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ONS SUCCESVERHAAL

Bravilor Bonamat is een familiebedrijf met een rijke geschiedenis van ruim 70 jaar.
Innovatieve ideeën, geavanceerde technologie, kwaliteit en eigen productie 
zijn onze belangrijkste aspecten die dagelijks bijdragen tot ons succes.

Bravilor Bonamat is in 1948 in Nederland opgericht door de 

heer A.J.M. Verheijen. Hij begon als groothandelaar en leverde 

koffiemachines aan hotels en ziekenhuizen. Na elf jaar startten zijn 

zoons met de productie van filterkoffiemachines voor de professionele 

markt. Deze machines waren het begin van het succes van Bravilor 

Bonamat en hebben ervoor gezorgd dat wij vandaag de dag Europees 

marktleider zijn op het gebied van filterkoffiemachines.

Tegenwoordig ontwikkelt en produceert Bravilor Bonamat een 

breed assortiment aan drankbereidingssystemen, in het bijzonder 

voor warme dranken zoals koffie en thee. Daarnaast ontwikkelen 

en produceren wij in opdracht van derden als Original Equipment 

Manufacturer (OEM).

De heer Guus W. Verheijen is de kleinzoon van de oprichter en leidt 

momenteel het bedrijf als Chief Executive Officer.

“Alle bedrijfsonderdelen zijn gecentraliseerd op één locatie 
in Nederland. Hierdoor kunnen wij snel reageren op nieuwe 

ontwikkelingen en vragen vanuit de markt. Zo zorgen wij 
er altijd voor dat onze machines aan de eisen van onze 

klanten voldoen. Deze mate van flexibiliteit zien wij 
als een groot voordeel.”

“Dankzij onze kernwaarden: ondernemerschap, kwaliteit 
en klantgerichtheid —in combinatie met onze jarenlange 
ervaring en kennis— kunnen wij een belangrijke bijdrage 
leveren aan het succes van onze klanten, wereldwijd.”

Wij willen een belangrijke bijdrage leveren
aan het succes van onze klanten

De B2, de eerste officiële
Bravilor Bonamat koffiemachine
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MEER DAN 70 JAAR GESCHIEDENIS

Bravilor Bonamat is een vooruitstrevend bedrijf, verdiept zich in de laatste 
technologische ontwikkelingen én levert duurzame producten.

1948
Oprichting van Verheijen BV 
door de heer A.J.M. Verheijen
in Amsterdam

1995
Uitbreiding portfolio 
met focus op drank-
bereidingssystemen

1959
Start productie

Bravilor-koffiemachines
in Nederland

1978
Oprichting van Bonamat GmbH

Duitsland 

1975
Centralisatie van alle 
bedrijfsonderdelen, 
incl. productiefaciliteit,
in Heerhugowaard

1982
Oprichting van Bravilor Ltd.
Groot-Brittannië

2005
Oprichting van Bravilor 
Polska Sp. z o.o., Polen

1984
Oprichting van Bravilor Belux NV
België

2012
Oprichting van
Bravilor Bonamat LLC, USA

2013
AEO (Authorised Economic 
Operator) certificering

2010
ISO 14001 certificering 2016

Oprichting van
Bravilor Italia Srl, Italië

2018
Oprichting van 2e productiefaciliteit

Bravilor Bonamat Sp. z o.o. in Białystok, Polen
Oprichting van Bravilor Bonamat Ibérica SL, Spanje

1987
Oprichting van Bonamat AB

Zweden

1989
Oprichting van Bravilor France

Frankrijk
Oprichting van Bonamat Norge AS

Noorwegen

1992
ISO 9001 certificering

1979
Focus op de productie van filterapparatuur 

Ruim 450 betrokken medewerkers werken wereldwijd samen aan onze core business: het ontwikkelen, 

produceren en verkopen van professionele drankbereidingssystemen. Met kantoren in Europa, 

de Verenigde Staten en een uitgebreid dealernetwerk in ruim 100 landen geniet Bravilor Bonamat 

internationale bekendheid.

Het eerste kantoor van
Bravilor Bonamat in Amsterdam

Authentiek vakmanschap sinds 1948



Medewerkers 450+

Vertegenwoordigd in 100+ landen

Filialen 10

Machines per jaar > 150.000

FACTS & FIGURES

Wereldwijd vertegenwoordigd



Wij beschermen onze innovatieve 
ideeën met patenten
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INNOVATIE DOOR TECHNOLOGIE

Bravilor Bonamat heeft altijd in technologische ontwikkelingen geïnvesteerd. De relatief hoog bezette R&D-
afdeling benadrukt de essentie van dit bedrijfsonderdeel binnen onze organisatie.

In het R&D innovatiecentrum wordt door ruim 40 medewerkers 

gewerkt aan nieuwe ideeën, ontwerpen, productontwikkeling en 

het verbeteren van bestaande producten. Jarenlange kennis en 

ervaring hebben geleid tot het bestaande, solide en uitgebreide 

productportfolio. Patrick Naber, Manager R&D, licht nader toe:

“Wij weten wat onze klanten verwachten van een 
professionele koffiemachine. Het is onze taak om 

geavanceerde techniek met gebruiksgemak te combineren. 
We werken aan hoogwaardige producten die aan bepaalde 

standaarden en protocollen moeten voldoen.”

“Bravilor Bonamat staat bekend om zijn betrouwbare en 
duurzame producten, die bovendien lang meegaan. 

Voor ons is het belangrijk om aan dat verwachtingspatroon 
te blijven voldoen. Wij streven naar een duurzame 

beleidsvoering. Een vooruitstrevende internationale 
producent, zoals Bravilor Bonamat, moet zich committeren 
aan een leefbare, gezonde en veilige manier van werken.

Voor nu én voor toekomstige generaties.”

Bravilor Bonamat combineert geavanceerde
technologie met gebruiksgemak



cer tif ied

www.dekra-seal.com

Sustainability

ISO 14001

cer tif ied

www.dekra-seal.com

Quality

ISO 9001
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KWALITEIT ALS KERNWAARDE

Onze hoge kwaliteitsstandaard en ons streven naar een optimale duurzame bedrijfsvoering hebben gezorgd 
voor erkenning door diverse internationale keuringsinstanties.

Kwaliteit vormt de rode draad bij Bravilor Bonamat. Iedereen is zich 

hiervan bewust en dit aspect voert de boventoon op alle afdelingen en 

bij al onze medewerkers.

Onze producten worden zorgvuldig en uitgebreid getest en voldoen 

aan de belangrijkste richtlijnen van de internationale DEKRA-

organisatie. Onze producten zijn KEMA-KEUR en CE gecertificeerd. 

Daarnaast werken wij ook met andere onafhankelijke testorganisaties 

die onze producten keuren en certificeren. Denk aan belangrijke inter-

nationale certificeringen zoals: NSF, UL, KC, INMETRO en IECEE.

Bravilor Bonamat is een betrokken DEKRA-partner en ISO 9001 en 

ISO 14001 gecertificeerd (kwaliteit en milieu). Dit houdt in, dat al onze 

operationele processen efficiënt verlopen en dat we rekening houden 

met het milieu.

Naast productkwaliteit werken wij ook continu aan kwaliteits-

verbeteringen in het algemeen, bijvoorbeeld aan klanttevredenheid 

en goede arbeidsomstandigheden.

Elke machine wordt uitvoerig getest
voordat deze ons magazijn verlaat



Wij maken alle eindproducten zelf,
hier in Nederland



ESPRESSO

De volautomatische espresso-
machines bereiden warme 
dranken van uitzonderlijke 
klasse. Alle koffiespecialiteiten 
worden bereid met versgemalen 
koffiebonen.

De espressomachines van Bravilor Bonamat 

zijn van de beste, sterkste en meest duurzame 

materialen gemaakt om een krachtige kop 

espresso te bereiden. Het model met twee 

bonencanisters biedt veel variatie. Zo beleeft 

u het ultieme verse koffiegevoel!

Naast een perfecte espresso, bereidt 

de espressomachine ook andere koffie-

specialiteiten zoals: cappuccino, wiener 

melange en latte macchiato.

INSTANT

Dankzij de laatste technische 
ontwikkelingen is de smaak van 
instantproducten tegenwoordig 
uitstekend.

Instant ingrediënten staan bekend om hun 

snelle bereiding, gebruiksvriendelijkheid en 

lange houdbaarheid. Tegenwoordig bieden 

ook grote koffiebranders instantkoffie van 

een uitstekende kwaliteit aan. Afhankelijk van 

uw wensen, kunt u kiezen voor een machine 

tot zes canisters voor een grote variatie aan 

koffiespecialiteiten.

Bravilor Bonamat biedt een smalle, compacte 

machine voor een of twee dranken en bredere 

machines voor grote hoeveelheden én nog 

meer drankenkeuzes.

FRESH BREW

De automatische fresh brew 
machines bieden verse filterkoffie 
én bean-to-cup koffie bereid met 
versgemalen koffiebonen.

Afhankelijk van uw voorkeur kunt u kiezen 

tussen de FreshOne, FreshMore en 

FreshGround. Alle machines functioneren 

via een wateraansluiting. Afhankelijk van 

het aantal canisters kunt u diverse smaken 

aanbieden. Sommige machines hebben zelfs 

extra buttons voor het toevoegen van melk 

en/of suiker. Fresh brew machines zijn zeer 

geliefd in een kantooromgeving en staan 

bekend om de kwalitatief goede koffie.



SNELFILTER

De klassieke snelfiltermachines 
staan bekend om hun gebruiks-
gemak. De filterkoffie wordt 
direct in een kan of airpot gezet.

Men voegt zelf de gewenste hoeveelheid filter-

koffie toe en drukt op de startknop. Zodra de 

koffie klaar is, klinkt er een signaal. Het water 

wordt alleen verwarmd wanneer de machine 

ook daadwerkelijk aanstaat; het product is dus 

economisch verantwoord in gebruik.

Alle machines zijn tafelmodellen en kunnen 

eenvoudig worden geplaatst en geïnstalleerd. 

Sommige machines hoeven niet op een water-

toevoer aangesloten te worden.

RONDFILTER & 
THERMAL BREWERS

Deze productlijnen zijn bedoeld 
voor grote hoeveelheden filter-
koffie, variërend van 5 tot 80 liter.

De B-serie bestaat uit modellen die de koffie 

direct in containers zetten. De containers 

kunnen vervolgens op serveerwagens 

geplaatst worden voor het decentraal 

uitserveren van koffie en/of thee.

De thermal brewers zetten de koffie direct in 

losse thermoscontainers. Het stijlvolle ontwerp 

maakt de Aurora-units zeer geschikt voor 

out-of-home-locaties, zoals cafés, koffiebars 

en kiosken, en voor coffee-to-go.

EN ER IS MEER!

Bravilor Bonamat biedt nog 
meer machines. Het merendeel 
is gericht op warme dranken 
zoals koffie en thee.

Een waardevolle aanvulling op ons assortiment 

aan machines zijn de accessoires, zoals 

thermoskannen, airpotten, waterfiltersystemen 

en filterpapier. Deze accessoires kunnen 

het gebruiksgemak van de machine nog 

eenvoudiger maken.

Zie onze website voor een volledig overzicht: 

www.bravilor.com.

www.bravilor.com
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DOELGROEPEN EN SEGMENTEN

Elke productlijn heeft specifieke voordelen en is 
vaak ontworpen voor een bepaald marktsegment.

Ons uitgebreide assortiment
biedt voor elk wat wils

Bravilor Bonamat onderscheidt zich door een breed assortiment 

en een grote verscheidenheid aan producten, accessoires en 

onderdelen. Ons assortiment biedt zo voor elk wat wils. Zo is onze 

scheepsapparatuur speciaal ontwikkeld om aan de hoge eisen in de 

scheepvaartindustrie te voldoen.

Naast machines leveren wij ook accessoires. Accessoires kunnen 

uw machine aanvullen of operationele taken uit handen nemen. Ook 

leveren wij professionele schoonmaakmiddelen voor het onderhoud, 

servicekits om uw machine aan een betaalsysteem te koppelen en 

serveerwagens voor het uitserveren van koffie en/of thee. Kijk voor 

een volledig overzicht op onze website: www.bravilor.com.

Welke drank u ook wilt serveren: cappuccino, café crème, 
latte macchiato, espresso, warme chocolademelk, 

(heet) water of een kant-en-klare premix, 
Bravilor Bonamat biedt een oplossing!

De machines van Bravilor Bonamat vindt u op veel 
locaties in allerlei segmenten.

Hotels Restaurants Catering

Retail Kantoren Entertainment

Ziekenhuizen Verzorgingscentra Kantines
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MADE IN HOLLAND

Familiebedrijf Bravilor Bonamat is trots op haar Nederlandse historie.
Naast het hoofdkantoor is ook de productie in Heerhugowaard gevestigd met een
ultramodern machinepark. Hier vinden veel metaalbewerkingsprocessen plaats,
zoals lassen, lasersnijden, slijpen, stansen en spuitgieten.

Naast de fabriek staat ons centrale magazijn. Dit betekent dat de 

meeste producten rechtstreeks uit voorraad worden geleverd. 

Wij garanderen dan ook zeer korte doorlooptijden! Het alles onder 

één dak principe is uniek voor een bedrijf als het onze én een groot 

voordeel voor onze klanten.

Onze kwaliteitsafdeling bevindt zich in de productieruimte en 

houdt het proces en de productie nauwlettend in de gaten. 

Op deze manier hebben wij volledige controle over de kwaliteit en 

levertijd van onze producten. Ze voldoen daardoor aan onze eigen 

strikte kwaliteitsnormen, die veelal hoger liggen dan de gestelde 

internationale richtlijnen.

Ons ultramoderne machinepark 
in Heerhugowaard



De aarde is de verantwoordelijkheid 
van ons allemaal
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MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO)

Bravilor Bonamat neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Dit is de reden dat wij onze 
fabriek ISO 14001 hebben laten certificeren. Wij zijn ons bewust van de impact van het industriële proces 
op het milieu, kiezen daarom bewust voor groen en passen onze beleidsvoering daarop aan.

Een groot deel van onze producten wordt van recyclebare, duurzame 

materialen gemaakt, zoals roestvast staal en aluminium. Ook in ons 

magazijn wordt gekeken naar duurzaamheid; wij werken alleen met 

A-leveranciers die dezelfde normen en waarden delen en het milieu 

willen beschermen voor toekomstige generaties. In ons uitgebreide 

machinepark worden nieuwe machines geselecteerd op een laag 

energieverbruik.

Uiteraard streven wij naar het produceren van energiezuinige 

apparaten; alle fresh brew en espressomachines dragen het 

energielabel A. Een groot deel van onze instantmachines krijgt het 

energielabel A+ volgens de industriestandaard EVA-EMP3.0b 

(energy consumption protocol).

MVO is echter meer dan duurzaamheid. Op veel vlakken hanteren wij 

een sociale bedrijfsvoering. Bravilor Bonamat draagt bij aan lokale 

sponsoractiviteiten en goede doelen.

Tevens geloven wij sterk in het verwelkomen van jonge studenten 

en stagiaires tot de industrie. Elk jaar bezoeken veel studenten onze 

fabriek. Niet alleen om een kijkje te nemen, maar ook om kennis te 

vergaren. Vaak nemen ze in workshops deel aan het productieproces.

Alle medewerkers zijn zich bewust van het feit dat Bravilor Bonamat 

een duurzame bedrijfsvoering nastreeft en MVO serieus neemt. Wij 

stimuleren al onze medewerkers om hun steentje bij te dragen en de 

impact op het milieu te beperken, bijvoorbeeld door minder energie te 

verbruiken en minder afval te creëren.

Iedereen profiteert van een
duurzame bedrijfsvoering
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REDENEN OM VOOR BRAVILOR BONAMAT TE KIEZEN

Zowel voor de Bravilor Bonamat machines als voor haar OEM-klanten (Original Equipment Manufacturer), 
streeft Bravilor Bonamat naar vooruitgang door technologie, kwaliteit en succes.

• Centralisatie van productie, magazijn en distributie

Wij hebben de belangrijkste bedrijfsonderdelen gecentraliseerd 

op ons hoofdkantoor in Heerhugowaard. Dit zijn onder andere: 

productontwikkeling, uitgebreide (lab)testen, productie, kwaliteits-

controle en oplossingsgerichte klantenservice. Met als resultaat: 

optimale flexibiliteit en volledige controle op onze bedrijfsvoering.

• One-stop-shop

Bravilor Bonamat biedt een groot assortiment aan producten. Naast 

drankbereidingssystemen voor koffie en thee bieden wij ook apparaten 

voor andere dranken aan. Bovendien kunnen wij snel schakelen bij 

speciale verzoeken.

• Internationaal georiënteerd bedrijf

Ons internationale netwerk met eigen kantoren en dealers maakt het 

mogelijk om multinationals en big accounts professioneel te bedienen. 

Wij kunnen onze klanten optimale ondersteuning geven, waar ook ter 

wereld.

• 24/7 technische ondersteuning

De erkende dealers van Bravilor Bonamat worden getraind door ons 

Technical Support team. Zodoende zijn zij goed in staat om onze 

producten te verkopen en om technische ondersteuning te geven. 

Wij vinden het belangrijk om kennis te delen en verwachten een hoog 

serviceniveau van onze dealers. Dealers hebben 24/7 toegang tot een 

uitgebreide database met informatie.

• Kwaliteit en duurzaamheid

Bravilor Bonamat committeert zich aan kwaliteit en milieu. Onze 

producten moeten aan strenge richtlijnen voldoen. Daarnaast nemen 

wij onze verantwoordelijkheid m.b.t. het milieu en passen onze 

beleidsvoering hierop aan.

• Sterke (familie)drijfveer

Wij zijn een familiebedrijf en veel medewerkers werken al jaren met 

enthousiasme en grote toewijding bij Bravilor Bonamat. Wij investeren 

in onze mensen en beschouwen ze als naaste familie.

Profiteer van onze kennis én 
ruim 70 jaar aan ervaring



Professionele machines dragen bij aan
een goede kop koffie
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BETROUWBARE EN GELOOFWAARDIGE PARTNER

 Snelle doorlooptijden
Dé industriespecialist

DE PRODUCTEN HEBBEN EEN LAGE CM-RATE (CORRECTIVE MAINTENANCE)

Professioneel, ze weten waar ze het over hebben

  DOEN WAT ZE BELOVEN
Oplossingsgerichte antwoorden

 Aanbevolen leverancier voor koffiemachines

Ondernemerschap
KLANTGERICHTE PRODUCTONTWIKKELING

Wereldwijd de smaak van kwaliteit

WAT MENSEN VAN ONS VINDEN



Wijzigingen voorbehouden. 904.900.001B




