BRITA’s PROGUARD Coffee
voorkomt uitval
en verbetert koffiesmaak
‘De beste koffiemachines verdienen het beste water’
Koffie als hoofdzaak? Met de
PROGUARD Coffee slaat u
twee vliegen in één klap. Het
nieuwste waterfiltersysteem
van BRITA Professional zorgt
voor gefilterd water van hoge
kwaliteit voor een perfecte
bak espresso én beschermt
uw vol- of semi-automatische
espressomachine tegen
kalkvorming. Sales Director
Professional Products
Willem Huisman: ‘De beste
koffiemachines verdienen het
beste water.’

Koffie bestaat voor maar liefst 98 procent
uit water. Dat betekent dat de waterkwaliteit
van grote invloed is op de smaak van koffie.
Daarnaast heeft water een bepalende
uitwerking op het functioneren van de
espressomachine: karbonaathardheid in het
water levert bij verwarming verkalking op.
Het gebruik van een waterfilter is daarom
van levensbelang voor elke professionele
gebruiker. ‘Maar dat is niet altijd voldoende’,
vertelt Willem Huisman. Hij doelt op het hoge
gehalte aan chloride en sulfaten in het water
in sommige delen van Nederland of daar
waar veel fluctuaties zijn in de samenstelling

van water. ‘Dan heb je meer nodig dan
een standaardfilter. Daarom hebben we de
PROGUARD Coffee ontwikkeld.’
Het PROGUARD Coffee systeem beschermt
de koffiemachine tegen kalkaanslag en
corrosie en garandeert een betrouwbare
mineralenbalans voor de koffie. De richtprijs
ligt tussen € 1.699 en € 1.859, afhankelijk van
het verwachte gebruik, maar die investering is
het volgens Huisman dubbel en dwars waard.
‘Goede koffie zorgt voor klantenbinding.
Daarnaast leidt verkalking tot uitval en hoge
reparatiekosten. Soms zijn zelfs nieuwe
boilers of leidingen nodig. Dat kost duizenden
euro’s, naast het ongemak!’
Bezoekers van de Horecava kregen een
voorproefje van het systeem, dat hij als uniek
kwalificeert. ‘Uniek, vanwege de kwaliteit en
balans van de mineralisatie.’ Dat bevestigt
Lex Wenneker, die tweede werd op het World
Barista Championship 2018 in Amsterdam. Hij
testte het waterfiltersysteem vorig jaar.
Huisman legt uit hoe het PROGUARD
Coffee systeem werkt. ‘Door middel van een
instelbaar voorfilter krijgt het water, dat eerst
door een reverse osmose membraan gefilterd
wordt, weer een gedoseerde hoeveelheid
mineralen terug. De mineralisatie en hardheid
van het water kun je zelf instellen tussen de
twee en zes graden karbonaathardheid.’ Nog
twee voordelen van het systeem: het maakt
geen gebruik van elektriciteit, is daarom
geruisloos en de cartridges zijn allemaal
netjes weggestopt in een mooie zwarte
behuizing.

Ondersteuning en advies is dichtbij dankzij
de BRITA app. Deze app bevat onder meer
alle handleidingen, installatiehulp en een
toepassing om de filterwissels te berekenen
en direct in de agenda van de installateur te
plannen.

