KLUCZ DO SUKCESU
Bravilor Bonamat to firma rodzinna, która została założona ponad 65 lat temu.
Innowacyjne pomysły, zaawansowana technologia i produkcja we własnym zakresie
— to zawsze były dla nas istotne kwestie, które przyczyniły się do naszego obecnego
sukcesu.

Firmę Bravilor Bonamat założył w Holandii w 1948 r. A.J.M. Verheijen.
Zaczął karierę jako hurtownik, dostarczając ekspresy do kawy do hoteli

Jeden z pierwszych, wyprodukowanych
samodzielnie przez firmę Bravilor
Bonamat ekspresów do kawy

i szpitali. Po 11 latach jego synowie sami zaczęli produkcję ekspresów
przelewowych. Te profesjonalne urządzenia stanowiły fundament obecnej
wiodącej pozycji firmy Bravilor Bonamat na rynku europejskim.
Obecnie firma Bravilor Bonamat opracowuje, produkuje i dostarcza
szeroką gamę urządzeń do przygotowywania napojów, w dalszym ciągu
skupiając się na specjałach kawowych oraz warnikach. Jednakże, poza
urządzeniami marki Bravilor Bonamat, opracowujemy i produkujemy także
maszyny OEM dla podmiotów trzecich.

“Wszystkie nasze główne struktury biznesowe są zlokalizowane
w Holandii. Pozwala nam to na szybkie reagowanie na potrzeby
klientów, oraz na rozwijanie i produkcję urządzeń wysokiej
jakości, które spełniają konkretne potrzeby naszych klientów.
Widzimy potrzebę szybkiej odpowiedzi na nowe kierunki
rozwoju rynku.”

Obecnie firmę prowadzi Guus W. Verheijen, prezes przedsiębiorstwa,
który jest wnukiem założyciela.

“Dzięki głównym wartościom napędzającym nasze działania —
przedsiębiorczości, jakości, skupianiu się na klientach i latach
wiedzy i doświadczenia, jesteśmy w stanie stworzyć wartości
dodane i przyczynić się do sukcesu naszych klientów
na całym świecie.”

Bravilor Bonamat przyczynia się do
sukcesów swoich klientów
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PONAD 65 LETNIA HISTORIA FIRMY

Posiadamy przedstawicielstwa na
całym świecie

Pierwsze biura firmy Bravilor
Bonamat, Amsterdam, Holandia

Firma Bravilor Bonamat zawsze stała na czele rozwoju technologicznego,
dostarczając niezawodne i trwałe ekspresy do kawy.

Obecnie zatrudniamy ponad 350 oddanych nam pracowników na całym świecie. Wszyscy poświęcają
się głównej idei rozwoju i produkcji komercyjnych urządzeń do przygotowywania napojów. Z oddziałami
zlokalizowanymi w Europie i USA oraz z międzynarodową siecią punktów dystrybucji w ponad 100
państwach, marka Bravilor Bonamat jest obecnie znana na całym świecie.

1948

Firma Verheijen BV założona
została przez A.J.M. Verheijena
w Amsterdamie, w Holandii

1975

Centralizacja produkcji i biur
w Heerhugowaard, Holandia

1982

Założenie firmy Bravilor Ltd.
Wielka Brytania

1991

Od 1991 roku Bravilor
Bonamat posiada
certyfikat ISO 9001

2005

Założenie firmy
Bravilor Bonamat
Polska

1984

Założenie firmy Bravilor Belux NV
Belgia

1959

1987

Rozpoczęcie produkcji ekspresów
do kawy Bravilor w Holandii

Założenie firmy Bonamat AB
Szwecja

1978

Założenie firmy Bonamat GmbH
Niemcy

1979

Główny obszar działania — produkcja
przelewowych ekspresów do kawy
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1989

Założenie firmy Bravilor France
Francja
Założenie firmy Bonamat Norge AS
Norwegia

1995

Bravilor Bonamat rozszerza
zakres oferowanych
produktów, skupiając
się na systemach do
przygotowywania napojów

2010

Od 2010 roku
Bravilor Bonamat posiada
certyfikat ISO 14001

2012

Założenie firmy Bravilor Bonamat, LLC
USA

2013

Certyfikat AEO Urzędu Celnego Holandii — od 2013 r.

Oryginalne produkty — od 1948 roku

FAKTY I LICZBY
Pracownicy

350+

Przedstawicielstwa w

Ponad 100 krajów

Oddziały
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Urządzenia na rok

> 150.000

Nasze innowacyjne projekty podlegają
pełnej ochronie patentowej

INNOWACJA POPRZEZ TECHNOLOGIĘ
Firma Bravilor Bonamat od zawsze inwestowała w technologię. Duży dział Badań i Rozwoju to znak, że innowacje to
istotny aspekt działalności firmy.

Obecnie ponad 30 osób pracuje nad nowymi pomysłami, projektami,
rozwojem produktów i usprawnieniami w produktach pozostającymi już
w sprzedaży. Wiedza i doświadczenie, jakie zdobyliśmy w ciągu wielu lat,
przyczyniły się do stworzenia szerokiego i spójnego zakresu produktów.
Patrick Naber, Manager Research & Development, wyjaśnia:

“Wiemy, czego nasi klienci oczekują. Naszym zadaniem
jest łączyć zaawansowaną technologię z łatwością obsługi.
Pracujemy nad profesjonalnymi produktami, które muszą
spełniać znaczące, istotne normy i standardy.”
“Firma Bravilor Bonamat jest znana ze swoich niezawodnych,
trwałych i solidnych produktów. Dla nas ważne jest, by
dotrzymać tej tworzonej przez markę obietnicy, ciągle
spełniając oczekiwania naszych klientów. Chcielibyśmy również
zaznaczyć, że tworzymy nasze produkty w zrównoważony
sposób. Jako wiodący, globalny dostawca, chcemy zachować
naszą planetę w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń.”

Naszym celem jest łączyć zaawansowaną
technologię z łatwością obsługi
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JAKOŚĆ — KLUCZOWA WARTOŚĆ
Ścisła kontrola jakości i nasze ambicje biznesowe by prowadzić działalność zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoju, minimalizując wpływ na środowisko naturalne, zostały już zauważone przez różnorakie organizacje
międzynarodowe.

Jakość jest kluczowa dla Bravilor Bonamat, a we wszystkich naszych
działach, nasi pracownicy skupiają się na osiągnięciu najwyższego jej
poziomu.
Nasze produkty są surowo testowane pod kątem spełniania istotnych
dyrektyw tworzonych przez międzynarodową organizację DEKRA. Nasze
produkty spełniają normy KEMA-KEUR i CE. Poza tym współpracujemy z
innymi organizacjami, które testują, aprobują i certyfikują nasze produkty i
przyznają im znaki jakości, takie jak NSF, UL, IECEE, CCC, KC czy KIWA.
Bravilor Bonamat to partner organizacji DEKRA, który spełnia normy
jakościowe ISO 9001 i ISO 14001. Innymi słowy, oznacza to, że procedury
operacyjne są koordynowane w wydajny sposób, a zarządzanie w
zakresie ochrony środowiska jest traktowane bardzo poważnie.
Nie tylko skupiamy się na osiąganiu doskonałej jakości — skupiamy się
także na jej doskonaleniu, a także na jakości obsługi naszych klientów.
Dbamy o to, by klienci byli zadowoleni, a nasi pracownicy pracowali w
dobrych warunkach.
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Każde z urządzeń przechodzi wymagające
testy zanim opuści nasz magazyn

Produkcja odbywa się w Holandii

EKSPRESY
CIŚNIENIOWE

AUTOMATY NA
PRODUKTY INSTANT

AUTOMATY TYPU
FRESH BREW

EKSPRESY
PRZELEWOWE

W pełni zautomatyzowane ekspresy

Technologia ewoluuje, z korzyściami dla

Automaty typu fresh brew pozwalają na

Klasyczne ekspresy przelewowe znane są z

ciśnieniowe mogą być użyte do przygotowania

smaku produktów instant.

przygotowanie świeżo parzonej kawy

łatwości ich użytkowania. Można szybko z

przelewowej, korzystając ze świeżo

ich pomocą podać dzbanek lub termos pełen

zmielonych ziaren.

kawy.

gorących napoi najwyższej jakości. Wszystkie
specjały kawowe są przygotowywane ze

Produkty instant są dobrze znane ze względu

świeżo mielonej kawy.

na zalety jakie oferują, takie jak szybkość

EKSPRESY
PRZELEWOWE Z
FILTREM OKRĄGŁYM I
THERMAL BREWERS
Niniejsze kategorie produktów zostały
zaprojektowane w celu serwowania

przygotowania, łatwość stosowania i długi okres

Zależnie od Twoich preferencji, możesz dokonać

Po prostu napełnij kosz na filtry największą lub

jednorazowo dużej ilości kawy przelewowej

Te urządzenia o wysokiej wydajności wykonano

przydatności. Obecnie wiele marek oferujących

wyboru między urządzeniami FreshOne,

najmniejszą pożądaną ilością zmielonej kawy

od 5 do 80 litrów.

z najlepszych, najmocniejszych i najbardziej

kawę instant dostarcza produkty najwyższej

FreshMore i FreshGround. By podawanie

—tak by uzyskać najlepszy możliwy smak—

wytrzymałych materiałów, dzięki czemu spełniają

jakości. Zależnie od swoich wymagań, możesz

kawy było możliwe, wszystkie urządzenia

a następnie wciśnij przycisk ON. Sygnały

W ramach serii B oferujemy wiele modeli do

one najwyższe wymagania pod kątem wydajności

wybrać urządzenie z maksymalnie sześcioma

należy podłączyć do wody. Zależnie od liczby

akustyczne i wizualne pozwalają Ci na

bezpośredniego parzenia kawy do przenośnych

w czasie, gdy odbywa się proces mielenia.

pojemnikami na produkty instant, w celu

pojemników, możesz wybierać pomiędzy wieloma

sprawdzenie stanu przygotowywania kawy.

termosów. Termosy można umieszczać na

Ekspresy ciśnieniowe z dwoma pojemnikami na

uzyskania dużego zróżnicowania smaków.

smakami kawy. Niektóre urządzenia posiadają

Woda jest podgrzewana jedynie podczas pracy

wózkach, np. podając kawę w szpitalu.

także dodatkowe przyciski, pozwalające na

urządzenia — oznacza to, że sam produkt jest

dodawanie mleka czy cukru.

bardzo oszczędny w zakresie zużycia energii.

ziarna umożliwiają przygotowanie kaw o różnych
smakach zawsze ze świeżo zmielonych ziaren.

Firma Bravilor Bonamat oferuje małe,
kompaktowe urządzenia służące wyłącznie do

Bravilor Bonamat oferuje także automaty.
Większość z nich opracowano w celu
serwowania gorących napoi, takich jak kawa
i herbata. Dostarczamy także maszyny, które
podają zimną wodę, gazowaną i niegazowaną.
Poza samymi urządzeniami, dostarczamy także
dodatki, takie jak filtry papierowe czy dzbanki.
Dodatki mogą spełniać specjalne wymagania i
pozwolić na optymalizację eksploatacji Twojego
urządzenia. Sprawdź całe nasze portfolio
produktów na stronie www.bravilor.com.

Urządzenia thermal brewers parzą kawę
bezpośrednio do termosu. Ich nowoczesny

Dodatkowo, poza perfekcyjnie przygotowanym

przygotowywania kawy lub gorącej czekolady,

Dla przykładu, automaty typu fresh brew

Wszystkie z zaprezentowanych urządzeń to

design sprawia, że urządzenia typu Aurora

espresso, ekspresy ciśnieniowe pozwalają na

a także urządzenia, które w dużej objętości

stanowią doskonały sposób na przygotowanie

wersje stołowe, łatwe do ustawienia i montażu.

stanowią idealne rozwiązanie „frontowe”,

serwowanie innych specjałów kawowych takich

przygotowują napoje instant.

dobrej kawy w biurach.

Niektóre z urządzeń nie wymagają nawet stałego

na przykład w kawiarniach lub hotelach.

jak cappuccino, espresschoc i latte macchiato.

TO NIE WSZYSTKO!

podłączenia do wody.

www.bravilor.com

SEGMENTY RYNKU
Każdy z produktów ma swoje własne zalety i można
go kierować do określonego segmentu rynku.

Urządzenia Bravilor Bonamat są stosowane w wielu miejscach.
Nasi klienci działający w ramach wielu segmentów rynku uznali nasze
urządzenia za szczególnie satysfakcjonujące.

Hotele

Restauracje

Catering

WYPRODUKOWANE W HOLANDII
Bravilor Bonamat jest dumne z bycia holenderską firmą rodzinną. Nie tylko nasza siedziba jest
zlokalizowana w Holandii, podobnie rzecz ma się z naszą fabryką, gdzie najnowocześniejsze
urządzenia w zautomatyzowany sposób spawają, tną laserowo, odlewają, formują i szlifują
elementy naszych produktów.

Na przykład, nasze wersje morskie ekspresów są szczególnie
wytrzymałe, zaprojektowe tak, by mogły sprostać trudnym warunkom
pracy na pokładzie statków. Inne wymagania mogą dotyczyć: objętości,

Nasz centralny magazyn zlokalizowany jest obok naszej placówki

Ponadto dział jakości znajduje się zaraz za rogiem, czujnie nadzorując

zróżnicowania smaków kawy, podłączenia do wody, przyjazności dla

produkcyjnej, dzięki czemu czasy dostaw są niezwykle krótkie.

proces produkcji. W ten sposób panujemy nad naszymi procesami,

użytkownika i wydajności energetycznej.

Nasze główne produkty dostarczamy bezpośrednio z magazynu.

upewniamy się, że urządzenia Bravilor Bonamat spełniają nasze własne

Posiadanie takiego centralnego ośrodka produkcyjnego, gdzie odbywają

wymagania jakościowe, dużo surowsze od międzynarodowych dyrektyw.

Poza samymi urządzeniami, dostarczamy także dodatki, takie jak szafki,

Szpitale

Domy opieki

Kantyny

systemy filtrowania wody czy dzbanki, takie jak słynny termos próżniowy

się wszystkie procesy obróbki metali, jest dość niezwykłe dla firmy typu
Bravilor Bonamat.

firmy Bravilor Bonamat. Dodatki mogą spełniać specjalne wymagania i
pozwolić na optymalizację eksploatacji Twojego urządzenia w konkretnym
segmencie rynku. Dostarczamy profesjonalne materiały czyszczące na
potrzeby konserwacji, zestawy montażowe służące do podłączenia
Twojej maszyny i wózki, które znacznie ułatwiają podawanie kawy.
Pełny przegląd możesz uzyskać odwiedzając stronę www.bravilor.com.

Centra handlowe

Biura

Obiekty rozrywkowe

Niezależnie od tego, czy chcesz podawać cappuccino,
kawę z kremą, latte macchiato, espresso, gorącą czekoladę,
gorącą wodę lub inny wybrany przez Ciebie miks —
Bravilor Bonamat zawsze jest w stanie zaoferować
odpowiedni dla Ciebie produkt!
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Szeroka gama oferowanego przez nas
sprzętu spełnia wszystkie potrzeby

Nasze linie produkcyjne to maszyny o
najwyższym zaawansowaniu technologicznym
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Nasz świat, nasza odpowiedzialność

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
Bravilor Bonamat poważnie traktuje swoją społeczną odpowiedzialność w biznesie (Corporate Social Responsibility).
Jesteśmy świadomi faktu, iż wiele procesów przemysłowych ma wpływ na środowisko naturalne. Dlatego jesteśmy
oddanym partnerem normy ISO 14001; myślimy zielono i w odpowiedni sposób prowadzimy procesy zarządzania.

Większość naszych produktów stworzona jest z wytrzymałych materiałów,

Każdego roku wielu studentów odwiedza naszą fabrykę, nie tylko w celu

takich jak stal nierdzewna czy aluminium. Na przykład, nasz materiał

nauki poprzez oglądanie, ale także by w aktywny sposób uczestniczyć w

na opakowania posiada certyfikat FSC. Także w zakresie produktów

procesie produkcyjnym.

przychodzących, firma Bravilor Bonamat upewnia się, że pracujemy
wyłącznie z dostawcami klasy A, którzy wyznają takie same wartości jak

Wszyscy pracownicy są świadomi, że Bravilor Bonamat działa zgodnie

my i chcą uczynić świat lepszym dla przyszłych pokoleń. Nasze maszyny

z zasadami zrównoważonego rozwoju. Traktują oni wytyczne CSR

do obróbki wybieramy pod kątem niskiego zużycia energii elektrycznej,

bardzo poważnie. Każdy stara się minimalizować wpływ na środowisko

dla przykładu, są one zasilane pneumatycznie, a nie elektrycznie.

i przyczynia się ku temu dostarczając efektywne środki czy pomysły.
Zrównoważony rozwój, koniec końców, oznacza korzyści dla każdego!

Oczywiście dbamy aby nasze produkty były energooszczędne. Wszystkie

Minimalizacja wpływu na środowisko, np. wynikająca z faktu, iż zużywamy

nasze automaty typu „fresh brew” mają klasę energooszczędności A,

mniej energii i wytwarzamy mniej odpadków, znacznie obniża ogólne

natomiast automaty na produkty instant klasę A+, zgodnie z normą

koszty operacyjne.

przemysłową EVA-EMP3.0B (protokół energooszczędności).
Jednakże należy pamiętać, że CSR to coś więcej niż polityka
zrównoważonego rozwoju. W wielu innych aspektach nasza firma działa
społecznie. Bravilor Bonamat przyczynia się do działania lokalnych
programów sponsorskich i charytatywnych. Mocno wierzymy także we
wprowadzanie do branży pracowników młodych i stażystów.

Zrównoważony rozwój to korzyści
dla każdego z nas!
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DLACZEGO WARTO PRACOWAĆ DLA BRAVILOR BONAMAT?
Bravilor Bonamat poświęca swoją uwagę innowacjom, technologii, jakości i sukcesowi. Sukces ten dotyczy
szczególnie klientów, własnych produktów Bravilor Bonamat i sprzętu OEM.

•

Scentralizowana fabryka, magazyn i centrum dystrybucji

•

Wszystkie kluczowe aspekty działalności firmy są zebrane razem, przy

Pomoc techniczna — 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu

naszej kwaterze głównej w Holandii. Chodzi tu szczególnie o dział badań

Nasi autoryzowani dilerzy mają przywilej bycia szkolonym przez

i rozwoju, szeroko zakrojone testy laboratoryjne, produkcję, kontrolę

najlepszych ludzi w branży. Nasz zespół pomocy technicznej bez przerwy

jakości i nadzór nad sprzedażą. Główną korzyścią jest fakt, że możemy

dostarcza szkoleń dla dilerów. Przedstawiciel firmy Bravilor Bonamat

dzięki temu zachować elastyczność i panować nad wszystkimi aspektami

musi posiadać wiedzę na temat naszych produktów wysokiej jakości.

naszej działalności.

Musi także zapewniać pewien ustalony standard usług. Dilerzy mają
zapewniony dostęp do środowiska Extranet 24 godziny na dobę,

•

Firma z silnym tłem rodzinnym

7 dni w tygodniu.

Jesteśmy firmą rodzinną, w której ludzie z poświęceniem i uwagą
pracowali wiele lat, by stworzyć nasz zakres produktów. Inwestujemy

•

Firma zorientowana międzynarodowo

w naszych pracowników, traktujemy ich jako część wspólnoty Bravilor

Nasza światowa sieć oddziałów i dilerów, pozwala nam na prowadzenie

Bonamat.

interesów z wielonarodowymi, dużymi firmami. Oferujemy naszym
klientom wsparcie na całym świecie.

•
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Poświęcenie dla jakości i zrównoważonego rozwoju

Bravilor Bonamat poświęca się dla jakości. Nasze produkty muszą

•

Sklep

spełniać określone normy i jednocześnie być zgodne z odpowiednimi

Bravilor Bonamat oferuje szerokie portfolio produktów, w zakresie

dyrektywami. Dbamy o środowisko i wierzymy, że kolejne pokolenia będą

dowolnych napoi, zimnych czy gorących. Jesteśmy w stanie szybko

odpowiednio zarządzać działaniami naszej firmy.

spełniać konkretne potrzeby.

Ponad 65 letnia historia firmy i zebrane w tym
czasie doświadczenia — skorzystaj z nich

Profesjonalne urządzenia stanowią
wartość dodaną dla Twojego kubka kawy!

CO MÓWIĄ O NAS LUDZIE

SOLIDNY I GODNY ZAUFANIA PARTNER
Szybka odpowiedź i krótkie czasy dostaw
Eksperci w branży

URZĄDZENIA SĄ BARDZO ŁATWE W SERWISOWANIU
Profesjonaliści — wiedzą o czym mówią

		
ROBIĄ TO, CO OBIECALI

Rozwiązania tworzone „pod klucz”

Preferowany dostawca ekspresów do kawy
Przedsiębiorczość
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ROZWÓJ UKIERUNKOWANY NA KLIENTA

Światowy smak jakości

