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Snelheid en gebruiksgemak

■ Bolero

Veel variatie in warme dranken, optimaal gebruiksgemak én

De Bolero van Bravilor Bonamat staat voor snel en efficiënt.

de bewezen technologieën. Of het nu gaat om grote of kleine

Met één druk op de knop heeft u —afhankelĳk van de

hoeveelheden, de instant-machines uit de Bolero-serie

configuratie die u kiest— een kop koffie, cappuccino of

bieden een passende oplossing voor elke locatie.

chocolademelk. Via de aparte aftap heeft u bovendien heet
water voor bĳvoorbeeld thee of soep.

De Bolero-serie van Bravilor Bonamat heeft een

Gebruiksgemak staat voorop bĳ de gehele Bolero-serie.

professionele uitstraling dankzĳ de toepassing van duurzame

De Bolero is leverbaar in de kleuren Mysterious grey en

materialen zoals roestvrĳ staal. Diverse warme dranken én

Stardust white, geschikt voor elk interieur.

heet water; snel en met slechts één druk op de knop!

De machines zĳn voorzien van 1 of 2 transparante canisters;
praktisch voor het bĳvullen van ingrediënten.

Bolero:
voor koppen én kannen
• Overzichtelijk keuzemenu met ledverlichting
• Duurzaam materiaal
• Afsluitbare canisteruitloop
• Drankafhankelijke instelmogelijkheden
• Uniek mixsysteem voorkomt verstopping mixbekers
• Eenvoudig schoon te maken door uitneembaar
ventilatiehuis

• Bolero 1 heeft 1 groot canister voor
bĳv. koffie of cacao.
• Bolero 2 heeft 2 canisters voor bĳv.
koffie en topping waarmee u ook
cappuccino kunt serveren.
• Beide modellen hebben een aparte
druktoets/aftap voor heet water.
• Optioneel: verhogingsplateau voor
het snel vullen van kannen.

• Eenvoudige programmering
• Snel en gebruiksvriendelijk

Transparante
canisters
Overzichtelĳk en eenvoudig in gebruik.
In de Bolero Turbo (XL) is zelfs plaats
voor extra grote canisters (à 5,3 liter).
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■ Bolero XL

■ Bolero Turbo (XL)

De keuze uitbreiden naar acht warme dranken? En ook nog

De Bolero Turbo en de Bolero Turbo XL zĳn de high

heet water via een aparte aftap? Kies dan voor de Bolero XL.

volume machines uit de reeks. U heeft de mogelĳkheid om

Deze machine is uitgevoerd met drie of vier transparante
canisters voor veel variatie. Naast koffie kunt u bĳvoorbeeld
ook cappuccino, café au lait, wiener melange en chocolademelk serveren.
Het unieke mixsysteem voorkomt verstopping in de
mixbekers; zo beschikt u altĳd over een zorgeloze drankvoorziening. De Bolero XL is verkrĳgbaar in de kleuren

Mysterious grey en Stardust white. Deze machine is ook
leverbaar met een aparte koudwaterunit, zodat u een koel
glas water kunt aanbieden. Alle machines uit de Bolero-

bĳvoorbeeld koffie en chocolademelk per kan te zetten.
Het is ook mogelĳk om twee kannen tegelĳk te zetten, zelfs
met verschillende dranken. De Bolero Turbo heeft 2 tot 4
canisters en de XL-versie 3 tot 6 canisters, afhankelĳk van
het model. Het display is voorzien van een overzichtelĳk
keuzemenu met ledverlichting.
Alle Bolero’s —van klein tot groot— hebben een ontkalkingssignalering, een spoelprogramma en een spoelfunctie op
het bedieningspaneel. Totaal- en dagtellers maken het
eenvoudig om het verbruik van de machine bĳ te houden.

serie zĳn voorzien van een lekbak-vol-signalering en

Of u de dranken nu per kop of per kan tegelĳk aftapt, de

hebben een instelbare energiespaarstand; gunstig voor uw

Bolero-serie biedt een oplossing!

energieverbruik.
• 8 dranken + heet water
• 8 dranken + heet water

• voor grote doseringen; eenvoudig en snel kannen vullen

• 3 of 4 canisters voor bĳv. koffie, topping en cacao

• 400V-versie bereidt ruim 950 kopjes koffie per uur!

• Optioneel: aparte koudwaterunit
• Optioneel: muntmechanisme

Muntmechanisme

Thermoskannen

De Bolero XL is ook verkrĳgbaar met
een ingebouwd muntmechanisme.

De dubbelwandige thermoskannen van Bravilor Bonamat
houden de kwaliteit van uw
koffie lang optimaal.
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Keuzemogelijkheden

Bolero 1*

Bolero 2*

Bolero XL*

Bolero Turbo*

Bolero Turbo XL*

Koffie
Koffie crème
Espresso
Cappuccino
Chocolademelk
Café au lait
Espreschoc
Wiener melange
Dubbele espresso
Heet water
* De maximale hoeveelheid dranken per machine zĳn hieronder aangegeven. Voor opties als decafé, thee, soep en koud water zĳn aparte
configuraties beschikbaar. Informeer naar de voorwaarden.
Bolero 1:

1 drank + heet water

Bolero 2:

3 dranken + heet water

Bolero XL:

8 dranken + heet water

Bolero Turbo (XL):

2-8 dranken + heet water

Technische specificaties
Aantal canisters
Inhoud canisters
Afmeting (bxdxh) mm
Taphoogte voor koppen
Uurcapaciteit 230V
Uurcapaciteit 400V
Zettijd (enkele uitgifte)
Zettijd (dubbele uitgifte)
Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz
Aansluitwaarde 400V~3N 50/60Hz
Wateraansluiting

Bolero 1

Bolero 2

1
2
1x3,4 L
2x1,5 L
203x429x584
106 mm
ca. 240 koppen (30 L)
NVT
ca. 11 sec. per kop
NVT
2230W
NVT
ja

Bolero XL 333

Bolero XL 423

3
4
1x3,2 + 2x1,3 L
4x1,3 L
338x435x596
110 mm
ca. 240 koppen (30 L)
NVT
ca. 11 sec. per kop
NVT
2230W
NVT
ja

Bolero Turbo

Bolero Turbo XL

2-4
3-6
**
**
325x482x812
470x482x812
110 mm (kan 247 mm)
ca. 320 koppen (40 L)
ca. 960 koppen (120 L)
ca. 45 sec. (1x2 L)
ca. 90 sec. (2x2 L)
3500W
10500W
ja

** Canisterinhoud is afhankelĳk van modelkeuze: 2,4 L en/of 5,3 L.

Opties Bolero-serie
• Eigen branding op aanvraag mogelĳk
• Onderkast
• Muntmechanisme (Bolero XL)
• Dubbelwandige thermoskannen voor de
Bolero Turbo (XL)

Uw Bravilor Bonamat dealer

• Bravilor Bonamat Renegite voor ontkalking
• Bravilor Bonamat Cleaner voor reiniging

www.bravilor.com
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