EKSPRESY PRZELEWOWE

Seria B
Seria B HW

Światowy smak jakości

Niektóre sytuacje wymagają przygotowania kawy w

■ Seria B

dużych ilościach. Może to wpłynąć na jej jakość, chyba że

Jeżeli potrzebujesz przygotować duże ilości świeżej kawy w krótkim

zdecydujesz się na zakup ekspresu przelewowego z filtrem

czasie, doskonałym rozwiązaniem będą ekspresy przelewowe z

okrągłym firmy Bravilor Bonamat. Urządzenie to idealnie

filtrem okrągłym firmy Bravilor Bonamat. Seria B obejmuje cztery

sprawdza się w sytuacjach szczytowego zapotrzebowania,

modele o pojemnościach 5, 10, 20 i 40 litrów. Dzięki nim w łatwy

na przykład podczas przerwy w teatrze, na konferencji, czy

sposób możesz przygotować dowolną ilość kawy. Urządzenia te

innej imprezie masowej. Pozwala ono na szybkie i łatwe

wyposażone są w prosty w obsłudze system programowania i

przygotowanie dużej ilości kawy, parzonej w wygodnych,

charakteryzują się profesjonalnym wyglądem, dzięki zastosowaniu

przenośnych termosach, które długo utrzymując jakość

najwyższej jakości stali nierdzewnej. W naszej ofercie posiadamy

kawy, umożliwiają podanie jej w dowolnym miejscu i czasie.

również szereg modeli zaprojektowanych specjalnie do użytku
morskiego. Urządzenia mają wbudowany zegar, dzięki czemu można

Seria B (HW): ilość i jakość w jednym
• Pyszna, świeżo parzona kawa
• Kosz na filtry i obudowa ze stali nierdzewnej gwarantuje
trwałość i profesjonalny wygląd

zaprogramować czas parzenia kawy na każdy dzień, bez potrzeby
bycia na miejscu. Kawa będzie gotowa, gdy się tam pojawisz!

Opcje seria B (HW)
• Szeroki wybór termosów

• Sygnalizacja “kawa jest gotowa”

• Wózki

• Opcje: filiżanki, dzbanki, litry lub galony

• Stojak umożliwiający wygodne umieszczenie termosów pod wylewką

• Licznik dzienny i zbiorczy

• Wężyk z blokadą

• System usuwania kamienia

• Obrotowe ramię wylewki

• Regulowany czas parzenia dla zapewnienia optymalnej

• Koszyk na filtr

ekstrakcji
• Maksymalne bezpieczeństwo: zabezpieczenie termosu i
wylewki obrotowej

• Mikrofiltr — brak konieczności stosowania filtrów papierowych
• Wsporniki do montażu na ścianie
• Opuszczana półka do montażu na ścianie
• Filtr oraz pokrywka filtra do herbaty

EKSPRESY PRZELEWOWE

■ Seria B HW

■ Seria B (HW) W

Jeżeli poza kawą potrzebujesz także gorącą wodę, idealnym

Obie serie mają modele do montowania na ścianach,

rozwiązaniem będzie seria B HW. Urządzenia z tej serii wyposażone

umożliwiając przygotowanie kawy w centralnej lokalizacji i jej

są w osobny kranik gorącej wody, umożliwiający np. zaparzenie

lokalne serwowanie. Termosy można z łatwością przemieszczać

herbaty. Seria ta obejmuje trzy wersje: 5, 10 oraz 20 litrów.

z miejsca na miejsce, korzystając z jednego z wózków

Standardowo urządzenia z serii B (HW) składają się z kolumny i

dostępnych w naszej ofercie. Dostarczamy szeroką gamę

dwóch termosów, jednak dostępne są także wersje z jednym

różnych termosów o podwójnych ściankach i wyposażonych

termosem, umiejscowionym po lewej lub po prawej stronie kolumny.

między innymi we wskaźnik poziomu oraz niekapiący kranik. W

Pozwala to na łatwe zestawienie np. dwóch lub trzech urządzeń,

ofercie dostępne są także termosy z dwoma kranikami,

aby parzyć jeszcze większe ilości kawy. W ofercie posiadamy szereg

dodatkowo izolowane oraz termosy na herbatę. Termosy można

modeli przystosowanych do różnych potrzeb. Przy tak dużych

ustawiać jeden na drugim.

ekspresach kluczową rolę odgrywa również bezpieczeństwo.
Wbudowane systemy zabezpieczające zapewniają, że kawa nie

Modele termosów
Pojemność

Opis

zostanie zaparzona, jeżeli poniżej wylewki obrotowej nie znajduje się

VG

5,10, 20 i 40 litrów

Całkowicie izolowany

termos i wylewka nie została ustawiona w odpowiedniej pozycji.

VHG

5,10, 20 i 40 litrów

Podgrzewany

VHG T

5,10, 20 i 40 litrów

Podgrzewany z termostatem, specjalnie do
herbaty.

VHG D

5,10, 20 i 40 litrów

Podgrzewany z dwoma
niekapiącymi kranikami.

Koszyk na filtry Barvilor Bonamat

Model

Termos

Wymiary (Wxø)

5 litrów

445x210 mm

papierowych filtrów stożkowych,

10 litrów

464x286 mm

stanowiących świetną alternatywę

20 litrów

510x374 mm

40 litrów

629x423 mm

jest idealnie dopasowany do

dla płaskich filtrów papierowych.

Światowy smak jakości
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Model standardowy
(2 termosy)

B5 (HW) (W)

B10 (HW) (W)

B20 (HW) (W)

B40 (W)

10 litrów

20 litrów

40 litrów

80 litrów

Sekcja parzenia kawy
Pojemność
Wydajność na godzinę
Czas zaparzania

ok. 30 litrów

ok. 60 litrów

ok. 90 litrów

ok. 145 litrów

ok. 10 minut / 5 litrów

ok. 10 minut / 10 litrów

ok. 14 minut / 20 litrów

ok. 17 minut / 40 litrów

Sekcja gorącej wody
Pojemność

3 litry

3,3 litra

4,6 litra

-

ok. 20 litrów

ok. 20 litrów

ok. 20 litrów

-

230V~ 50/60Hz

3130W

-

-

-

400V~ 3N 50/60Hz

3130W

6180W

9240W

15120W

5330W

8380W

11440W

-

Wymiary Seria B

635x440x799 mm

955x512x840 mm

1173x600x947 mm

1305x652x1101 mm

Wymiary Seria B HW

790x570x799 mm

989x570x840 mm

1173x600x947 mm

-

Wymiary Seria B Ściana

980x559x740 mm

1125x593x781 mm

1257x586x888 mm

1295x586x1042 mm

Wymiary Seria B HW Ściana

980x559x740 mm

1155x593x781 mm

1257x592x888 mm

-

Model pojedyńczy (1 termos)

B5 (HW) (W) L/R

B10 (HW) (W) L/R

B20 (HW) (W) L/R

B40 (W) L/R

Wydajność na godzinę
Moc znamionowa Seria B

Moc znamionowa Seria B HW
400V~ 3N 50/60Hz
Wymiary (szer. x gł. x wys.)

Sekcja parzenia kawy
Pojemność
Wydajność na godzinę
Czas zaparzania

5 litrów

10 litrów

20 litrów

40 litrów

ok. 30 litrów

ok. 60 litrów

ok. 90 litrów

ok. 145 litrów

ok. 10 minut / 5 litrów

ok. 10 minut / 10 litrów

ok. 14 minut / 20 litrów

ok. 17 minut / 40 litrów

Sekcja gorącej wody
Pojemność
Wydajność na godzinę

3 litry

3,3 litra

4,6 litra

-

ok. 20 litrów

ok. 20 litrów

ok. 20 litrów

-

Moc znamionowa Seria B
230V~ 50/60Hz

3065W

-

-

-

400V~ 3N 50/60Hz

3065W

6090W

9120W

14960W

5265W

8290W

11320W

-

Wymiary Seria B

452x440x799 mm

612x512x840 mm

739x600x947 mm

803x652x1101 mm

Wymiary Seria B HW

546x570x799 mm

645x570x840 mm

739x600x947 mm

-

Wymiary Seria B Ściana

590x559x740 mm

663x593x781 mm

763x586x888 mm

763x586x1042 mm

Wymiary Seria B HW Ściana

590x559x740 mm

693x593x781 mm

744x592x888 mm

-

Moc znamionowa Seria B HW
400V~ 3N 50/60Hz
Wymiary (szer. x gł. x wys.)

L = lewa R = prawa

Lokalny dealer urządzeń Bravilor Bonamat

Polecamy:
• Środek Renegite do usuwania kamienia
• Środek Cleaner do czyszczenia

www.bravilor.com

Światowy smak jakości

Zmiany zastrzeżone 904.600.014

• Filtry papierowe firmy Bravilor Bonamat

