Professional osiągnęła obrót 

całkowity wynoszący ponad 62 mln euro. Kompleksowa 

obsługa, kompetentne doradztwo i bezpośrednia relacja  

z klientami stanowią fundament naszej rodzinnej firmy 

prowadzonej już przez przedstawicieli drugiego pokolenia. 

Przy eksporcie na poziomie ponad 80% firma ma silną 

pozycję na rynkach międzynarodowych. 

62 010 000 €



Woda wodzie nierówna. W zależności od 
pochodzenia i sposobów uzdatniania,  
twardość wody i zawartość rozpuszczo-
nych w niej składników mineralnych 
różnią się bardzo mocno. Nasze filtry 
pomagają zagwarantować stałą, 
zoptymalizowaną jakość wody, a tym 
samym jej dobry smak i funkcjonalność. 
Staramy się uzyskać certyfikaty dla wszy-
stkich produktów na całym świecie. Z 
tego względu oprócz ustawowo wymaga-
nych badań jakości, dobrowolnie poddaje-
my nasze produkty badaniom jakości 
przeprowadzanym przez niezależne  
instytuty. Dlatego nasze filtry są zawsze 
gwarantem bezpieczeństwa i jakości.

Znaczne inwestycje w działalność rozwojową 

pozwalają nam zapewnić pozycję na rynku 

także w przyszłości, pozostając dla naszych 

klientów partnerem godnym zaufania.

5 000 
KLIENTÓW

2 000 000 
PRACUJĄCYCH FILTRÓW

62 010 000 €



Dysponując 10 spółkami zależnymi na całym świecie oraz 
licznymi partnerami i dystrybutorami, BRITA Professional jest 
na dobrej drodze, aby stać się globalnym graczem w dziedzi-
nie profesjonalnej optymalizacji wody. Nie mniej niż 5000 
klientów B2B i ponad 2 mln eksploatowanych rozwiązań filtra-
cyjnych stanowią tego niezbity dowód.

10 LOKALIZACJI

Australia
BRITA Water Filter Systems
Distributors Pty Ltd
Professional Division
Suite 2 / Level 9 
123 Epping Road
North Ryde, NSW 2113 
Tel.:  +61 (0) 2 9486 4200
Fax:  +61 (0) 2 9486 4222
professional@brita.com.au
www.brita.com.au

Niemcy i Austria
BRITA Professional GmbH & Co. KG
HeinrichHertzStraße 4
D – 65232 Taunusstein
Tel.: +49 (0) 61 28 / 7 46  57 65
Fax: +49 (0) 61 28 / 7 46  50 10
professional@brita.net
www.professional.brita.de

Francja
BRITA France SARL
16 rue du Bois Chaland
F – 91090 Lisses
Tel.:  +33 (0) 169 11 36 40
Fax:  +33 (0) 169 11 25 85
professionnel@britafrance.fr
www.brita.fr 

Wielka Brytania 
BRITA Water Filters Ltd.
BRITA House
9 Granville Way – Bicester
GB – Oxfordshire OX26 4JT
Tel.: +44 (0) 844 742 4990
Fax: +44 (0) 844 742 4902
clientservices@brita.co.uk
www.brita.co.uk

Włochy
BRITA Italia s.r.l.
Viale Kennedy 21
I – 24066 Pedrengo (BG)
Tel.:  +39 (0) 35 19 96 46 39
Fax:  +39 (0) 35 20 36 61
o      +39 (0) 35 19 96 22 56
ppditalia@brita.net
www.brita.it

Holandia, Belgia, Luksemburg
BRITA Professional GmbH & Co. KG 
Netherlands
Kanaaldijk Noord 109 G
NL – 5642 JA Eindhoven
Tel.: +31 (0) 40 281 39 59
Fax: +31 (0) 40 281 84 36
info@brita.nl
www.brita.nl | www.brita.be

Polska
BRITA Polska Sp. z.o.o.
Ołtarzew, ul. Domaniewska 6
PL – 05 – 850 Oz

.
arów Mazowiecki

Tel.: +48 (0) 22 721 24 20
Fax: +48 (0) 22 721 24 49
brita@brita.pl
www.brita.pl

Szwajcaria
BRITA AG
Gassmatt 6
CH – 6025 Neudorf / LU
Tel.: +41 (0) 41 932 42 30
Fax: +41 (0) 41 932 42 31
infoppd@brita.net
www.brita.ch

Hiszpania
BRITA Iberia, S.L.U
C /  Valencia 307 2º– 4ª
E – 08009 Barcelona
Tel.: +34 (0) 93 342 75 70
Fax: +34 (0) 93 342 75 71
ppd-es@brita.net
www.profesional.brita.es

Ameryka Północna
Distributed by MAVEA LLC
675 Tollgate Road, Suite G
Elgin, IL 60123, USA
Tel. Main office: +1 8474290509
Fax: +1 8474290512
Toll Free: 8665510510
info@mavea.com
www.mavea.com

Centrala firmy
BRITA Professional GmbH & Co. KG
HeinrichHertzStraße 4 
D – 65232 Taunusstein
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NASZA MISJA: 
OPTYMALNA WODA 
DLA KAŻDEGO



DOBRA WODA PITNA  
NIE ZAWSZE JEST DOBRA
DLA NASZYCH URZĄDZEŃ

Czysta woda pitna z wodociągu jest dla nas rzeczą oczywistą. 
Jednak o ile woda z kranu nadaje się do picia, o tyle jej zastosowa-
nie w gastronomii może stanowić spore wyzwanie. Czynniki, takie 
jak twardość wody, substancje zapachowe i smakowe lub cząstki 
zawarte w wodzie, mogą wpływać na jakość produktów końcowych, 
zakłócać przyjemność z ich spożywania i powodować zakłócenia w 
funkcjonowaniu urządzeń.

W naszej wodzie pitnej jest wiele składników, które mogą mieć 

wpływ na smak i zapach, ale także na działanie urządzeń, w których 

woda ta jest wykorzystywana.

Składniki mineralne  

są nośnikami smaku, które przyczyniają się do tego, że aromaty 

potraw i napojów mogą się w pełni ukształtować. Dlatego ważne 

jest, aby starannie wyważyć składniki mineralne obecne w wodzie. 

Przy optymalnym składzie zmniejsza się dodatkowo znacznie 

zawartość osadów, takich jak kamień w stosowanych urządzeniach. 

 

Cząstki (np. rdza)  
pochodzą najczęściej z domowych instalacji i w zależności od rodza

ju i wielkości mogą powodować problemy z działaniem urządzeń.

Niepożądane składniki smakowe i zapachowe (np. chlor)  
i mikroorganizmy 

mogą zmieniać subtelny aromat lub się na niego nakładać i dlatego 

w zastosowaniach profesjonalnych należy redukować ich ilość.


