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Filtry wody BWT



 WKŁADY FILTRACYJNE BWT bestmax

BWT bestmax to proste i praktyczne wielofunkcyjne 
rozwiązanie filtracyjne, opracowane do różnorodnych 
zastosowań w gastronomii: do unikatowego filtrowania 
wody na kawę , dostarczania idealnej wody do 
automatów vendingowych i pozyskiwania optymalnie 
czystej pary dla piekarników i pieców konwekcyjno-
parowych. Dzięki nowej technologii High-E�ciency (HET) 
optymalizacja wody stała się jeszcze skuteczniejsza. 
Rezultat: niezmiennie wysoka jakość wszystkich 
gorących i zimnych napojów w filiżance i kubku, w kuchni i 
p iekarn i  o raz wszystk ich potraw i  wypieków.

ekspresy do kawy
automaty vendingowe

piekarniki
piece konwekcyjno-parowe

kostkarki

nr artykułu

530.071

530.072

530.073

530.074

530.075

530.076

530.173

wkłady filtracyjne BWT bestmax

 BWT bestmax X (720/600 litrów)

 BWT bestmax S (1,200/1,000 litrów)

 BWT bestmax V (3,000/2,500 litrów)

 BWT bestmax M (4,560/3,800 litrów)

 BWT bestmax L (6,240/5,200 litrów)

 BWT bestmax XL (8,160/6,800 litrów)

 BWT bestmax 2XL (14,400/12,000 litrów)
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 WKŁADY FILTRACYJNE BWT bestmax BALANCE

ekspresy do kawy
automaty vendingowe

BWT bestmax BALANCE to całkowicie nowy system 
filtrujący, zaprojektowany specjalnie dla automatów 
vendingowych i różnych rodzajów kawy. Zalecany przez 
czołowych ekspertów kawy filtr usuwa skutecznie z  wody 
wodociągowej  substancje psujące smak i aromat oraz 
zamienia ją w perfekcyjnie czyste medium. Dzięki swojej 
przełomowej technologii oraz  nieskomplikowanej 
konstrukcji BWT bestmax BALANCE nie uwalnia 
zakłócających smak fosforanów i sodu, a ponadto 
dostarcza ultraczystą wodę o niezmiennie dobrych 
właściwościach, gwarantując tym samym stale 
doskonały smak i aromat w filiżance i kubku. BWT 
bestmax BALANCE zapewnia także znakomite 
zrównoważenie wartości pH i oferuje „zbilansowaną 
wodę“ - unikatowy stopień adsorpcji  do zatrzymywania 
s rebra.  BWT bestmax BAL ANCE oznacza d la 
gastronoma najwyższą wydajność filtra, bardzo dobrą 
ochronę urządzeń dzięki „Best Co�ee Systems Care“, 
certyfikowaną jakość filtracji wzgl. optymalną ochronę 
konsumenta i ultra czyste medium dla najlepszego na 
świecie espresso.

nr artykułu

 530.969

 530.970

 530.971

 530.972

 530.973

 530.974

530.975

 530.977

wkłady filtracyjne BWT bestmax BALANCE 
 bestmax BALANCE 10 (700/800 litrów) 

 bestmax BALANCE 15 (1 500/1 720 litrów) 
 bestmax BALANCE 20 (2 700 litrów) 

 bestmax BALANCE 25 (3 800/4 370 litrów) 
 bestmax BALANCE 30 (5 800/6 670 litrów) 
 bestmax BALANCE 35 (7 800/8 970 litrów) 

 bestmax BALANCE 40 (9 300/10 690 litrów) 
 bestmax BALANCE 42 (13 000/14 300 litrów) 

 bestmax BALANCE 45 (17 000 litrów)

 530.976
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 WKŁADY FILTRACYJNE BWT bestmax PREMIUM

BWT bestmax PREMIUM z aromatyczną formułą 
„AromaPLUS” to innowacyjny system filtrujący do 
optymalizacji wody dla gastronomii. BWT bestmax 
PREMIUM jest pionierską innowacją zmineralizowanej 
wody z nośnikiem smaku Mg2+, która wydobywa 
najlepszy smak i aromat z kawy, herbaty czy kakao. 
Także sama woda z dodatkiem Mg2+ smakuje również 
doskonale: nie zawiera bowiem cząstek, ma neutralny 
smak i posiada harmonijnie wyważoną nutkę minerałów 
– prawdziwa rozkosz dla podniebienia. Ten filtr zapewnia 
równowagę mineralną w wodzie, buforuje wartość pH i 
sprzyja drobnym porom crema espresso.

ekspresy do kawy
automaty vendingowe

nr artykułu

 530.978

 530.979

 530.980

 530.981

 530.982

wkłady filtracyjne BWT bestmax PREMIUM
 
 
 BWT bestmax PREMIUM S

 
 
 BWT bestmax PREMIUM V

 
 
 BWT bestmax PREMIUM M

 
 
 BWT bestmax PREMIUM XL

 
 
 BWT bestmax PREMIUM 2XL
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 WKŁADY FILTRACYJNE BWT bestprotect

BWT bestprotect jest rozwiązaniem filtracyjnym, które za 
pomocą znakomitej technologii BWT doskonale chroni 
urządzenia gastronomiczne do produkcji napojów 
gorących. Specjalna konstrukcja tych filtrów zapewnia 
optymalną wartość pH i doskonałą mineralizację  wody 
- dwa czynniki stanowiące idealną podstawę dobrego 
smaku kawy i espresso. BWT bestprotect niezwykle 
efektywnie zapobiega odkładaniu s ię  osadu 
wapiennego i gipsowego, zapewnia stabilną i wysoką 
wartość pH oraz zapobiega problemom wżeru 
korozyjnego części ze stali szlachetnej, powodowaną 
wysoką zawartością soli w wodzie.

ekspresy do kawy
automaty vendingowe

nr artykułu

530.983

530.984

 530.985

wkłady filtracyjne BWT bestprotect

 
 

 
 BWT bestprotect V

 
 

 
 BWT bestprotect XL

 
 

 
 BWT bestprotect 2XL
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 WKŁADY FILTRACYJNE BWT bestmin

ekspresy do kawy
automaty vendingowe

Wkłady filtracyjne BWT bestmin optymalizują wodę dla 
gastronomii, zawierającą zbyt małą ilość składników 
mineralnych. Dotyczy to zazwyczaj wody w regionach 
wypoczynkowych, np. w obszarach jezior górskich, zapór 
wodnych, ale także terenów stosowania urządzeń 
odwróconej osmozy do odsalania wody morskiej. BWT 
bestmin idealnie rekompensuje istniejący deficyt 
składników mineralnych. Wyrafinowane połączenie 
naturalnych składników mineralnych w medium filtra 
BWT bestmin doprowadza w kontrolowany sposób 
substancje mineralne do wody, które są potrzebne do 
perfekcyjnego procesu parzenia i wytwarzania 
doskonałego smaku zimnych i gorących napojów
oferowanych przez gastronomię. Niesmaczna wcześniej 
woda uzyskuje dzięki BWT bestmin znakomitą 
sensoryczną jakość i  nadaje s ię  idealn ie do 
przygotowania smacznych napojów gorących.

nr artykułu

530.986

wkłady filtracyjne BWT bestmin

 
 

 

 
 BWT bestmin PREMIUM M (10 000 litrów)
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 WKŁADY FILTRACYJNE BWT besttaste

Wkłady filtracyjne BWT besttaste oferują najlepszą 
wodę do automatów vendingowych, ekspresów do 
kawy i dystrybutorów wody. Występujące w instalacjach 
cząstki lub obce smaki są bezpiecznie eliminowane. 
Gwarantuje to optymalny smak wszystkich napojów 
gorących i zimnych. Dzięki stosowaniu BWT besttaste 
woda do dystrybutorów posiada zawsze niezmiennie 
wysoką jakość. Także ekspresy do kawy i automaty 
vendingowe  zyskują na poprawionej jakości wody w 
obszarach o niskiej twardości węglanowej.

ekspresy do kawy
automaty vendingowe

dystrybutory wody

nr artykułu

530.997

wkłady filtracyjne BWT besttaste

 
 

 

 

 
 BWT besttaste X (10 000 litrów)

 
 

 

 

 
 BWT besttaste S (40 000 litrów)530.987
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 WKŁADY FILTRACYJNE BWT bestdrink

Wkłady filtracyjne BWT bestdrink służą optymalizacji 
wody pitnej. Opatentowana technologia wkładów BWT 
wzbogaca wodę w magnez. Innowacyjny filtr sprawia, że 
woda z kranu staje się delikatnie słodką wodą o lekko 
mineralnej nucie.

optymalizacja wody pitnej

nr artykułu

530.988

530.989

wkłady filtracyjne BWT bestdrink

 
 

   

   

   

   
 BWT bestdrink PREMIUM S (2 000 litrów)

 

 
 BWT bestdrink PREMIUM V (5 000 litrów)
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 WKŁADY FILTRACYJNE BWT bestcare

Filtry wody BWT bestcare zapewniają optymalną 
ochronę przed zarazkami coraz bardziej popularnym 
dziś dystrybutorom wody. Filtry są wyposażone w 
membrany ultrafiltrujące, które bardzo skutecznie 
eliminują zarazki w wodzie. Włóknina z aktywnym 
węglem usuwa ponadto obce zapachy i smaki. Filtry 
BWT bestcare dają klientom i gościom poczucie 
b e z p i e c z n e g o  c h ł o d n e g o  o r z e ź w i e n i a , 
gwarantowanego dzięki najlepszej higienie. BWT 
bestcare to zawsze czysta woda, pierwszorzędna jakość 
sensoryczna, a ponadto bardzo duża zdolność do 
10.000 litrów.

dystrybutory zimnej wody

nr artykułu

530.990

wkłady filtracyjne BWT bestcare

 
 

 

 

 

 
 BWT bestcare S
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 WKŁADY FILTRACYJNE BWT bestclear

zmywarki gastronomiczne

 WKŁADY FILTRACYJNE BWT bestclear EXTRA

Rozwiązania filtracyjne BWT bestclear EXTRA służą do 
optymalizacji wody dla technologii zmywania.  Obecnie,  
goście mają duże wymagania. Szczególną wagę 
przykładają do jakości, obsługi i doskonałości 
szczegółów.  Restauratorzy, którzy chcą odnosić sukcesy, 
muszą zaoferować swoim gościom także perfekcję 
szczegółów. Stosując system BWT bestclear EXTRA mają 
oni bardzo skuteczne narzędzie do zmywania, którego 
specjalna konstrukcja zapewnia, że wysychanie 
następuje bez pozostawiania plamek i smug na 
naczyniach, sztućcach i szkle. Wyniki zmywania są 
przekonywujące: nieskazitelnie białe naczynia, 
połyskujące szkło i błyszczące sztućce.

zmywarki gastronomiczne

BWT bestclear to rozwiązanie filtracyjne zapewniające 
doskonałe wyniki zmywania.  Obecnie goście mają duże 
wymagania. Szczególną wagę przykładają do jakości, 
obsługi i doskonałości szczegółów.  Restauratorom, 
którzy traktują na serio te wymagania, oferujemy 
innowacyjne narzędzie do zmywania, jakim jest system 
filtrów BWT bestclear. Dzięki swej specjalnej konstrukcji 
BWT bestclear przekonuje osiąganymi wynikami 
zmywania: nieskazitelnie czysta zastawa stołowa oraz 
lśniące szkło i sztućce, tworzące perfekcyjny nastrój przy 
stole gościa. Ponadto minimalizuje on również uciążliwe 
polerowanie szkła i sztućców, jak również zapewnia 
zapewnia kontrolowane pienienie się wina musującego i 
piwa

nr artykułu

530.359

wkłady filtracyjne BWT bestclear

 
 

 

 

 

 
 BWT bestclear 2XL

nr artykułu

530.366

wkłady filtracyjne BWT bestclear EXTRA

 
 

 

 

 

 

 
 BWT bestclear Extra 2XL
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 WKŁADY FILTRACYJNE BWT bestarsenic

BWT bestarsenic to innowacyjny system filtrujący do 
usuwania toksycznych związków arsenu ze skażonej 
wody wodociągowej. Jest to pierwszy na świecie filtr 
wyposażony w adsorber na bazie włókien syntetycznych 
powlekanych nanowodorotlenkiem żelaza, który wysoko 
selektywnie usuwa z wody związki arsenu. Ponadto filtr 
ten posiada włókninę z aktywnego węgla, eliminującą 
niepożądane substancje smakowe i zapachowe oraz 
chlor. Wynikiem procesu filtrowania jest nieszkodliwa, 
czysta i sensorycznie idealna woda do wielu różnych 
zastosowań.

dystrybutory wody
ekspresy do kawy

piekarniki
piece konwekcyjno-parowe

zmywarki gastronomiczne

nr artykułu

530.991

wkłady filtracyjne BWT bestarsenic

 
 

 

 

 

 

 
 BWT bestarsenic S
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 WKŁADY FILTRACYJNE BWT bestlead

BWT bestlead to innowacyjny system filtrujący do 
usuwania toksycznego ołowiu ze skażonej wody 
wodociągowej. Jest to pierwszy na świecie specjalny filtr 
wyposażony w adsorber na bazie zmodyfikowanych 
włókien syntetycznych. Wiąże on i usuwa całkowicie ołów 
oraz inne jony metali, takie jak miedź lub cynk z wody 
pitnej. Jego włóknina z aktywnym węglem eliminuje 
ponadto niepożądane organiczne substancje smakowe 
i zapachowe z surowej wody. Wynikiem procesu 
filtrowania jest czysta i sensorycznie idealna woda do 
wielu różnych zastosowań.

dystrybutory wody
ekspresy do kawy

piekarniki
piece konwekcyjno-

parowe
zmywarki gastronomiczne

nr artykułu

530.992

wkłady filtracyjne BWT bestlead

 
 

 

 

 

 

 

 
 BWT bestlead V
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 WKŁADY FILTRACYJNE BWT bestiron

BWT bestiron to innowacyjny system filtrujący do 
usuwania rozpuszczonego żelaza, które w dużym stopniu 
może negatywnie wpływać na smak wody. Ten nowy 
adsorber wyposażony jest w nowe innowacyjne 
wymienniki jonów na bazie włókien syntetycznych, które 
wybiórczo wiążą i usuwają żelazo z wody. Ponadto 
zawiera on również włókno z aktywnego węgla, które 
usuwa z surowej wody składniki wpływające negatywnie 
na smak i chlor. Wynikiem tego procesu jest wysoko 
sensoryczna jakość wody do wielu zastosowań.

dystrybutory wody
ekspresy do kawy

piekarniki
piece konwekcyjno-

parowe
zmywarki gastronomiczne

nr artykułu

530.993

wkłady filtracyjne BWT bestiron

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 BWT bestiron XL
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 WKŁADY FILTRACYJNE BWT Akcesoria

nr artykułu

 530.070

 530.090

 530.999

 530.998

 530.996

 530.995

530.994

BWT akcesoria 
 BWT głowica filtra 

 BWT zawór do przepłukiwania 
 BWT elektroniczny licznik przepływu 

 BWT zestaw testowy do badania wody, twardość KH i TH 
 BWT zestaw wężyków 1500 mm, 6 szt., 3/8" x 3/8" 
 BWT zestaw wężyków 1500 mm, 6 szt., 3/8" x 3/4" 

 Redukcja 3/8" x 3/4"
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