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Als u veel verse filterkoffie nodig heeft en binnen een relatief korte 

tijd dan biedt de rondfilterapparatuur van Bravilor Bonamat u de 

oplossing. De B-serie bestaat uit vier modellen met een inhoud 

van 5, 10, 20 en 40 liter. Binnen deze inhoudsmaten kan flexibel 

elke gewenste hoeveelheid koffie gezet worden. De machines 

beschikken over een zeer gebruiksvriendelijke programmering en 

het design mag ook gezien worden: het robuuste roestvrijstalen 

uiterlijk bevestigt de kwaliteit van de apparatuur. Een aantal 

modellen is speciaal ontwikkeld voor gebruik op schepen. 

De machines zijn voorzien van een ingebouwde tijdklok, 

hierdoor is het niet noodzakelijk om bij het zetproces 

aanwezig te zijn. Als u aankomt is de koffie al klaar! 

Opties B (HW)-serie
• Diverse containers en serveerwagens 

•  Verhoogd tableau voor het probleemloos 

plaatsen van thermoskannen onder de aftap 

• Sneltapslang

• Zwenkuitloop

• Filterkegel 

• Microfijn filter: gebruik van filterpapier is niet nodig 

• Wandconsoles voor bevestiging van de apparatuur aan de wand 

• Klapblad voor het plaatsen van containers aan de wand 

• Theefilter en thee-opzetstuk

Sommige situaties vragen om grote hoeveelheden 

koffie. Dit kan ten koste gaan van de kwaliteit. Niet 

als u kiest voor een rondfilterapparaat van Bravilor 

Bonamat. Ideaal voor drukke momenten zoals de 

pauze in het theater of de koffievoorziening in het 

ziekenhuis. Snel en eenvoudig veel koffie, gezet 

in handzame, verplaatsbare containers om op elk 

gewenst moment en waar u maar wilt koffie te 

kunnen serveren.

B (HW)-serie: kwantiteit én kwaliteit
• Heerlijke verse filterkoffie

•  Roestvrijstalen filterpan en casco voor een 

robuuste en kwalitatieve uitstraling

• Koffie-is-klaar signaal

• Keuzemogelijkheid: kopjes, kannen, liters of gallons

• Totaal- en dagtellers

• Ontkalkingssysteem

• Ingebouwde tijdklok

• Aan te passen zettijd voor een optimale extractie

•  Optimale beveiliging: container- en 

stuurkopsignalering
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Beide series zijn ook verkrijgbaar in een versie die eenvoudig 

aan de wand bevestigd kan worden. Zo kunt u centraal 

koffiezetten en decentraal uitserveren. Transporteren van de 

containers gaat gemakkelijk met een van de serveerwagens uit 

ons assortiment. Ook leveren wij een breed scala aan stapelbare 

containers: dubbelwandig en o.a. voorzien van peilglas en 

non-drip kraan. Ook leverbaar met dubbele aftap, in geïsoleerde 

uitvoering en als theecontainer. 
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De Bravilor Bonamat filterkegel 

is uitermate geschikt voor het 

gebruik van korffilterpapier, 

een goed alternatief voor 

vlakfilterpapier.

Modellen containers

Type Inhoud Omschrijving

VG 5, 10, 20 en 40 liter Volledig geïsoleerd

VHG 5, 10, 20 en 40 liter Elektrische verwarming

VHG T 5, 10, 20 en 40 liter 
Elektrische verwarming en 

thermostaat 
speciaal voor thee

VHG D 5, 10, 20 en 40 liter Elektrische verwarming en 
extra non-drip kraan

Container Afmeting (hxø)

5 liter 445x210 mm

10 liter 464x286 mm

20 liter 510x374 mm

40 liter 629x423 mm
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Naast koffie ook heet water nodig? Kies dan voor de B HW-serie. 

Deze apparaten beschikken over een aparte aftap voor heet water. 

Zo zet u bijvoorbeeld heel eenvoudig thee. Deze reeks kent drie 

typen: 5, 10 en 20 liter. Standaard bestaat de B (HW)-serie uit een 

zuil en twee containers, maar de rondfilterapparatuur is ook 

verkrijgbaar in een enkele uitvoering met één container links of 

rechts en een zuil. Zo kunt u bijvoorbeeld dubbele of drievoudige 

machines samenstellen en de capaciteit vergroten. Meerdere 

uitvoeringen die inspelen op verschillende situaties. Veiligheid is bij 

deze grote apparaten van belang, ingebouwde beveiligingen zorgen 

ervoor dat er geen koffie wordt gezet als er geen container onder de 

uitloop staat of als de uitloop niet boven de container geplaatst is. 



Enkele uitvoering (1 container) B5 (HW) (W) L/R* B10 (HW) (W) L/R* B20 (HW) (W) L/R* B40 (W) L/R*

Koffiezetgedeelte

Buffervoorraad 5 liter 10 liter 20 liter 40 liter

Uurcapaciteit ca. 30 liter ca. 60 liter ca. 90 liter ca. 145 liter

Zettijd (waterafgifte) ca. 10 min. / 5 liter  ca. 10 min. / 10 liter  ca. 14 min. / 20 liter  ca. 17 min. / 40 liter

Heetwatergedeelte (HW)

Buffervoorraad 3 liter  3,3 liter  4,6 liter -

Uurcapaciteit ca. 20 liter ca. 20 liter ca. 20 liter -

Aansluitwaarde B-serie

230V~ 50/60Hz 3065W - - -

400V~ 3N 50/60Hz 3065W 6090W 9120W 14960W

Aansluitwaarde B HW-serie

400V~ 3N 50/60Hz 5265W 8290W 11320W -

Afmetingen (bxdxh)

Afmeting B-serie 452x440x799 mm 612x512x840 mm 739x600x947 mm 803x652x1101 mm

Afmeting B HW-serie 546x570x799 mm 645x570x840 mm 739x600x947 mm -

Afmeting B-serie Wand 590x559x740 mm 663x593x781 mm 763x586x888 mm 763x586x1042 mm

Afmeting B HW-serie Wand 590x559x740 mm 693x593x781 mm 744x592x888 mm -

*L = links R = rechts

Standaarduitvoering 
(2 containers) B5 (HW) (W) B10 (HW) (W) B20 (HW) (W) B40 (W)

Koffiezetgedeelte

Buffervoorraad 10 liter 20 liter 40 liter 80 liter

Uurcapaciteit ca. 30 liter ca. 60 liter ca. 90 liter ca. 145 liter

Zettijd (waterafgifte) ca. 10 min. / 5 liter  ca. 10 min. / 10 liter  ca. 14 min. / 20 liter  ca. 17 min. / 40 liter

Heetwatergedeelte (HW)

Buffervoorraad 3 liter  3,3 liter  4,6 liter -

Uurcapaciteit ca. 20 liter ca. 20 liter ca. 20 liter -

Aansluitwaarde B-serie

230V~ 50/60Hz 3130W - - -

400V~ 3N 50/60Hz 3130W 6180W 9240W 15120W

Aansluitwaarde B HW-serie

400V~ 3N 50/60Hz 5330W 8380W 11440W -

Afmetingen (bxdxh)

Afmeting B-serie 635x440x799 mm 955x512x840 mm 1173x600x947 mm 1305x652x1101 mm

Afmeting B HW-serie 790x570x799 mm 989x570x840 mm 1173x600x947 mm -

Afmeting B-serie Wand 980x559x740 mm 1125x593x781 mm 1257x586x888 mm 1295x586x1042 mm

Afmeting B HW-serie Wand 980x559x740 mm 1155x593x781 mm 1257x592x888 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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