Korszerű, szűrővel kombinált vízlágyító rendszer
A hagyományos, műgyantával működő vízlágyítók használata körülményes és nem biztosítanak
egyenletes, kiváló minőségű vizet. Hátrányaik közé tartozik, hogy:
−regenerálást követően a víz sótartalma még gondos regenerálást követően is megnő,
befolyásolva a készítmények ízét
−nem szűri ki a klórt és más kellemetlen szag- és ízhatásokat
−a berendezés nem méri az átfolyt víz mennyiségét, ezért a regenerálási igény csak becsléssel
állapítható meg, szükségszerűen nem ideális az időpontja
−nem távolítja el a lebegő szennyeződéseket
−a regenerálás, vagy csere időigényes feladat, számos hibalehetőséggel
−nem tud különbséget tenni a szélsőségesen változatos helyi vízminőségek között
A korszerű, szűrővel kombinált vízlágyítópatronok, és a használatukhoz szükséges fejek és
átfolyásmérők használata jóval egyszerűbb, és egyenletesen kiváló minőségű vizet biztosítanak.
Előnyeik:
+0-70% között állítható a regeneráló egységen átfolyó víz mennyisége, így minden vízminőségnél
optimális élettartamot és állandó vízminőséget biztosít
+a víz karbonát tartalmának módosításán túl (lágyítás) eltávolítja a nem kívánt szag- és
ízhatásokat, valamint a lebegő részecskéket 10µm méretig
+a digitális átfolyásmérő pontos információt ad a patroncsere szükséges időpontjáról,
+nincs szükség időigényes regenerálásra, a patron cseréjét bárki, szerszámok nélkül el tudja
végezni
+az eredmény állandó: jobb íz, nagyobb és erősebb crema a csészében!

Brita Professional szűrővel kombinált vízlágyító rendszer
A Brita professzionális szűrő-vízlágyító rendszere az alábbi előnyöket biztosítja:

• a 4 fázisú tisztítás minden lépcsője a cserélhető patron belsejében zajlik
• az intelligens fej egységben 0-70% között állítható az ioncsere fázison (lágyítás)
átmenő víz aránya
• az ioncsere fázison nem átmenő víz is szűrésre kerül
• a beállított lágyítás arány az átfolyás mennyiségétől függetlenül állandó
• egy fej egység 3 különböző patronmérethez alkalmas
• a berendezés tetszőleges orientációban (függőleges, fektetett, fejjel lefelé) működik
• egy patron mérettől és a kávégép vízfogyasztásától függően 5-10 hónapos
beavatkozásmentes üzemet tesz lehetővé
• a patron cseréjét bárki, szerzámok, szerelés nélkül elvégezheti
• a digitális átfolyásmérő pontos információt ad a patroncsere ideális időpontjáról

Brita Professional szűrővel kombinált vízlágyító rendszer
Az Espresso Kft a Brita Professional vízlágyító rendszer elemeit az alábbi listaáron
értékesíti. A havi 13 kg kávét felhasználó egység – 12 KH keménységű víz esetén - a C150
–es patront mitegy 6,5 hónapig tudja használni.

Lista ár (nettó)
BRITA purity C (0-70% bypass) szűrőfej

21.750

BRITA átfolyásmérő kijelzővel (10-100A)

24.330

BRITA C150 szűrőpatron

23.880

BRITA C300 szűrőpatron

37.000

BRITA keménységi teszt

1.930

Illy kávét árusító partnereink részére kedvezményes ajánlatunk:
Amennyiben szerződést köt a Brita vízlágyító rendszer használatára, a fej egységet, a digitális
átfolyásmérőt és a keménységtesztet térítésmentesen használatba adjuk, az első C150-es patront
ehhez 25%-os kedvezménnyel, a további patronokat 15%-os kedvezménnyel vásárolhatja meg.

