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„Recycling is sinds 1992 een vast onderdeel van de 

bedrijfsfi losofi e van BRITA en zal ook in de toekomst een 

belangrijk aspect van onze verantwoordelijkheid blijven“

Markus Hankammer, CEO

BRITA® Professional
De toonaangevende expert op het gebied van waterfi ltratie

Onze betrokkenheid bij het milieu en de toekomst

Al sinds1992 is recycling voor ons vanzelfsprekend
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Deze fl yer is gedrukt op papier waarvan de grondstof uit de 
duurzame bosbouw stamt en bestaat volledig uit ontinkt, oud 
papier.



BRITA Professional –uw partner 
voor een beter milieu
Wij dragen zowel bij aan het zakelijk succes als 
aan het milieumanagement van onze profes-
sionele klanten en zakenpartners.

Twee eenvoudige voorbeelden ter illustratie 
van energie-effi ciëntie: bij het verwarmen van 
water kan ongewenste kalkafzetting optreden. 
Het stroomverbruik neemt toe en machines 
vallen vaker uit. Het energieverbruik stijgt al 
sterk bij een kalklaag van minder dan 1 mm op 
verwarmingselementen.

Kalkafzetting in vaatwasmachines moet met 
citroenzuur in een spoelgang met een lege 
machine bij 95°C worden verwijderd. (Bron: Bund 
für Umwelt und Naturschutz Deutschland)

Met BRITA Waterfi lters beschermt u uw 
machines tegen kalkaanslag en voorkomt u 
deze extra energiekosten.

 

Verantwoordelijkheid nemen en 
respect voor het milieu tonen
Wij hebben duurzaam denken en handelen tot 
een centraal element van onze bedrijfsstrategie 
gemaakt.

Milieumanagement is een levendig proces 
dat met voortdurend leren en verbeteren 
gepaard gaat. Wij hebben onze in de productie 
geïntegreerde milieuzorg schriftelijk vastgelegd 
en hechten er veel waarde aan om op een 
bewuste en verantwoorde wijze met onze 
natuurlijke hulpbronnen om te gaan.

Daartoe behoren voor BRITA zuinig waterver-
bruik, de toepassing van milieuvriendelijke en 
energiezuinige productiemethoden evenals het 
zoveel mogelijk voorkomen van afval.

Dankzij een effi ciënte ritplanning kan het 
transportvolume volledig worden benut en 
wordt onnodige CO2 uitstoot voorkomen.

Onze productieprocessen voldoen aan alle 
geldende wettelijke eisen.

Recycling 

Het afvoeren van producten betekent een 
verspilling van de bij de productie gebruikte 
energie en grondstoffen. Door hergebruik van 
recyclebare producten worden de afbraak en 
de winning van grondstoffen beperkt. Recycling 
betekent minder energieverbruik en is minder 
belastend voor het milieu.

Het hart van het recyclingproces wordt 
gevormd door ons eigen regeneratiesysteem 
met een geïntegreerde afvalwaterinstallatie 
waarin het uitgeputte materiaal van de 
ionenwisselaar wordt geregenereerd. Aan het 
einde van dit proces voldoet de ionenwisselaar 
weer aan alle functionele en hygiënische 
kwaliteitseisen die aan nieuwe ionenwisselaars 
worden gesteld.

De verpakking van BRITA producten is 
milieuvriendelijk.

Zorgvuldige selectie en controle 
van grondstoffen en van 
leveranciers
De actieve koolstof, één van de bestanddelen 
van BRITA fi lterpatronen, wordt uit 
hernieuwbare grondstoffen (kokosnootschillen) 
gewonnen.

Onze grondstoffenleveranciers worden met de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid geselecteerd 
en gecontroleerd. Ieder van hen garandeert - en 
is er aansprakelijk voor -  dat zijn producten 
voldoen aan de strenge BRITA specifi caties 
voor grondstoffen.

Er wordt met name op gelet dat de normen van 
de hygiënevoorschriften worden nageleefd.

De herkomst van de materialen die in elke 
BRITA Waterfi lter worden gebruikt, is altijd te 
herleiden.

Externe bureaus controleren ons productie-
proces regelmatig en onze producten worden 
voortdurend door gerenommeerde, onafhanke-
lijke instituten, laboratoria en wetenschappers 
getest.

Bij onze productie worden geen genetisch 
gemanipuleerde producten of substanties 
gebruikt.

 Feiten over BRITA

• BRITA kiest al sinds 1992 voor recycling
 Wij beschikken over een eigen • 
installatie voor waterbehandeling en 
recycling

 Filtermedia worden geregenereerd en • 
weer naar het productieproces terugge-
leid

 Bij al onze internationale vestigingen • 
wordt het idee van duurzaamheid 
nauwgezet en individueel in de praktijk 
gebracht

 Wij investeren 5% van onze omzet in de • 
ontwikkeling van nieuwe producten en 
technologieën

Water is de basis voor al het leven. Water is de basis van ons bedrijf.
Bedrijven moeten met de grootst mogelijke zorg met mens en milieu omgaan.
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terug naar de productie


