
Wereldwijd de smaak van kwaliteit

NIEUW: METALLIC-KLEUREN

De succesvolle Airpot Furento reeks van Bravilor 
Bonamat wordt uitgebreid met vijf nieuwe kleuren. 
De nieuwe metallic-kleuren zijn vanaf begin oktober 
verkrijgbaar.

De nieuwe metallic-kleuren.

OVER DE AIRPOT FURENTO

• De Airpot Furento houdt 2,2 liter koffie of thee 
warm. De heerlijke geur en smaak worden hierbij 
behouden.

• De ergonomische pomphendel maakt het serveren 
van koffie eenvoudig én snel.

• Koffie kan direct in de Airpot Furento worden gezet 
met de TH-snelfiltermachine en een aantal 
RLX-buffetmachines van Bravilor Bonamat.

• De draagbare Airpot Furento kunt u overal mee 
naar toe nemen, een vergaderzaal, kantoor, 
kantine of waar u ook wilt.

Bestelinformatie
Artikelnummer Omschrijving Brutoprijs

7.171.331.110 Airpot Furento groen 
metallic
- rvs binnenpot
- rvs mantel

€    71,00

7.171.331.111 Airpot Furento paars 
metallic
- rvs binnenpot
- rvs mantel

€    71,00

7.171.331.112 Airpot Furento geel 
metallic
- rvs binnenpot
- rvs mantel

€    71,00

7.171.331.113 Airpot Furento rood 
metallic
- rvs binnenpot
- rvs mantel

€    71,00

7.171.331.114 Airpot Furento zwart 
metallic
- rvs binnenpot
- rvs mantel

€    71,00

SERVICESTATION

Het airpotstation (hieronder afgebeeld) is perfect 
voor compacte koffielocaties. Het station heeft 
diverse vakken voor benodigdheden zoals suiker- en 
melkstaafjes, wegwerpbekers en roerstaafjes.

7.211.005.201 Airpotstation.
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GEEF KLEUR AAN JE DAG MET DE METALLIC AIRPOTTEN
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http://www.bravilor.com/nl-NL/products/snelfilter-th-serie/26
http://www.bravilor.com/nl-NL/products/buffetmachines-rlx-met-airpot/31
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DE BESTAANDE SERIE

Onderstaande kannen blijven in onze product-
portfolio.

Bestaande reeks aan Airpot Furento kannen.

Bestelinformatie
Artikelnummer Omschrijving Brutoprijs

7.171.331.101 Airpot Furento rvs
- rvs binnenpot
- rvs mantel

€    71,00

7.171.330.101 Airpot Furento rvs
- glazen binnenpot
- rvs mantel

€    63,00

7.171.336.101 Airpot Furento zwart
- glazen binnenpot
- kunststof mantel

€    63,00

7.171.337.101 Airpot Furento rood
- glazen binnenpot
- kunststof mantel

€    63,00

7.171.338.101 Airpot Furento blauw
- glazen binnenpot
- kunststof mantel

€   63,00

U kunt de Airpot Furento kannen bij onze Sales Back 
Office bestellen, zoals u gewend bent, via e-mail of 
telefonisch via telefoonnummer 072 575 1751.

FIILTERMACHINES

Bravilor Bonamat produceert en verkoopt snelfilter-
apparatuur die de koffie direct in de Airpot Furento 
zet. Dé perfecte combinatie!

Machines: TH-snelfilter en RLX-76 buffet met Airpot Furento.

Tot zo ver deze update. Mocht u nog vragen hebben, 
dan vernemen wij deze graag van u.

BRAVILOR BONAMAT BV

Dennis de Voogd  dennis.devoogd@bravilor.com

Berndt Bruningmeyer  berndt.bruningmeyer@bravilor.com

Natasja Elissen  natasja.elissen@bravilor.com

Bram Laan  bram.laan@bravilor.com

T +31 (0)72 575 1751
E sales@bravilor.com
W www.bravilor.com
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