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NØKKELEN TIL SUKSESS

Bravilor Bonamat er en familiebedrift som ble grunnlagt for over 65 år siden. 
Innovative ideer, avansert teknologi, kvalitet og egen produksjon har 
alltid vært viktige aspekter for oss, og har ført til dagens suksess.

Bravilor Bonamat ble grunnlagt i Nederland i 1948 av A.J.M. 

Verheijen. Han begynte som grossist og leverte kaffemaskiner til 

hoteller og sykehus. Etter elleve år begynte hans sønner å produsere 

filtermaskiner på egenhånd. Disse profesjonelle maskinene la 

grunnlaget for Bravilor Bonamats ledende posisjon på det europeiske 

markedet i dag.

I dag utvikler, produserer og leverer Bravilor Bonamat et stort utvalg 

av maskiner for tilberedning av drikke, fremdeles med fokus på 

kaffespesialiteter og varmt vann. I tillegg til våre kjente merkevarer 

utvikler og produserer vi også spesialutstyr (OEM) for tredjeparter.

Bedriften ledes i dag av Guus W. Verheijen, barnebarnet 

til grunnleggeren og daværende administrerende direktør.

“Alle våre viktigste funksjoner driftes fra Nederland. 
Det gjør det mulig for oss å reagere raskt ved utvikling 

og produksjon av maskiner med høy kvalitet som oppfyller 
våre kunders spesifikke behov. Vi ser viktigheten av 

å respondere hurtig på utviklingen i markedet.”

“I tillegg til våre kjerneverdier entreprenørskap, kvalitet og 
kundefokus, sørger mange års erfaring og kunnskap til 

verdiskapning og suksess for våre kunder.”

Bravilor Bonamat bidrar
til sine kunders suksess

En av de første egenproduserte
Bravilor Bonamat kaffemaskinene
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Ansatte 350+

Representert i 100+ land

Avdelinger 9

Maskiner per år > 150 000

FAKTA OG TALL

Vi er representert over hele 
verden

MER ENN 65 ÅRS HISTORIE

Bravilor Bonamat har alltid ligget i teten på det tekniske området,
og har levert driftssikre kaffemaskiner.

1948
Verheijen BV ble grunnlagt av
A.J.M. Verheijen i Amsterdam,
Nederland

1995
Bravilor Bonamat utvider

sitt produktutvalg og fokuserer
på utstyr for tilberedning

1959
Start av produksjonen av Bravilor

kaffemaskiner i Nederland

1978
Grunnleggelse av Bonamat GmbH

Tyskland

1975
Sentralisering av produksjon
og kontorer i Heerhugowaard,
Nederland

1982
Grunnleggelse av Bravilor Ltd.
Storbritannia

2005
Grunnleggelse av
Bravilor Bonamat
Polen

1984
Grunnleggelse av Bravilor Belux NV
Belgia

2012
Grunnleggelse av Bravilor Bonamat, LLC

USA

2013
AEO-sertifisert av det nederlandske tollvesenet siden 2013

2010
Siden 2010 har

Bravilor Bonamat vært
ISO 14001-sertifisert

1987
Grunnleggelse av Bonamat AB

Sverige

1989
Grunnleggelse av Bonamat Norge AS

Grunnleggelse av Bravilor France
Frankrike

1991
Siden 1991 har
Bravilor Bonamat vært
ISO 9001-sertifisert

1979
Hovedfokus på produksjon av filtermaskiner

I dag har vi over 350 dedikerte ansatte over hele verden, som alle arbeider for å oppnå vårt hovedmål, 

som er å utvikle og fremstille kommersielle drikkesystemer. Med datterselskaper i Europa og USA og et 

internasjonalt forhandlernett i over 100 land, er Bravilor Bonamat merkevaren nå kjent over hele verden.

Bravilor Bonamats første kontorer
i Amsterdam, Nederland

Ekte håndverk siden 1948
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INNOVASJON VIA TEKNOLOGI

Bravilor Bonamat har alltid investert i teknologi. Den store avdelingen for forskning og utvikling viser hvor 
viktig dette aspektet er for selskapet.

Vi har over 30 personer som jobber med nye ideer, design, produkt-

utvikling, samt forbedring og videreutvikling av eksisterende 

produkter. Kunnskap og kompetanse opparbeidet gjennom mange 

år har resultert i et betydelig og omfattende produktutvalg.

Patrick Naber, leder for forskning og utvikling, forklarer:

“Vi vet hva våre kunder ønsker av en maskin.
Det er vår oppgave å kombinere avansert teknologi
med enkel betjening. Vi jobber med profesjonelle

produkter som må oppfylle høye standarder.”

“Bravilor Bonamat er kjent for sine pålitelige og driftssikre 
produkter. For oss er det viktig å sørge for at vi ivaretar 

merkevaren og oppfyller våre kunders forventninger. 
Samtidig vil jeg understreke at vi utvikler og produserer 
våre produkter på en bærekraftig måte. Som en ledende 
global leverandør er vi forpliktet til å ivareta vår planet 

for fremtidige generasjoner.”

Bravilor Bonamat kombinerer avansert
teknologi med enkel betjening

Våre innovative produkter er fullt 
beskyttet av patenter
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Vi produserer i NederlandKVALITET SOM KJERNEVERDI

Det høye nivået på vår kvalitetskontroll og vår ambisjon om å være et bærekraftig selskap som minimerer 
påvirkningen av miljøet, har blitt anerkjent av ulike internasjonale organisasjoner.

Kvalitet er svært viktig for Bravilor Bonamat, og alle våre avdelinger 

og ansatte setter kvalitet i høysetet.

Våre produkter er grundig testet og oppfyller de strenge direktivene 

fra den internasjonale DEKRA-organisasjon, slik at våre produkter 

er KEMA-KEUR og CE-sertifisert. I tillegg arbeider vi med andre 

organisasjoner som tester, godkjenner og sertifiserer våre produkter 

og tilkjenner kvalitetsmerker som NSF, UL, IECEE, CCC, KC og KIWA.

Bravilor Bonamat er en dedikert DEKRA-partner som innehar ISO 

9001 kvalitetssertifikat og ISO 14001 miljøsertifikat. Det betyr at våre 

driftsprosesser koordineres effektivt og at miljøstyring tas på alvor.

Vi fokuserer ikke bare på produktkvalitet, men også på kvalitets-

forbedring, kvaliteten på kundeservice og kundetilfredshet, samt 

arbeidsforholdene for våre ansatte.

Hver enkelt maskin blir grundig testet
før den forlater vårt lager



KOLBETRAKTERE

De klassiske kolbetrakterne er 
kjent for å være enkle å bruke. 
Du kan raskt servere en kanne 
eller en pumpetermos med 
filterkaffe.

Bare fyll filterholderen med den mengden 

filtermalt kaffe du ønsker —for den perfekte 

smaken— og trykk på PÅ-knappen. Signaler 

varsler når kaffen er ferdig. Vannet varmes 

bare mens maskinen er slått på, slik at selve 

produktet er økonomisk med tanke på bruk 

av strøm.

Alle disse maskinene er bordmodeller som 

er enkle å plassere og installere. Noen 

av enhetene er ikke engang avhengig av 

vanntilkobling.

CONTAINERTRAKTERE 
OG TERMOSTRAKTERE

Disse produktkategoriene er 
beregnet på servering av store 
volumer med filterkaffe, fra 
5 til 80 liter.

B-serien bordmodell består av mange modeller 

for trakting i flyttbare beholdere. Beholderne 

kan plasseres på traller for servering av kaffe 

f.eks. på hoteller.

Aurora termostraktere trakter kaffe rett i 

beholdere. Den stilfulle designen gjør Aurora-

enhetene perfekte til bruk i åpne rom som 

f.eks. kaffebarer eller bakeriutsalg.

DET ER MER!

Bravilor Bonamat tilbyr også 
andre maskiner. De fleste av dem 
er utviklet for varmdrikker som 
kaffe og te. Vi leverer imidlertid 
også maskiner som serverer 
kaldt vann, med og uten kullsyre.

I tillegg til maskinene leverer vi også tilbehør 

som f.eks. filterpapir og kanner. Tilbehøret 

kan dekke ekstra behov og optimere bruken 

av maskinen. Se hele vårt produktutvalg på 

www.bonamat.no.

www.bonamat.no

ESPRESSOMASKINER

Helautomatiske espresso-
maskiner tilbereder varmdrikker 
med enestående kvalitet. 
Alle kaffespesialiteter tilberedes 
med nykvernede kaffebønner.

Disse avanserte maskinene lages av de beste, 

sterkeste og mest holdbare materialene for 

å sikre førsteklasses resultat under brygge-

prosessen. Espressomaskinen med to bønne-

beholdere muliggjør mange smaker for å få 

den beste opplevelsen av friskbrygget kaffe.

I tillegg til den perfekte espressoen, brygger 

espressomaskinene andre kaffespesialiteter 

som cappuccino, espreschoc og latte 

macchiato.

MASKINER TIL 
INSTANTINGREDIENSER

Teknologien utvikler seg, 
særlig til fordel for smaken på 
instantprodukter.

Instantprodukter er velkjente for deres 

fordeler, slik som hurtig tilberedning, enkel 

bruk og lang holdbarhet. I dag tilbyr store, 

kjente kaffemerker suveren kvalitet på sine 

instantprodukter. Avhengig av dine behov kan 

du velge en maskin med opptil seks instant-

beholdere for et stort utvalg av smaker.

Bravilor Bonamat leverer små og kompakte 

maskiner for kaffe eller sjokolade, og store 

maskiner for større volum med kaffe, sjokolade 

og topping.

FRISKBRYGGERE

Automatiske friskbryggere 
brygger fersk filterkaffe og kaffe 
av nykvernede kaffebønner.

Avhengig av hva som foretrekkes, kan man 

velge mellom FreshOne, FreshMore og 

FreshGround. Alle enhetene må vanntilkobles 

for å brygge kaffe. Avhengig av antall 

beholdere, kan du velge et stort antall kaffe-

smaker. Noen maskiner har også knapper 

for ekstra melk og sukker.

Friskbryggere er perfekt når du for eksempel 

ønsker å tilby kvalitetskaffe på arbeidsplassen.
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PRODUSERT I NEDERLAND

Bravilor Bonamat er stolt over å være en nederlandsk familiebedrift. Det er ikke bare 
hovedkvarteret som befinner seg i Nederland, men også produksjonsfasilitetene med 
meget avanserte maskiner for robotsveising, laserskjæring, støping, forming og sliping.

Vårt sentrallager ligger ved siden av vårt produksjonsanlegg, 

og dermed sikres korte leveringsstider. Våre hovedprodukter leveres 

fra lager. Det er svært uvanlig for et selskap som Bravilor Bonamat 

å ha et slikt eget sentralt produksjonsanlegg hvor alle prosessene 

for bearbeiding av metall foregår.

Dessuten er kvalitetsavdelingen rett rundt hjørnet slik at den kan 

følge nøye med på produksjonsprosessen. Det er slik vi styrer våre 

prosesser og sørger for at maskinene fra Bravilor Bonamat oppfyller 

våre egne kvalitetsstandarder; standarder som overgår de generelle 

internasjonale direktivene.

Produksjonsanlegget består av
det beste innen maskiner og utstyr

MARKEDSSEGMENTER

Hver produktkategori har sine egne fordeler og 
kan tilbys til et bestemt markedssegment.

Vårt store utvalg av utstyr
tilfredsstiller alle behov

For eksempel er våre marinemodeller ekstra solide for å oppfylle krav 

om bord i båter. Andre krav kan være: volum, variasjon i kaffesmaker, 

vanntilførsel, brukervennlighet og energibesparelser.

I tillegg til maskinene leverer vi også tilbehør som f.eks. underskap, 

filtersystemer, kanner og termoser. Tilbehøret kan dekke ekstra 

behov og optimere bruken av maskinen innenfor et spesifikt 

markedssegment. Vi leverer profesjonelle rengjøringsmidler for 

vedlikehold, service-kit for å koble maskinen til et betalingssystem, 

og traller som gjør det mye enklere å servere kaffe. For en fullstendig 

oversikt, vennligst se www.bonamat.no.

Uansett om du ønsker å servere cappuccino, café crème, 
latte macchiato, espresso, sjokolade, (varmt) vann 

eller din egen foretrukne oppskrift — 
Bravilor Bonamat har løsningen!

Bravilor Bonamat maskiner brukes på mange steder. Våre kunder 

innenfor følgende segmenter synes at våre maskiner er særlig 

tilfredsstillende.

Hoteller Restauranter Catering

Detaljhandel Kontorer Underholdning

Sykehus Aldershjem Kantiner
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BEDRIFTENS SAMFUNNSANSVAR

Bravilor Bonamat tar bedriftens samfunnsansvar på alvor. Vi er klar over at mange industrielle prosesser 
har innvirkning på miljøet. Derfor er vi en dedikert ISO 14001-partner; vi tenker grønt og handler deretter.

Flesteparten av våre produkter er laget av slitesterke materialer som 

kan gjenvinnes, blant annet rustfritt stål og aluminium. Men også når 

det gjelder innkommende varer sørger Bravilor Bonamat for at vi kun 

bruker A-graderte leverandører som deler våre verdier og er villige til 

å gjøre verden til et bedre sted for fremtidige generasjoner. Verktøyet 

vårt er valgt på grunn av lavt energiforbruk, de bruker for eksempel 

pneumatisk trykk i stedet for elektrisk kraft.

Selvfølgelig ønsker vi at våre produkter skal være energieffektive 

også. Derfor innehar alle friskbryggere energietiketten A og maskiner 

for instantingredienser innehar energietiketten A+, alt i henhold til 

industristandarden EVA-EMP3.0B (energiforbrukprotokoll).

Samfunnsansvar dreier seg imidlertid om mer enn bærekraft. 

På mange måter driver vi også et sosialt foretak. Bravilor Bonamat 

støtter lokal sponsing og veldedighetsorganisasjoner. Vi har også 

stor tro på å ønske ungdommer og lærlinger velkommen til bransjen.

Hvert år besøker mange studenter fabrikken. Ikke bare for å se og 

lære, men også for å ta del i prosessen.

Alle ansatte er klar over det faktum at Bravilor Bonamat er et 

bærekraftig selskap og tar samfunnsansvar på alvor. Alle prøver å 

minimere innvirkningen på miljøet og bidrar til dette med effektive 

ideer og tiltak. I lengden er den bærekraftige metoden fordelaktig 

for alle! Minimering av innvirkningen på miljøet, for eksempel ved å 

bruke mindre energi og produsere mindre avfall, vil redusere de totale 

driftsutgiftene.

Den bærekraftige metoden er
fordelaktig for alle

Vår verden, vårt ansvar
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Profesjonelle maskiner tilfører din 
kopp kaffe ekstra verdi!

GRUNNER TIL Å JOBBE HOS BRAVILOR BONAMAT

Bravilor Bonamat fokuserer på innovasjon via teknologi, kvalitet og suksess. Suksess, spesielt for sine 
kunder, for Bravilor Bonamats egne produkter og som produsent av spesialproduksjoner (OEM).

• Sentralisert produksjonsanlegg, lager og 

distribusjonssenter 

Vi holder alle essensielle deler av selskapet samlet ved vårt 

hovedkontor i Nederland. Dette omfatter forskning og utvikling, 

omfattende testing (i laboratoriet), produksjon, kvalitetskontroll 

og salgsoppfølging. Denne store fordelen gir oss mulighet til 

å være fleksible, ha oversikt og kontroll.

• Familiebedrift med sterkt engasjement 

Vi er en familiebedrift hvor engasjerte mennesker i mange år 

har jobbet svært iherdig og omsorgsfullt med vårt fantastiske 

produktutvalg. Vi investerer i våre ansatte siden vi betrakter 

dem som en del av Bravilor Bonamat. 

• Internasjonalt orientert selskap 

Vårt globale nettverk av datterselskaper og forhandlere gir oss 

muligheten til å gjøre forretninger med multinasjonale selskaper 

og store kunder. Vi støtter våre kunder over hele verden.

• 24/7 teknisk støtte 

Våre autoriserte Bravilor Bonamat-forhandlere har privilegiet 

av å bli kurset av de beste. Vårt tekniske støtteteam sørger for 

regelmessig kursing av forhandlere. En representant for Bravilor 

Bonamat må ha inngående kunnskaper om våre kvalitetsprodukter 

og må kunne yte et høyt servicenivå. Forhandlere har 24/7 tilgang 

til vårt ekstranett.

• Dedikert til kvalitet og bærekraft 

Bravilor Bonamat fokuserer på kvalitet. Våre produkter må oppfylle 

visse standarder og må være i samsvar med viktige direktiver. 

Vi bryr oss om miljøet og tror på fremtidige generasjoner og driver 

vår virksomhet deretter.

• Alt på ett sted 

Bravilor Bonamat tilbyr et omfattende produktutvalg for 

tilberedning av all slags varme og kalde drikker, og kan raskt 

tilpasse oss spesielle behov.

Fordeler av erfaringer
vi har samlet i over 65 år
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ALLTID KUNDEVENNLIGE OG IMØTEKOMMENDE
 

Ekstrem rask ekspedering av ordre, reservedeler eller andre forespørsler 

Meget høy produktkunnskap, også teknisk 

OVERLEGEN PRODUKTKVALITET
 
     Meget samarbeidsvillige i alle situasjoner 

  BEST I BRANSJEN
Fantastisk support når man tar kontakt 

SÅ GODT SOM ALDRI FEIL PÅ PAKKSEDDEL ELLER FAKTURA 

Punktligheten på leveranser er helt unik
Veldig ryddige i all kontakt og oppfølging

Smaken av kvalitet over hele verden

HVA FOLK SIER OM OSS


