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NYCKELN TILL FRAMGÅNG

Bravilor Bonamat är ett familjeföretag som grundades för mer än 65 år sedan. 
Innovativa idéer, avancerad teknik, kvalitet och intern produktion har 
alltid varit viktiga aspekter för oss och har bidragit till vår framgång idag.

Bravilor Bonamat grundades i Nederländerna 1948 av A.J.M. 

Verheijen. Han började som grossist och levererade kaffemaskiner 

till hotell och sjukhus. Efter elva år började hans söner tillverka filter-

bryggare själva. Dessa professionella maskiner lade grunden för 

Bravilor Bonamats marknadsledande position i Europa idag.

Idag utvecklar, producerar och levererar Bravilor Bonamat ett 

omfattande sortiment av beredningssystem för dryck, med fokus 

på kaffespecialiteter och hett vatten. Utöver maskinerna av märket 

Bravilor Bonamat utvecklar och tillverkar vi dessutom som Original 

Equipment Manufacturer (OEM) till tredje part.

Företaget leds idag av VD Guus W. Verheijen, sonson till den 

ursprungliga grundaren.

“Alla huvudsakliga aspekter i verksamheten är baserade i 
Nederländerna. På så vis kan vi snabbt möta våra kunders 
specifika behov när vi utvecklar och tillverkar högkvalitativa 

maskiner. Vi inser vikten av att snabbt kunna anpassa 
oss till nya utvecklingar inom marknaden.”

“Tack vare våra kärnvärden: entreprenörskap, kvalitet, 
kundfokus, kunskap och lång erfarenhet kan vi skapa 

mervärde och bidra till våra kunders framgångar 
över hela världen.”

Bravilor Bonamat bidrar
till kundernas framgångar

En av de första egentillverkade
Bravilor Bonamat-kaffemaskinerna
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Anställda 350+

Representerade i 100+ länder

Filialer 9

Maskiner per år > 150 000

FAKTA OCH SIFFROR

Vi finns representerade över 
hela världen

MER ÄN 65 ÅR AV HISTORIA

Bravilor Bonamat har alltid legat i frontlinjen när det gäller teknik 
och levererat hållbara kaffemaskiner.

1948
Verheijen BV grundas av 
A.J.M. Verheijen i Amsterdam, 
Nederländerna

1995
Bravilor Bonamat expanderar

sitt produktsortiment med
fokus på berednings-

system för dryck

1959
Produktion av Bravilor-kaffemaskiner 

startas i Nederländerna

1978
Bonamat GmbH grundas

Tyskland

1975
Centralisering av produktion 
och kontor i Heerhugowaard, 
Nederländerna

1982
Bravilor Ltd. grundas
Storbritannien

2005
Bravilor Bonamat grundas
Polen

1984
Bravilor Belux NV grundas
Belgien

2012
Bravilor Bonamat, LLC grundas

USA

2013
AEO-certifierat av nederländska tullmyndigheterna sedan 2013

2010
Bravilor Bonamat har

varit ISO 14001-certifierat
sedan 2010

1987
Bonamat AB grundas

Sverige

1989
Bravilor France grundas

Frankrike
Bonamat Norge AS grundas

Norge

1991
Bravilor Bonamat har
varit ISO 9001-certifierat
sedan 1991

1979
Huvudfokus ligger på att tillverka filterbryggare

Idag har vi över 350 hängivna anställda över hela världen som alla är engagerade i vårt huvudmål 

att utveckla och tillverka kommersiella system för drycker. Med filialer i Europa och USA och ett 

internationellt nätverk av återförsäljare i mer än 100 länder är Bravilor Bonamat idag ett välkänt 

märke över hela världen.

Bravilor Bonamats första kontor 
i Amsterdam, Nederländerna

Genuint hantverk sedan 1948
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INNOVATION GENOM TEKNIK

Bravilor Bonamat har alltid investerat i teknik. Den stora forsknings- och utvecklingsavdelningen belyser hur 
viktig denna aspekt är för företaget.

Vi har över 30 personer som arbetar med nya idéer, konstruktioner, 

produktutveckling och förbättringar på mogna produkter. Kunskap och 

expertis som vunnits under många års tid har resulterat i ett kraftfullt 

och omfattande produktsortiment. Patrick Naber, chef för forskning 

och utveckling, förklarar:

“Vi vet vad våra kunder vill få ut av en maskin. Vår uppgift är 
att kombinera avancerad teknik med användarvänlighet. 

Vi arbetar med professionella produkter som måste 
uppfylla viktiga standarder.”

“Bravilor Bonamat är känt för sina pålitliga, slitstarka och 
hållbara produkter. För oss är det viktigt att hålla detta 
varumärkeslöfte och att alltid leva upp till våra kunders 
förväntningar. Jag vill också betona att vi utvecklar och 

tillverkar våra produkter på ett hållbart sätt. Som ledande 
global leverantör är vi starkt engagerade i att bevara 

vår planet för framtida generationer.”

Bravilor Bonamat kombinerar avancerad
teknik med användarvänlighet

Våra innovativa konstruktioner 
är helt skyddade av patent
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Vi producerar i NederländernaKVALITET SOM KÄRNVÄRDE

Vår höga nivå av kvalitetskontroll och vår ambition att vara ett hållbart företag som minimerar inverkan på 
miljön har uppmärksammats av olika internationella organisationer.

Kvalitet är ett ledord hos Bravilor Bonamat, alla våra avdelningar och 

anställda drivs av kvalitet.

Våra produkter testas grundligt och uppfyller kraven i de viktiga 

direktiven i den internationella DEKRA-organisationen, så våra 

produkter är KEMA-KEUR- och CE-certifierade. Dessutom arbetar vi 

med andra organisationer som testar, godkänner och certifierar våra 

produkter och tilldelar kvalitetsmärken som NSF, UL, IECEE, CCC, 

KC och KIWA.

Bravilor Bonamat är en dedikerad DEKRA-partner med kvalitets-

certifiering ISO 9001 och miljöcertifiering ISO 14001. Det innebär att 

verksamhetens processer koordineras på ett effektivt sätt och att 

miljöhanteringen tas på allvar.

Vi fokuserar inte bara på produktkvalitet utan också på kvalitets-

förbättring, kvaliteten på kundservice och kundnöjdhet samt på 

arbetsförhållandena för våra anställda.

Varje maskin testas grundligt innan
den lämnar vårt lager



SNABBFILTER-
BRYGGARE

De klassiska snabbfilter-
bryggarna är kända för att 
vara användarvänliga. Du kan 
snabbt servera en kanna eller 
pumptermos med filterkaffe.

Fyll bara filterhållaren med så mycket eller lite 

malt kaffe som du vill — för att uppnå den 

perfekta smaken — och tryck på PÅ-knappen. 

Akustiska och visuella signaler talar om när 

kaffet är klart. Vattnet värms endast upp när 

maskinen är på, så produkten använder ström 

på ett sparsamt sätt. Alla dessa maskiner 

är bar- och buffémaskiner som är enkla att 

placera plats och installera. Vissa enheter 

kräver inte ens en fast vattenanslutning.

URNBRYGGARE & 
TERMOSBRYGGARE

Dessa produktkategorier är 
avsedda för att servera stora 
volymer filterkaffe, från 5 till 80 
liter.

B-serien omfattar många modeller för direkt 

bryggning i avtagbara behållare. Behållarna 

kan placeras på serveringsvagnar för servering 

av kaffe till exempel på sjukhus.

Termosbryggare brygger kaffe direkt i 

termosen. Med den eleganta designen är 

Aurora-enheten perfekt för utrymmen där 

kunder rör sig, till exempel i kaféer eller 

närbutiker.

OCH DET FINNS MER!

Bravilor Bonamat erbjuder även 
andra maskiner. De flesta av 
dem är utvecklade för varma 
drycker som kaffe och te. 
Men vi levererar också maskiner 
som serverar kallt vatten, med 
eller utan kolsyra.

Vi levererar också tillbehör, till exempel 

filterpapper och kannor. Tillbehör kan 

tillgodose extra behov och optimera funktionen 

hos din maskin. Gå in på www.bonamat.se 

för att se hela vår produktportfölj.

www.bonamat.se

ESPRESSO-
UTRUSTNING

Helautomatiska espresso-
maskiner tillreder varma drycker 
av exceptionell kvalitet.
Alla kaffespecialiteter tillreds
med färskt malda bönor.

Dessa högpresterande maskiner är tillverkade 

av de bästa, starkaste och mest hållbara 

materialen för att säkerställa förstklassig 

prestanda under malningsprocessen. 

Espressomaskinen med två bönbehållare 

erbjuder flera smaker för en exceptionell 

upplevelse av färskt kaffe. Utöver den 

perfekta espresson serverar espressomaskinen 

även andra kaffespecialiteter som cappuccino, 

espressochoc (wiener melange) och latte 

macchiato.

MASKIN FÖR INSTANT-
PRODUKTER

Tekniken utvecklas, särskilt 
inom området för smaker för 
instantprodukter.

Instantprodukter är välkända för fördelarna 

de medför, som snabb tillredning, enkel 

användning och lång hållbarhet. Nuförtiden 

erbjuder stora välkända snabbkaffemärken 

utmärkt kvalitet. Beroende på dina behov 

kan du välja en maskin med upp till sex 

instantbehållare med många olika smaker.

Bravilor Bonamat erbjuder både små 

kompakta maskiner för bara kaffe eller varm 

choklad och stora maskiner för stora volymer 

som tillreder instantdrycker.

FÄRSKBRYGG-
AUTOMATER

Automatiska färskbrygg-
automater erbjuder färskt 
filterkaffe och böna-till-kopp-
kaffe med färskt malda bönor.

Beroende på dina preferenser kan du 

välja mellan FreshOne, FreshMore och 

FreshGround. Alla enheter måste anslutas 

till en vattenanslutning för att kunna tillreda 

kaffe. Beroende på antalet behållare kan du 

välja mellan ett stort utbud av kaffesmaker. 

Vissa maskiner har också extra knappar för 

mjölk och socker. Färskbryggautomater är till 

exempel det perfekta sättet att erbjuda kaffe 

av bra kvalitet på ditt kontor.
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TILLVERKAD I HOLLAND

Bravilor Bonamat är stolt över att vara ett nederländskt familjeföretag. Inte bara huvud-
kontoret ligger i Nederländerna utan också produktionsanläggningen med toppmoderna 
maskiner för robotsvetsning, laserskärning, gjutning, formning och slipning.

Vårt centrallager ligger bredvid vår produktionsanläggning vilket 

säkerställer kort ledtid. Våra huvudprodukter levereras från lagret. 

Det är mycket ovanligt för ett företag som Bravilor Bonamat att ha 

denna typ av intern produktionsanläggning där alla processer för 

metallbearbetning äger rum.

Dessutom ligger kvalitetsavdelningen precis runt hörnet så att den 

kan hålla ett vakande öga på produktionsprocessen. Det är så vi 

kontrollerar våra processer och ser till att maskinerna från Bravilor 

Bonamat uppfyller våra egna kvalitetskrav, krav som går utöver de 

allmänna internationella direktiven.

Produktionsenheterna använder toppmodern
utrustning av högsta klass

MARKNADSSEGMENT

Varje produktkategori medför egna fördelar och 
kan erbjudas till ett specifikt marknadssegment.

Vårt omfattande utbud av utrustning
möter alla behov

Till exempel är våra marina bryggare extra robusta för att uppfylla 

kraven ombord. Andra krav kan vara: kapacitet, varierade kaffesmaker, 

vattenanslutning, användarvänlighet och energieffektivitet.

Utöver maskinerna levererar vi även tillbehör som skåp, filtersystem 

och kannor, till exempel den berömda Bravilor Bonamat-

pumptermosen. Tillbehör kan möta extra behov och optimera 

funktionen hos din maskin i ett specifikt marknadssegment. 

Vi levererar professionella rengöringsmaterial för underhåll, 

servicekit för anslutning av din maskin till ett betalningssystem och 

serveringsvagnar som gör det enklare att servera kaffe. En komplett 

översikt finns på www.bonamat.se.

Oavsett om du vill servera cappuccino, café crème,
latte macchiato, espresso, varm choklad,

vanligt (hett) vatten eller den blandning som du föredrar
— Bravilor Bonamat har lösningen!

Bravilor Bonamat-maskiner används på många 
ställen. Våra kunder i följande segment är särskilt 
nöjda med våra maskiner.

Hotell Restauranger Catering

Detaljhandel Kontor Underhållning

Sjukhus Äldreboenden Matsalar
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FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR

Bravilor Bonamat tar företagets samhällsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) på stort allvar.
Vi är medvetna om att många industriella processer påverkar miljön. Därför är vi en dedikerad
ISO 14001-partner, vi tänker grönt och agerar därefter.

De flesta av våra produkter är tillverkade av hållbara material som 

rostfritt stål och aluminium, som kan återvinnas. Till exempel är vårt 

förpackningsmaterial FSC-certifierat. Men Bravilor Bonamat ser 

också till att vi i inkommande gods endast arbetar med förstklassiga 

leverantörer som delar våra värderingar och som vill medverka till 

att göra världen en bättre plats för framtida generationer. Vi har valt 

maskinverktyg med låg energiförbrukning, de använder sig till exempel 

av tryckluftsteknik istället för elkraft.

Självklart skall våra produkter vara energieffektiva. Därför har alla 

färskbryggautomater energimärkningen A och instantautomater till 

och med A+ enligt industristandarden EVA-EMP 3.0B (protokoll över 

energiförbrukning).

Men CSR innebär mer än hållbarhet. Vi driver på många sätt en 

social verksamhet. Bravilor Bonamat bidrar lokalt som sponsor 

och till välgörenhet. Vi tror också starkt på att välkomna ungdomar 

och praktikanter in i branschen. Varje år besöker många studenter 

fabriken. Inte bara för att se och lära utan också för att faktiskt delta 

i processen.

Alla anställda är medvetna om att Bravilor Bonamat är ett hållbart 

företag och tar CSR på allvar. Alla försöker att minimera inverkan på 

miljön och bidrar med effektiva idéer och åtgärder. Det hållbara sättet 

gynnar oss alla! En minimerad inverkan på miljön, till exempel genom 

lägre energiförbrukning och mindre avfall, kommer att reducera de 

totala kostnaderna för verksamheten.

Det hållbara sättet gagnar oss alla

Vår värld, vårt ansvar
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Professionella maskiner skapar 
mervärde i din kaffekopp!

ANLEDNINGAR TILL ATT ARBETA PÅ BRAVILOR BONAMAT

Bravilor Bonamat står för innovation genom teknik, kvalitet och framgång. Framgång, särskilt för företagets 
kunder, för Bravilor Bonamats egna produkter och som Original Equipment Manufacturer (OEM).

• Centraliserad produktionsanläggning, lager och 

distributionscenter 

Vi har samlat alla viktiga företagsaspekter vid vårt huvudkontor 

i Nederländerna. Detta innefattar forskning och utveckling, 

omfattande (laboratorie)testning, tillverkning, kvalitetskontroll och 

eftermarknadsservice. Denna stora fördel ger oss möjligheten att 

vara flexibla och ha kontroll över hela verksamheten.

• Ett företag med en stark familjeanda 

Vi är ett familjeföretag där engagerade människor har arbetat 

under många år med stor noggrannhet och hängivenhet till vårt 

fantastiska produktsortiment. Vi investerar i vårt folk eftersom de 

är en del av Bravilor Bonamat-gemenskapen. 

• Ett företag med internationell inriktning 

Vårt globala nätverk av filialer och återförsäljare ger oss möjlighet 

att göra affärer med multinationella företag och stora konton. 

Vi stödjer våra kunder över hela världen.

• Teknisk support dygnet runt 

Våra auktoriserade Bravilor Bonamat-återförsäljare utbildas av de 

bästa. Vårt tekniska supportteam ger regelbunden utbildning till 

återförsäljare. En representant för Bravilor Bonamat måste känna 

till våra högkvalitativa produkter och kunna erbjuda en viss nivå 

av service. Återförsäljare har tillgång till extranätet dygnet runt.

• Vi tror på kvalitet och hållbarhet 

Bravilor Bonamat tror på kvalitet. Våra produkter måste uppfylla 

höga krav och viktiga direktiv. Vårt sätt att bedriva verksamheten 

visar att vi bryr oss om miljön och tror på framtida generationer.

• One-stop shop 

Bravilor Bonamat erbjuder en omfattande produktportfölj för alla 

sorters drycker, varma och kalla, och kan snabbt möta specifika 

behov.

Dra fördel av den erfarenhet som vi
vunnit under mer än 65 år
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PÅLITLIG OCH TILLFÖRLITLIG PARTNER

 Snabba svars- och leveranstider
Branschspecialist

PRODUKTERNA HAR LÅG CM-RATE, DRIFTSTOPP PÅ GRUND AV FEL PÅ UTRUSTNINGEN INTRÄFFAR SÄLLAN

Professionella, de vet vad de talar om

  HÅLLER SINA LÖFTEN
Nyckelfärdiga lösningar

                        Förstahandsvalet av leverantör av kaffemaskiner

Entreprenörskap
KUNDORIENTERAD UTVECKLING

Smaken av kvalitet, världen över

VAD FOLK SÄGER OM OSS


