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Flexibiliteit staat voorop bij de buffetapparatuur van Bravilor 

Bonamat. De serie bestaat uit een groot aantal modellen zodat 

u altijd de juiste keuze kunt maken voor uw gebruikssituatie. 

Verse filterkoffie in glazen kannen, u ruikt én ziet het! Zo voorziet 

u uw klanten de hele dag door van vers gezette koffie die 

dankzij de zelfregulerende warmhoudplaat ook nog eens goed 

op temperatuur blijft. U kunt hier ook kiezen voor een model met 

heet water of heet water én stoom. Het wordt zo zeer eenvoudig 

om ook water voor thee, soep of andere warme dranken af te 

tappen. Met de stoomaftap maakt u snel bijvoorbeeld melk op 

de gewenste temperatuur.

Een RLX van Bravilor Bonamat is de ideale machine 

voor uw koffiecounter, bar of buffet. Verse koffie, 

altijd binnen handbereik. Maar in een handomdraai 

ook heet water voor thee, soep of andere warme 

dranken. Een stoomaftap behoort tevens tot de 

mogelijkheden. De brede lijn buffetmachines van 

Bravilor Bonamat maakt vele combinaties mogelijk, 

zodat u de apparatuur precies kunt afstemmen op 

uw eigen locatie en gebruikssituatie. De moderne 

uitstraling maakt de RLX-serie bovendien geschikt 

voor locaties waar het apparaat in het zicht staat. 

RLX: variatie voor iedere locatie
• Heerlijke verse filterkoffie

• Aparte heetwaterunit of heetwater/stoomunit

• Eenvoudig in bediening en onderhoud

• Koffie-is-klaar signaal en ontkalkingssignalering

•  Roestvrijstalen filterpan en casco voor robuuste 

en kwalitatieve uitstraling

• Vaste wateraansluiting

• Totaaltellers voor koffie- en heetwatergedeelte

• Digitaal display met tiptoetsbediening
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■ RLX kannen

De heetwaterunit RLX 3 of 

heetwater/stoomunit RLX 4 

kunt u eenvoudig naast uw 

bestaande koffiezetapparaat 

plaatsen. 



De RLX-serie biedt ook een aantal uitvoeringen met airpotten. 

De koffie wordt rechtstreeks gezet in deze airpotten, die een 

inhoud van maar liefst 2,2 liter hebben. Dankzij de uitstekende 

isolerende werking blijft de inhoud lang op temperatuur. Ideaal 

om bijvoorbeeld tijdens een vergadering te gebruiken. U heeft 

in no-time een volle airpot en omdat deze apparatuur op de 

waterleiding wordt aangesloten is het na het vullen van het 

koffiefilter nog slechts een druk op de knop. Voordeel van 

de buffetapparatuur is de eenvoudige bediening en ook 

het onderhoud vraagt maar weinig tijd. U heeft er bijna geen 

omkijken naar dus kunt u uw tijd aan andere zaken besteden! 

Snel en eenvoudig koffie aftappen doet u met de RLX variant 

waarbij de koffie in geïntegreerde containers wordt gezet. 

Afhankelijk van het model kunt u 2 tot wel 4 liter koffie op 

voorraad hebben. 

Afhankelijk van de hoeveelheid koffie die u nodig heeft, 

beschikken ook deze modellen over een of twee zetsystemen. 

Een heetwaterunit of heetwater/stoomunit maakt de serie 

compleet. Het water uit deze unit is gekookt waardoor u 

verzekerd bent van een heerlijk, helder kopje thee. 

Het koffie-is-klaar signaal geeft bij de gehele lijn aan wanneer 

u de koffie kunt serveren. De roestvrijstalen filterpan en het 

roestvrijstalen casco waarborgen de kwaliteit zoals u die van 

Bravilor Bonamat gewend bent. Om de koffie of thee in voor-

verwarmde kopjes te serveren hebben wij de WHK in ons 

assortiment. Deze koppenwarmer biedt plaats aan zo’n 96 koppen 

en zorgt ervoor dat de drank na inschenken langer warm blijft.
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■ RLX containers■ RLX airpotten

De speciaal ontworpen 

Bravilor Bonamat glazen, 

roestvrijstalen en Durabel 

kunststof kannen.

De Bravilor Bonamat airpot Furento 

houdt de kwaliteit van uw koffie lang 

optimaal. U kunt op elk moment en 

op iedere plek - tot het laatste kopje - 

verse koffie schenken.
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■ 
•  Kannen, airpotten en thermoskannen ook los verkrijgbaar

• Koppenwarmer (WHK)

• Roestvrijstalen theefilterpan voor het zetten van thee

• Zwenkuitloop voor het vullen van kannen RLX 1  Zetsysteem laag voor glazen kan, met warmhoudplaat

RLX 3 Heetwaterunit laag

RLX 4 Heetwater/stoomunit laag

RLX 5 Zetsysteem hoog - 2 liter container

RLX 6 Zetsysteem hoog - airpot 2,2 liter

RLX 7 Heetwaterunit hoog

RLX 8 Heetwater/stoomunit hoog

Standaard uitvoeringen:

RLX 31, RLX 131, RLX 41, RLX 75, RLX 575, RLX 585, 

RLX 5, RLX 55, RLX 76, RLX 676, RLX 3, RLX 4

■ Opties RLX-serie ■  De RLX-serie is 
opgebouwd uit de 
volgende componenten
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RLX-serie met glazen kannen RLX 31 RLX 131 RLX 41

Koffiezetgedeelte

Buffervoorraad (liters / koppen) 1,7 / 12 3,4 / 24 1,7 / 12

Uurcapaciteit (liters / koppen)

230V~ 50/60Hz ca. 15 / 120 - ca. 15 / 120

400V~ 3N 50/60Hz ca. 15 / 120 ca. 30 / 240 ca. 15 / 120

Zettijd (minuten / kan)

230V~ 50/60Hz ca. 6 / 1 - ca. 6 / 1

400V~ 3N 50/60Hz ca. 6 / 1 ca. 6 / 2 ca. 6 / 1

Heetwater(stoom)gedeelte

Buffervoorraad (liters) 1,8 1,8 1,5

Uurcapaciteit (liters)

230V~ 50/60Hz ca. 18 - ca. 25

400V~ 3N 50/60Hz ca. 18 ca. 18 ca. 25

Aansluitwaarde

230V~ 50/60Hz 2080W - 2880W

400V~ 3N 50/60Hz 3990W 6070W 4095W

Afmetingen

Afmeting (bxdxh) 475x509x448 mm 705x509x448 mm 475x509x448 mm

RLX-serie met airpotten RLX 76 RLX 676

Koffiezetgedeelte

Buffervoorraad (liters / airpot) 2,2 / 1 airpot 4,4 / 2 airpotten

Uurcapaciteit (liters / koppen)

230V~ 50/60Hz ca. 15 / 120 -

400V~ 3N 50/60Hz ca. 15 / 120 ca. 30 / 240

Zettijd (minuten / airpot)

230V~ 50/60Hz ca. 7 / 1 -

400V~ 3N 50/60Hz ca. 7 / 1 ca. 7 / 2

Heetwatergedeelte

Buffervoorraad (liters) 1,8 1,8

Uurcapaciteit (liters)

230V~ 50/60Hz ca. 18 -

400V~ 3N 50/60Hz ca. 18 ca. 18

Aansluitwaarde

230V~ 50/60Hz 2015W -

400V~ 3N 50/60Hz 3925W  5940W

Afmetingen

Afmeting (bxdxh) 475x509x611 mm 705x509x611 mm
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Wij bevelen aan:
• Bravilor Bonamat filterpapier

• Renegite om te ontkalken

• Cleaner om te reinigen

Uw Bravilor Bonamat dealer

www.bravilor.com
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RLX-serie heetwater(stoom)modules RLX 3 RLX 4 

Heetwater(stoom)gedeelte

Buffervoorraad (liters) 1,8 1,5

Uurcapaciteit (liters)

230V~ 50/60Hz ca. 18 ca. 25

Aansluitwaarde

230V~ 50/60Hz 1910W 2880W

Afmetingen

Afmeting (bxdxh) 245x509x448 mm  245x509x448 mm

RLX-serie met containers RLX 75 RLX 575 RLX 585 RLX 5 RLX 55

Koffiezetgedeelte

Buffervoorraad (liters / koppen) 2 / 16 4 / 32 4 / 32 2 / 16 4 / 32

Uurcapaciteit (liters / koppen)

230V~ 50/60Hz ca. 13 / 105 - - ca. 13 / 105 ca. 17 / 135

400V~ 3N 50/60Hz ca. 13 / 105 ca. 26 / 210 ca. 26 / 210 - ca. 26 / 210

Zettijd (minuten / containers)

230V~ 50/60Hz ca. 7 / 1 - - ca. 7 / 1 ca. 7 / 2

400V~ 3N 50/60Hz ca. 7 / 1 ca. 7 / 2 ca. 7 / 2 - ca. 7 / 2

Heetwater(stoom)gedeelte

Buffervoorraad (liters) 1,8 1,8 1,5 - -

Uurcapaciteit (liters)

230V~ 50/60Hz ca. 18 - - - -

400V~ 3N 50/60Hz ca. 18 ca. 18 ca. 25 - -

Aansluitwaarde

230V~ 50/60Hz 2065W - - 2065W 2065W

400V~ 3N 50/60Hz 3975W 6040W 7010W - 4130W

Afmetingen

Afmeting (bxdxh)  475x509x611 mm 705x509x611 mm 705x509x611 mm 245x509x611 mm 475x509x611 mm
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