SNELFILTER

Mondo-serie
Matic-serie
TH-serie

Wereldwijd de smaak van kwaliteit

Verse filterkoffie, natuurlijk gezet met de snelfilter

■ Mondo

apparatuur van Bravilor Bonamat! De range bestaat uit

De snelfilterapparatuur van Bravilor Bonamat komt u overal tegen.

diverse apparaten en biedt de mogelijkheid om op elke

Vanwege het gemak, de kwaliteit en het eigentijdse ontwerp is

locatie, met of zonder aansluiting op de waterleiding,

deze lijn overal in te zetten waar er vraag is naar lekkere, verse

snel en eenvoudig heerlijke koffie te zetten. Hoogwaardig

filterkoffie. De Mondo is handmatig met water te vullen en zo

roestvrij staal in combinatie met zwarte accenten zorgt

overal plaatsbaar. De twee zelfregulerende warmhoudplaten

voor een eigentijdse uitstraling.

zorgen voor behoud van optimale koffiekwaliteit doordat de koffie
op de ideale temperatuur blijft, ook als de kan niet geheel gevuld

Snelfilter: heerlijke, verse filterkoffie

is. De waterindicatie geeft aan of het apparaat gevuld is.

• Ledverlichte bediening

De Mondo Twin verdubbelt

•	Verschillende modellen met of zonder aansluiting
op de waterleiding
• Koffie-is-klaar signaal
• Ontkalkingssignaal
• Roestvrijstalen filterpan
•	Zelfregulerende warmhoudplaten houden uw koffie

de capaciteit en zet grote
hoeveelheden koffie door
het dubbele zetsysteem. De
ingietopening van de Mondo
bevindt zich aan de voorkant
van het apparaat. Handig en
ergonomisch verantwoord!

op de juiste temperatuur
Onafhankelijk van de
snelfilterapparatuur te plaatsen
zelfregulerende warmhoudplaten.
De HP is per plaat aan of uit te
schakelen.

SNELFILTER

■ Matic

■ TH

De Matic wordt dankzij de aansluiting op de waterleiding

Met de TH zet u koffie rechtstreeks in een airpot of thermos

automatisch gevuld met water. De kwaliteit van de koffie is

container. Zo kunt u op elke gewenste plek verse filterkoffie

gewaarborgd door de nauwkeurige waterdosering. Uiteraard is

serveren. De Bravilor Bonamat airpot Furento en de thermos

het ook mogelijk om bijvoorbeeld een halve kan koffie te zetten.

container Advanta houden de kwaliteit van uw koffie lang

Via de ledverlichte bediening kunt u kiezen uit een aantal

optimaal. De TH vult u handmatig met water en de THa sluit u

voorgeprogrammeerde hoeveelheden. Signalen geven aan

eenvoudig aan op de waterleiding. Zo is ook deze serie geschikt

wanneer de koffie klaar is en wanneer het apparaat ontkalkt

voor iedere locatie. De gebruikte materialen zorgen ook bij deze

moet worden. Er is weinig tijd nodig voor bediening en

machines voor de kwaliteit zoals u die

onderhoud, dus houdt u meer tijd

van Bravilor Bonamat gewend bent.

over voor andere werkzaamheden!

De snelfilterapparatuur staat garant voor

De Matic Twin beschikt over twee

een lange levensduur waarbij u weinig

zetsystemen met roestvrijstalen

tijd kwijt bent aan het onderhoud van

filterpannen en biedt plaats aan

de machines.

vier glazen kannen.

De Mondo en Matic zijn

Flexibel te plaatsen airpotstation.

ook verkrijgbaar in speciale

Biedt plaats aan twee airpotten,

uitvoeringen voor het gebruik

toebehoren en ingrediënten.

op bijvoorbeeld schepen.

Ideaal voor een functionele
presentatie.

Wereldwijd de smaak van kwaliteit

SNELFILTER

Mondo
Buffervoorraad
Uurcapaciteit 230V
Uurcapaciteit 400V
Zettijd 230V
Zettijd 400V
Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz
Aansluitwaarde 400V~ 3N 50/60Hz
Afmeting (bxdxh)

Mondo Twin

Matic

Matic Twin

2 kannen (24 koppen)

4 kannen (48 koppen)

2 kannen (24 koppen)

4 kannen (48 koppen)

ca. 18 liter (144 koppen)

ca. 28 liter (224 koppen)

ca. 15 liter (120 koppen)

ca. 24 liter (192 koppen)

-

ca. 36 liter (288 koppen)

-

ca. 30 liter (240 koppen)

ca. 5 minuten / 1 kan

ca. 6 minuten / 2 kannen

ca. 6 minuten / 1 kan

ca. 7 minuten / 2 kannen

-

ca. 5 minuten / 2 kannen

-

ca. 6 minuten / 2 kannen

2140W

3460W

2140W

3460W

-

4280W

-

4280W

195x406x446 mm

404x406x446 mm

195x406x446 mm

404x406x446 mm

TH

THa

1 kop = 0,125 liter, 1 kan= 1,7 liter

Buffervoorraad

2,2 liter

2,2 liter

Uurcapaciteit

ca. 19 liter (152 koppen)

ca. 18 liter (144 koppen)

Zettijd

ca. 7 minuten / 2,2 liter

ca. 8 minuten / 2,2 liter

Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz
Afmeting (bxdxh)

2310W

2310W

235x406x545 mm

235x406x545 mm

1 liter = 8 koppen

Opties Mondo, Matic & TH-serie

Aanvullende opties TH-serie

• Roestvrijstalen filterpan voor het zetten van thee

•	Airpot Furento of thermoscontainer Advanta

• HP: zelfregulerende warmhoudplaten

• Flexibel te plaatsen airpotstation voor twee

• Speciale scheepsuitvoeringen verkrijgbaar
(Mondo/Matic)

airpotten, toebehoren en ingrediënten
• Airpotlekbak: houdt de gebruiksplek schoon

• Koppenwarmer WHK verwarmt koppen

Wij bevelen aan:

of bekers
• Waterfilter voor optimale waterkwaliteit

• Bravilor Bonamat filterpapier
• Renegite om te ontkalken

Uw Bravilor Bonamat dealer

www.bravilor.com

Wereldwijd de smaak van kwaliteit

Wijzigingen voorbehouden 904.010.001

• Cleaner om te reinigen

