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Bolero
Bolero XL
Bolero Turbo (XL)

Smaken av kvalitet over hele verden

Hurtighet kombinert med
brukervennlighet

n Bolero

Et bredt utvalg og optimal brukervennlighet. Uansett om

Bare ved å trykke på en knapp får du raskt en kopp kaffe,

du trenger store eller små mengder er en instant-automat

cappuccino eller varm sjokolade (avhengig av modell). Eget

fra Bolero-serien en egnet løsning som passer inn i ethvert

utløp for varmt vann gir også muligheter for te eller suppe.

miljø.

Brukervennlighet er vår høyeste prioritet og nettopp det

Bolero fra Bravilor Bonamat står for hurtighet og effektivitet.

kjennetegner hele Bolero-serien. Bolero 1 og 2 finnes i
Bolero-serien fra Bravilor Bonamat har et stilrent design og

fargene Mysterious Grey and Stardust White.

profesjonelt utseende i høykvalitets rustfritt stål. Et bredt

Automatene har 1 eller 2 gjennomsiktige, lukkbare beholdere

utvalg av varme drikker serveres raskt og enkelt kun ved å

for enkel påfylling av ingredienser.

trykke på en knapp.

Bolero — både for
kopper og kanner
• LED-belysning for en oversiktlig meny
• Slitesterkt material
• Lukkbart utløp fra beholder
• Programmeringsalternativer for hver type drikk
• Unik mikseenhet sikrer perfekt flyt av ingredienser

• Bolero 1 har 1 stor beholder for
		

kaffe eller sjokolade.

• Bolero 2 har 2 beholdere for kaffe
		

og melkepulver for å kunne servere

		cappuccino.
• Begge modeller har egen knapp for
		varmtvann.
• Tilleggsutstyr: Pidestall for å enkelt
		

fylle opp kanner.

• Enkel rengjøring på grunn av avtagbart
ventilasjonsdeksel
• Enkel å programmere
• Rask og brukervennlig

Gjennomsiktige
beholdere
Gjennomsiktige og brukervennlige.
Bolero Turbo (XL) kan utstyres med
ekstra store beholdere (5,3 liter).
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n Bolero XL

n Bolero Turbo (XL)

Ønsker du å utvide utvalget til 8 varme drikker? Og i tillegg

Bolero Turbo og Bolero Turbo XL er automatene for store

eget utløp for varmtvann? Da må du velge Bolero XL.

volum. Med disse automatene kan du for eksempel lage

Denne automaten har 3 eller 4 gjennomsiktige beholdere
og tilbyr et bredt utvalg av drikker. I tillegg til kaffe kan du

kaffe og varm sjokolade i kanner. Du kan fylle to kanner
samtidig, selv når forskjellige drikker er valgt.

også servere cappuccino, café au lait, moccachino og varm

Bolero Turbo har 2 til 4 beholdere og Bolero XL har 3 til

sjokolade.

6, avhengig av hvilken modell du velger. Displayet har en

Det unike miksesystemet sørger for at mikseenhetene

oversiktlig meny med LED-belysning.

ikke blokkeres, som igjen sikrer problemfri servering av

Alle Bolero-automater, uansett størrelse, har signal som

drikker. Bolero XL finnes i fargene Mysterious Grey og

varsler om rens, skylleprogram og skyllefunksjon på

Stardust White. Bolero XL er også tilgjengelig med en egen

kontrollpanelet. Dags- og totaltelleverket gjør det enkelt

kaldtvannsenhet slik at du kan servere avkjølt vann.

å følge med på bruken av automatene.

Automatene i Bolero-serien varsler når spillbrettet er fullt.
Energibruken kan reduseres ved å benytte den justerbare

Om du ønsker å servere drikke i kopp eller fra kanne —

energisparemodusen.

Bolero har løsningen som passer perfekt for ditt behov!

• 8 drikker + varmtvann

• 8 drikker + varmtvann

• 3 eller 4 beholdere for kaffe, melkepulver og sjokolade

• For store volum – fyller opp kanner raskt

• Tilleggsutstyr: kaldtvannsenhet

• Modellen med 400V har en kapasitet på over 950 kopper

• Tilleggsutstyr: myntmekanisme

kaffe per time!

Myntmekanisme

Termoskanner

Bolero XL finnes også med
innebygd myntmekanisme.

Dobbeltveggede termoskanner
bevarer kaffens optimale kvalitet
(1,0 ltr, 1,2 ltr, 1,5 ltr eller 2,0 ltr).

Smaken av kvalitet over hele verden
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Valg av drikker

Bolero 1*

Kaffe
Café crème
Espresso
Cappuccino
Varm sjokolade
Café au lait
Espreschoc
Moccachino
Dobbel espresso
Varmt vann
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Bolero 2*

Bolero XL*
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Bolero Turbo*

Bolero Turbo XL*
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* Maksimalt antall drikker per maskin vises i listen nedenfor. I tillegg til disse kan følgende drikker tilbys: koffeinfri kaffe, te, suppe og kaldtvann.
Vennligst kontakt oss for mer informasjon.
Bolero 1:

1 drikk + varmt vann

Bolero 2:

3 drikker + varmt vann

Bolero XL:

8 drikker + varmt vann

Bolero Turbo (XL):

2-8 drikker + varmt vann

Tekniske detaljer
Antall beholdere
Kapasitet beholdere
Dimensjoner (bxdxh) mm
Tappehøyde kopper
Kapasitet per time 230V
Kapasitet per time 400V
Bryggetid enkelt utløp
Bryggetid dobbelt utløp
Strømstyrke 230V~ 50/60Hz
Strømstyrke 400V~3N 50/60Hz
Vanntilkobling

Bolero 1

Bolero 2

1
2
1x3,4 L
2x1,5 L
203x429x584
106 mm
ca. 240 kopper (30 L)
ca. 11 sek. per kopp
2230W
ja

Bolero XL 333

Bolero XL 423

3
4
1x3,2 + 2x1,3 L
4x1,3 L
338x435x596
110 mm
ca. 240 kopper (30 L)
ca. 11 sek. per kopp
2230W
ja

Bolero Turbo

Bolero Turbo XL

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

Kapasiteten på beholdere avhenger av type modell: 2,4 liter og/eller 5,3 liter.

Tilleggsutstyr
• Underskap
• Myntmekanisme (Bolero XL)
• Dobbeltveggede termoskanner (Bolero Turbo (XL))

Vi anbefaler

Din Bonamat forhandler

• Bravilor Bonamat Cleaner for rengjøring

www.bonamat.no

Smaken av kvalitet over hele verden

Med forbehold om endringer 904.761.008C

• Bravilor Bonamat Renegite for rens

