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In-line-tankfilter
voor koffiemachines!
Verkrijgbaar voor vrijwel
alle merkmachines.

Optimaal koffiewater voor de hoogste eisen
Het beste koffiewater garandeert optimaal koffiegenot en spaart de hoogwaardige techniek van de machine.
De professionele bestcup-technologie vermindert doelgericht de carbonaathardheid (het kalkgehalte) in het water en zorgt voor helder koffiewater zonder deeltjes en zonder een vreemde smaak of geur. Met behulp
van deze unieke wateroptimalisatie kunt u op zeer efficiënte wijze kalkaanslag in de koffiemachine voorkomen en de smaak van espresso en
koffiespecialiteiten verbeteren.
Waardevolle mineralen blijven in het water behouden en zorgen zo voor
een optimaal aroma en een perfect crèmelaagje.
bestcup biedt daarmee totale bescherming voor uw machine en garandeert een optimale smaak voor alle koffiekenners en espressoliefhebbers.

bestcup voor de professionele eisen van
koffiekenners en barista’s:
Beschermt uw koffiemachine tegen kalkaanslag
garandeert zo een lange levensduur van de hoogwaardige techniek van de koffiemachine
Garandeert de beste en gelijkmatige koffiekwaliteit
perfect koffiearoma voor fijnproevers
Uitermate efficiënt door de grote filtercapaciteit
met professionele filtratie in vier stappen

bestcup in-line-tankfilter
Geschikt voor vele koffieautomaten, zoals die
van JURA®*, Lavazza®*, Saeco®*, ILLY®* en andere merken.

Eenvoudig gebruik zonder ingewikkelde instellingen
voor een eenvoudige filtervervanging

Eenvoudige toepassing in het waterreservoir

Ongezuiverd
water

bestcup-filterpatronen ( ) kunnen zeer eenvoudig via
een adapter ( ) in het reservoir van talrijke koffie- en
espressomachines worden geplaatst.
Hiervoor zijn verschillende adapters beschikbaar, bijvoorbeeld voor een slang ( ) of directe aansluiting ( ).
Het water wordt zo direct (voor het bereiden van koffie) gefilterd en kan meteen voor uw verse koffie worden gebruikt.
Voor meer informatie kan u terecht bij uw dealer of op
de website: water-and-more.com.

* Gedeponeerde handelsmerken van de bedrijven JURA (Zwitserland), Lavazza (Italië), Saeco (Italië) en ILLY (Italië).

bestcup-waterfilter: het beste koffiewater dankzij toptechnologie en professionele filtratie in vier stappen
De voorfilter verwijdert deeltjes
zoals bijv. zand en ijzer
Voorfilterfase

Ionenuitwisselaar in levensmiddelenkwaliteit fixeert kalk

Behandelingsfase

Adsorptiefase (smaakfase)

Actieve koolstof bindt organische
verontreinigingen en chloor

Fijnfiltratie

Een fijne filter verwijdert zwevende deeltjes

Maximale capaciteit voor elke eis

bestcup T
Filtercapaciteit bij 10 °KH = 50 liter
bestcup S
Filtercapaciteit bij 10 °KH = 50 liter
bestcup M
Filtercapaciteit bij 10 °KH = 100 liter
bestcup L
Filtercapaciteit bij 10 °KH = 200 liter

Volume per kopje
Kwaliteitsbereik
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

Uw voordeel met de professionele bestcup-technologie
Grote filtercapaciteiten voor maximale efficiëntie bij
professionele toepassing
Betrouwbare bescherming tegen kalkafzetting bij elk type water
Optimale koffiekwaliteit zorgt altijd voor tevreden klanten
Eenvoudig gebruik – snelle filtervervanging

35 ml
2.381
1.428
1.020
2.381
1.428
1.020
4.762
2.857
2.041
9.524
5.714
4.082

70 ml
1.190
714
510
1.190
714
510
2.381
1.429
1.020
4.762
2.857
2.041

150 ml
555
333
238
555
333
238
1.111
667
476
2.222
1.333
952

Bestelnummers
bestcup filterpatronen
bestcup T: KS30I00
bestcup S: KS32I00
bestcup M: KS34I00
bestcup L: KS36I00

Voor koffiemachines met een vaste aansluiting op de
waterleiding is een uitgebreid assortiment filterpatronen met “Singel Head-Technology” leverbaar.
water+more by BWT
Producten en service voor optimaal water dat beantwoordt aan de bijzondere eisen van de huidige koffiecultuur, zowel voor de gastronomische sector als
voor particulieren.

water+more by BWT Belgium N.V.
Leuvensesteenweg 633
B-1930 Zaventem, Belgium
Tel. +32 2 758 03 10
Fax +32 2 758 03 33
info.water-and-more@bwt.be
info.water-and-more@bwtnederland.nl
www.water-and-more.com

Uw geautoriseerde water+more dealer

