
SUCCES 
IN EEN FLES



Purezza: 
het concept
U weet als geen ander dat alles in de  

horeca draait om gastvrijheid en het 

verrassen van uw gast. Uw gasten 

voelen zich thuis in uw zaak,  

komen graag terug en bevelen u 

aan bij zakenrelaties, familie en 

vrienden. Dat is precies de sleutel 

tot uw succes! 

Een flesje water op tafel - naar wens still of sparkling - is 

in de meeste horecaondernemingen ook een vaste gast. 

Purezza maakt kwalitatief water gemakkelijk, duurzaam  

én betaalbaar. En dat wereldwijd in landen zoals Duitsland, 

Frankrijk, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Australië en  

de Verenigde Staten.

Met Purezza bottelt u zelf gefilterd en gekoeld water in 

herbruikbare design flessen. Een duurzaam alternatief voor 

voorverpakt drinkwater tegen slechts een fractie van de kosten.  

Met Purezza filtert en koelt u uw eigen leidingwater tot premium 

water. Sprankelend fris en lekker koud. 

 
 
 

“Wij waren direct enthousiast na de uitleg van het 
Purezza concept. Voortaan serveren wij onze gasten 

het zuiverste water in deze prachtige uitstraling 
én zetten we een goede stap richting duurzaam 

ondernemen.”

Eeterij De Verbeelding
Oosterhout



Purezza: zo werkt het

Wanneer u voor Purezza kiest, kiest u voor een stijlvolle, 

roestvrijstalen tapkraan, waarmee u eenvoudig leidingwater 

filtert tot premium water met een keuze voor still of  

sparkling. De speciale inbouw- of tafelmodel waterkoeler 

heeft een hoge tapcapaciteit gekoeld water. Het krachtige 

waterfilter garandeert fris, smaakvol en hygiënisch drinkwater.

Ons systeem blinkt uit in gebruiksvriendelijkheid. De bediening 

is eenvoudig en ook het onderhoud vergt weinig tijd. U reinigt  

de tapkraan snel en gemakkelijk met de speciale hygiënespray.

Bij ons systeem horen stijlvolle flessen, waarin u uw eigen 

premium water schenkt. De Purezza-flessen zijn beschikbaar 

in 350 ml en 750 ml en eenvoudig te reinigen in de speciale 

spoelkorf. De flessendoppen zijn verkrijgbaar in zwart en 

zilver voor still en sparkling water. Bij de flessen horen fraaie 

Purezza-onderzetters en tafelkaarten, die uw premium water 

nog meer cachet geven. 

Purezza: de voordelen

Duurzaamheid
•   Tot 500 keer minder CO2 uitstoot dan voorverpakt 

flessenwater

•   Het is een streekproduct en onbeperkt beschikbaar

•   Past prima in het beleid voor certificeringen als Green Key 

en Stichting EKO keurmerk horeca

Besparen
•   Geen zorgen over inkoop en kosten van uw water

•   Extra koelruimte beschikbaar voor andere (fris)dranken

Onderscheidend
•   Eenvoudige bediening met stijlvolle tapkraan op de bar

•   Vers getapt in design waterflessen en direct koel serveren

•   Uniek concept waar uw gasten door verrast zijn

•   Enkel verkrijgbaar in de horeca

Efficiency
•   Koelopslag van flessen is niet meer nodig

•   Geen flessen meer naar de glasbak of retour

•   Prima geschikt voor bereiding van cocktails of 

huisgemaakte limonades

•   Speciale spoelkorven beschikbaar voor perfect  

onderhoud van de flessen

WATER 
MET SMAAK

Kijk op de website
www.purezza-water.nl

voor verfrissende 
recepten

“Door Purezza hebben we ons mineraalwater weg 
kunnen doen en zetten hiermee een mooie stap richting 

duurzaam ondernemen. En ‘t water is nog echt lekker ook.”

Hotel Restaurant De Belgische Loodsensociëteit 
Vlissingen



Het exclusieve Purezza-pakket

PUREZZA
FLESSEN

Flessen zijn beschikbaar in
still of sparkling, 

in de maten 350 ml 
en 750 ml

Purezza: onze service

Onze adviseurs komen graag bij u 

langs om uw locatie te bekijken en 

u een advies te geven over welk 

systeem het beste past bij uw ruimte, 

gebruik en wensen. Zij kunnen u 

dan ook precies voorrekenen welke 

financiële voordelen u van Purezza 

kunt verwachten.

Na vakkundige installatie en een korte training voor het gebruik van uw Purezza-

systeem kunt u op ons blijven rekenen. Wij zorgen voor het onderhoud van uw 

systeem, zodat u zich helemaal kunt richten op uw gasten. Eén of twee keer per jaar 

(afhankelijk van volume) komt één van onze onderhoudsmonteurs bij u langs om het 

filter te vervangen, het systeem grondig te reinigen en te onderhouden. En mocht u 

onverhoopt een probleem krijgen met het systeem, dan kunt u erop rekenen dat wij 

dat snel komen verhelpen.

Purezza staat voor kwaliteit en dat geldt ook voor onze service. 

Het exclusieve en omvangrijke Purezza-pakket bevat:

•  Een stijlvolle, hoge kwaliteit, roestvrij stalen tapkraan of een tafelmodel voor het 

serveren van still en sparkling water

•  Een waterkoeler met een hoge capaciteit water per uur

•  Een krachtig waterfilter, voor het leveren van fris, smaakvol en hygiënisch drinkwater

•  Complete installatiekit, met een waterstop en reduceertoestel om lekkages te 

voorkomen

•  Design flessen beschikbaar in de maten 750 ml en 350 ml

•  Flessendoppen verkrijgbaar in zwart en zilver voor still en sparkling water

•  Hoge kwaliteit spoelkorf voor het onderhouden van de Purezza-flessen

•  Hygiënespray voor de dagelijkse reiniging van de Purezza-tapkraan

•  Purezza-onderzetters en tafelkaarten ter promotie van het premium water

•  Waterglazen voor de juiste sfeer om tafel



Wilt u meer weten 
over Purezza? Bel dan: 

+31 (0)88 165 30 00
of stuur een mail naar:
info@purezza-water.nl

Purezza is een merk van Watercompany BV, onderdeel van Waterlogic Group

www.purezza-water.nl
De Gorzen 21, 4731 TV  Oudenbosch      purezza.water.nl.be


