
THINK YOUR WATER.
BRITA® VEDENSUODATUSTUOTTEET
Raikasta, kirkasta BRITAlla suodatettua vettä.
Suodata hanavedestäsi entistäkin maukkaampaa.
www.brita.fi / www.stchome.fi

RAIKASTA 
SUODATETTUA 
VETTÄ SIELLÄ,
 MISSÄ SINÄ
  HALUAT.



Suodata parempi vesi.
Vaikka suomalainen vesi on tunnettua hyvästä laadus-
taan, vaikuttavat monet tekijät veden makuun ja puhtau-
teen. Putkistoista, veden kloorauksesta, ympäristöstä ja 
muista hiukkaspitoisuuksista aiheutuu epämiellyttäviä 
makuja ja hajuja juomaveteemme. BRITA tarjoaa moni-
puolisia vedensuodatustuotteita, jotka tekevät vedestäsi 
entistäkin parempaa ja maukkaampaa!

Kookoksen kuoresta valmistettu aktiivihiilisuodatin suo-
dattaa veden hajuun ja makuun vaikuttavia ainesosia, 
esim. klooria, orgaanisia epäpuhtauksia, kasvinsuoje-
luaineita ja raskasmetalleja, tehden vedestäsi raikasta ja 
kirkasta. Myös kalkin suodatusominaisuudet suojelevat 
kodinkoneiden elinkaarta, tehden kahvista ja teestä entis-
täkin maukkaampaa!

Saksalainen BRITA on kuulunut juomaveden käsittelyn 
johtaviin asiantuntijoihin jo yli 50 vuoden ajan. Tuotteiden 
korkea laatu varmistetaan keskittymällä tutkimukseen ja 
tuotekehitykseen. BRITAn menestys perustuu jatkuvaan 
tuotevalikoiman laajentamiseen, ja BRITA on voittanut 
useita kansainvälisiä suunnittelupalkintoja tuotteillaan.
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Helppo ratkaisu moneen kotitalouteen!

Juomakelpoiseksi todettu hanavesi voi maistua alueesta, vesilähteestä ja putkis-
toista riippuen monenlaiselta. Esimerkiksi porakaivojen käyttäjiä voi vaivata rau-
tainen vesi tai alueelliset klooraukset tuovat epämiellyttävää makua hanaveteen. 
Kahvin- ja vedenkeittimiin kertyvä kalkki voi myös vaurioittaa kodinkoneita. BRITA 
on helppo ratkaisu tuunata vedestäsi parasta mahdollista! Tutustu tuotteisiimme!



On Tap System-hanasuodatin

On Tap System -hanasuodatin suodattaa veden välittömästi. 
Se suodattaa hiukkasia, jotka ovat >1 μm (kuten mikromuovit) 
ja jopa 99,99% bakteereista. Hanasuodatin parantaa vetesi 
makua ja hajua vähentäen metalleja kuten lyijyä, klooria ja tor-
junta-aineita. 

Kiinnittäminen hanaan on helppoa, etkä tarvitse siihen lain-
kaan työkaluja. On Tap System -hanasuodatin sopii kaikkiin 
yleismallisiin hanoihin ja paketissa tulee mukana viisi erilaista 
sovitinta. Digitaalinäyttö näyttää reaaliaikaisesti litroina kuinka 
paljon suodattimella voi vielä suodattaa vettä. 

Hanasuodattimessa on kolme kätevää vesitoimintoa: suodatet-
tu vesi, suodattamaton vesi ja suodattamaton vesi suihkuna. 

On Tap System -hanasuodattimella voit suodattaa 600 litraa 
hanavettä. Puhdistaminen on helppoa irroitettavan suodatetun 
veden poistoaukon ansiosta. On Tap System -hanasuodatin on 
väriltään valkoinen /hopea.

• Vähentää metalleja, klooria, torjunta-aineita 

• Suodata hiukkasia, kuten mikromuoveja

• Suodattaa 99,99% bakteereista

• 600 litran suodatuskapasiteetti

• Digitaalinäyttö näyttää suodattimen jäljellä 

olevan käyttöiän

• Kolme vesitoimintoa

• Helppo puhdistaa

• Helppo asennus: ilman työkaluja

• Sopii vakiohanoihin, sisältää 5 sovitinta

• Väri: valkoinen / hopea

Koodi: 1037405

Myyntierä: 6kpl

Suodatettua vettä 
suoraan hanasta!





Marella MAXTRA+ vedensuodatuskannu

Klassikkotuotteemme! Marella Cool kannu uudella MAXTRA+
suodattimella ja elektronisella kalenterilla. Elektroninen ka-
lenteri muistuttaa vaihtamaan suodattimen 4 viikon välein. 
Kannun kokonaistilavuus 2,4 litraa. konepesunkestävää, 
BPA-vapaata muovia. (ei kansi) Suunniteltu sopimaan jää-
kaapin oveen.

Pakettiin sisältyy uusi MAXTRA+ suodatinpatruuna jonka 
uudet, innovatiiviset mikrohiilihelmet suodattavat klooria ja 
orgaanisia epäpuhtauksia entistäkin tehokkaammin tehden 
vedestäsi todella raikasta. Ioninvaihtohelmet lukitsevat si-
säänsä mm. kuparia ja kalkkia jolloin kodinkoneidesi käyt-
töikä pitenee. MAXTRA+ suodattimessa on entistä tiheämpi 
suodatussihti, jolloin hiilihiukkasten pääsy veteen on minimoi-
tu. Suodattimen vaihtoväli on n. yksi kuukausi riippuen pai-
kallisesta vedenlaadusta. MAXTRA+ suodattimen aktiivihiili 
on valmistettu kookoksen kuorista peräisin olevasta hiilestä.

Moderni
klassikko.

Koodi: 1026443

Myyntierä: 4 kpl

• Kokonaistilavuus 2.4 litraa

• Tilavuus suodatetulle vedelle 1.4 litraa

• Täyttöaukossa Flip-kansi

• Miellyttävä kädensija

• Sisältää 1x MAXTRA+ suodatinpatruunan 

• Elektroninen kalenteri (4 viikkoa)

• BPA-vapaata muovia



Koodi: 1026443

Myyntierä: 4 kpl



Marella Style MAXTRA+ vedensuodatuskannu

Upeaakin upeampi uutuus! Style-vedensuodatuskannu ihas-
tuttaa skandinaavisella muotokielellään. Style-kannun edisty-
nyt LED-indikaattori seuraa aikaa ja suodatetun veden määrää 
ja ilmaisee selkeästi liikennevaloilla, milloin suodatin on aika 
vaihtaa. Kannun kokonaistilavuus 2,4 litraa. Konepesunkes-
tävää, BPA-vapaata muovia. (ei LED-indikaattori) Suunniteltu 
sopimaan jääkaapin oveen. Pakettiin sisältyy uusi MAXTRA+ 
suodatinpatruuna jonka uudet, innovatiiviset mikrohiilihelmet 
suodattavat klooria ja orgaanisia epäpuhtauksia entistäkin te-
hokkaammin tehden vedestäsi todella raikasta. Ioninvaihtohel-
met lukitsevat sisäänsä mm. kuparia ja kalkkia jolloin kodinko-
neidesi käyttöikä pitenee. MAXTRA+ suodattimessa on entistä 
tiheämpi suodatussihti, jolloin hiilihiukkasten pääsy veteen on 
minimoitu. Suodattimen vaihtoväli on n. yksi kuukausi riippuen 
paikallisesta vedenlaadusta. MAXTRA+ suodattimen aktiivihiili 
on valmistettu kookoksen kuorista peräisin olevasta hiilestä.

Ajaton
uutuus.

Koodi: 1026441

Myyntierä: 4 kpl

• Kokonaistilavuus 2.4 litraa

• Täyttöaukossa Flip-kansi

• Miellyttävä kädensija

• Sisältää 1x MAXTRA+ suodatinpatruunan 

• LED-indikaattori (150 liraa tai 4 viikkoa)

• BPA-vapaata muovia





Fill&Serve Mind- vedensuodatuskarahvi

Tyylikkäässä, valkoisessa vedensuodatuskarahvissa on tum-
manharmaat yksityiskohdat ja elektroninen kalenteri. Kalenteri 
muistuttaa vaihtamaan suodattimen 4 viikon välein. Karahvi on 
valmistettu BPA-vapaasta muovista, jonka läpinäkyvyys on la-
sin kaltainen. Microdisc-suodatinkiekon aktiivihiili on valmistet-
tu kookoksen kuorista peräisin olevasta hiilestä ja se poistaa 
hajuun ja makuun vaikuttavia ainesosia hanavedestä. Micro-
Disc- suodatin on kehitetty pitäen mielessä paras mahdollinen 
suodatuskyky. Suodatuskapasiteetti on ActiveSelect®- teknii-
kan ansiosta 150 litraa vettä, mikä vastaa 300 puolen litran 
muovipulloa. BRITA fill & serve Mind- karahvi on suunniteltu 
jääkaapin oveen sopivaksi: sen korkeus on 290 mm ja halkai-
sija 102 mm. Karahvi on rakenteensa ansiosta kevyt käsitellä. 
Karahviin mahtuu kokonaisuudessaan 1,3 litraa vettä (suppi-
lon tilavuus on 0,5 litraa). Voit pestä karahvin astianpesuko-
neessa kantta lukuunottamatta, max. 50 °C. Suuret kaatono-
kat karahvin molemmilla puolilla tekevät veden tarjoamisesta 
miellyttävää.

Tyylikäs
 & raikas.

Koodi: 1027600

Myyntierä: 4 kpl

• Kokonaistilavuus 1,3 litraa

• Suppilon tilavuus 0,5 litraa

• Moderni design

• Suuret kaatonokat kahdella puolella

• Sisältää 1x Microdisc+ suodatinkiekon

• Elektroninen kalenteri (150 liraa tai 4 viikkoa)

• BPA-vapaata muovia



Koodi: 1027600

Myyntierä: 4 kpl



fill&go Active- vedensuodatuspullo

Pehmeä, puristettava sporttipullo kulkee mukanasi ja suodat-
taa raikasta vettä siellä, missä ikinä liikutkin! Raikas uutuus-
pullo on täydellinen urheilulliseen elämään ja pullo suodattaa 
huomaamattomasti vettä sitä mukaa, kun pullosta juodaan. 
Microdisc-suodatinkiekon aktiivihiili on valmistettu kookoksen 
kuorista peräisin olevasta hiilestä ja se poistaa hajuun ja ma-
kuun vaikuttavia ainesosia hanavedestä. MicroDisc- suodatin 
on kehitetty pitäen mielessä paras mahdollinen suodatusky-
ky. Suodatuskapasiteetti on ActiveSelect®- tekniikan ansiosta 
150 litraa vettä, mikä vastaa 300 puolen litran muovipulloa. 
Sporttipullo sopii yleismallin mukitelineeseen. Korkeus 255 
mm, halkaisija 72 mm. Pullo on konepesunkestävä. Täydelli-
nen kumppani liikkuvalle ihmiselle!

Sporttipullo
ikiliikkujalle.

• Tilavuus 0,6 litraa

• Pehmeä, puristettava sporttipullo

• Konepesunkestävä

• Käytännöllinen, kuminen kantolenkki

• Sisältää 1x Microdisc+ suodatinkiekon

• BPA-vapaata muovia

Sininen: 1020336
Pinkki: 1020337
Lime: 1020338
Lila:1020339

Myyntierä: 4 kpl 

(toimitetaan myyntidisplayssa)





Raikasta vettä 
välittömästi.

• Suodattaa:

 • Kloori ja muut 

 • Muut makua ja hajua haittaavat aineet

 • Raskasmetallit, kuten lyijy

 • Torjunta-aineet

 • Hormonit ja lääkejäämät

 • Hiukkaset, kuten mikromuovit

 • 99,99% bakteereista

• Säilyttää mineraaleja

• 600 litran suodatettu veden tilavuus

• Helppo vaihtaa

• Väri valkoinen

Koodi: 1037406

Myyntierä: 20kpl

On Tap HF  -suodatin

Uusi On Tap HF -suodatin sopii On Tap System -hanasuodat-
timeen. Sen vedensuodatus kapasiteetti on 600 litraa yhtä 
suodatinpatruunaa kohti. Puhdasta ja raikasta vettä suoraan 
hanastasi ilman odotusaikaa! 

Suodatin poistaa kloorin ja hajua aiheuttavat aineet, tehden 
vedestä raikkaan makuista ja hajuista. On Tap HF -suodatti-
mella saat poistettua vedestä raskasmetallit, kuten lyijyn, tor-
junta-aineet, lääkejäämät sekä hiukkaset kuten mikromuovit. 
Ja mikä parasta, suodatin poistaa 99,99% bakteereista! 

Kaikesta huolimatta On Tap HF -suodatin säilyttää mineraalit, 
kuten kalsiumin ja magnesiumin.





MAXTRA+ vedensuodatuspatruunat

BRITA MAXTRA+ vedensuodatuspatruunassa on entistä pa-
remmat vedensuodatusominaisuudet: entistä tiheämpi suoda-
tussihti ja uudet mikrohiilihelmet sulkevat epätoivotut hajut ja 
maut suodattimeen entistä tehokkaammin. Suodattimessa on 
lisäksi erityisiä ioninvaihtohelmiä, jotka estävät kalkin kertymi-
sen. BRITA MAXTRA+ suodattimella vetesi maistuu entistä-
kin paremmalta!  MAXTRA+ suodatinpatruuna on BPA-vapaa. 
MAXTRA + poistaa vesijohtovedestä veden makuun ja hajuun 
vaikuttavia ainesosia, kuten klooria ja alumiinia sekä raskas-
metalleja (esimerkiksi kuparia ja lyijyä) sekä tuholaismyrkkyjä. 
Samalla se poistaa orgaanisia epäpuhtauksia. Vedestä tulee 
puhtaampaa, kirkkaampaa ja hyvänmakuista. Voit käyttää sitä 
kuumiin ja kylmiin juomiin sekä ruoanlaittoon. Samalla estät 
kalkin muodostumisen ja pidennät kotitalouskoneidesi käyttöi-
kää. Vaihtoväli 1 kk tai 150 Litraa.

Entistäkin 
parempi.

• Suodattaa 150 l/ 4 viikkoa

• BPA-vapaa

• Uudet mikrohiilihelmet - raikkaampi vesi

• Sopivat uusiin ja vanhoihin BRITA -kannuihin   

  (MAXTRA & MAXTRA +)

• Kahden kappaleen pakkaus

• BPA-vapaata muovia

Koodi: 1025355

Myyntierä: 15 kpl



Koodi: 1025355

Myyntierä: 15 kpl



MicroDisc suodatinkiekot

Microdisc-suodatinkiekon aktiivihiili on valmistettu kookoksen 
kuorista peräisin olevasta hiilestä ja se poistaa hajuun ja ma-
kuun vaikuttavia ainesosia, esim. klooria hanavedestä, jättäen 
mineraalit veteen. MicroDisc- suodatin on kehitetty pitäen mie-
lessä paras mahdollinen suodatuskyky. Suodatuskapasiteet-
ti on ActiveSelect®- tekniikan ansiosta 150 litraa vettä, mikä 
vastaa 300 puolen litran muovipulloa. Epäpuhtaudet lukittuvat 
tehokkaasti miljooniin pieniin hiilihuokosiin. Huom. 
MicroDisc ei suodata juomavedestä kalkkia. 

Pienessä on
voimaa.

• Suodattaa 150 l/ 4 viikkoa

• ActiveSelect®-tekniikka

• Helppo ja nopea valmistelu käyttöön

• Kolmen kappaleen pakkaus

• MicroDiscit sopivat fill& go- pulloihin sekä        

fill&serve karahviin

Koodi: 1020107

Myyntierä: 8 kpl

(toimitetaan myyntidisplayssa)



Koodi: 1020107

Myyntierä: 8 kpl

(toimitetaan myyntidisplayssa)



Classic-suodatinpatruunat

Vanhassa vara parempi? Vanhan sukupolven Classic-kannui-
hin sopivat suodattimet ovat yhä kuluttajien vakaassa suosios-
sa, vaikka kannujen valmistus on lopetettu jo 10 vuotta sitten. 
Tämä kertoo BRITA-kannujen ylivertaisesta kestävyydestä ja 
ilolla tarjoamme mahdollisuuden käyttää vanhaa kannua niin 
kauan, että elinkaari pääsee tiensä päähän. Aktiivihiilisuodatus
vähentää huomattavasti veden hajuun ja makuun vaikuttavien
ainesosien esim. kloorin, orgaanisien epäpuhtauksien ja kas-
vinsuojeluaineiden pitoisuutta. Vedestä suodattuu raikasta, 
kirkasta ja hyvänmakuista. Käyttöaika on 150 litraa/ 4 viikkoa.

Nimensä
veroinen.

• Suodattaa 150 l/ 4 viikkoa

• Soveltuu vanhan sukupolven Classic-kannuihin

• Helppo ja nopea valmistelu käyttöön

• Kolmen kappaleen pakkaus

Koodi: 1020107

Myyntierä: 8 kpl



Koodi: 1020107

Myyntierä: 8 kpl



brita.suomi@britafinland
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kahvikupillisessa 
on 98% vettä.
Suodatat kahvin
-miksi et vettä?

https://www.instagram.com/brita.suomi/
http://https://www.facebook.com/britafinland/

