DOBRA WODA
A JAKOŚĆ ŻYCIA

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 postaci. 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.

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 powodzenie przedsięwzięcia.

BRITA PROFESSIONAL
LICZBY / DANE / FAKTY

62 010 000 €
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.

5 000

KLIENTÓW
Woda wodzie nierówna. W zależności od
pochodzenia i sposobów uzdatniania,
twardość wody i zawartość rozpuszczonych 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 wszystkich produktów na całym świecie. Z
tego względu oprócz ustawowo wymaganych badań jakości, dobrowolnie poddajemy 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.

2 000 000
PRACUJĄCYCH FILTRÓW

