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Flexibiliteten kommer alltid först med buffémaskinerna från 

Bravilor Bonamat. Serien innehåller många olika modeller så att 

du alltid kan välja rätt maskin för just din användning. Färskt 

bryggkaffe i glaskannor. Du kan inte bara känna doften av det 

utan du kan även se det! Du brygger en full kanna snabbt och 

eftersom denna maskin är ansluten till vattenledningen, är allt du 

behöver göra efter att ha fyllt på kaffet att trycka på knappen. 

På så sätt kan du servera dina kunder nybryggt kaffe hela dagen 

och de självreglerande värme-elementen håller kaffet vid rätt 

temperatur.

RLX från Bravilor Bonamat är den idealiska maskinen 

för din kaffehörna, bar eller buffé.

Alltid färskbryggt kaffe tillgängligt. Dessutom snabbt 

hett vatten för att göra te, soppa, choklad eller andra 

varma drycker. Kran för ånga finns som tillval. Ett 

stort utbud av buffémaskiner från Bravilor Bonamat 

ger många möjliga kombinationer och gör att du kan 

skräddarsy utrustningen exakt efter utrymme och 

användning. Det moderna utseendet gör RLX-serien 

lämplig för utrymmen där utrustningen är synlig. 

RLX: olika lösningar för varje utrymme
• Välsmakande färskt bryggkaffe

•  Separata moduler för hett vatten

eller hett vatten/ånga

• Lättanvänd och enkel att underhålla

• Signal som anger att kaffet är klart

• Avkalkningsindikator

•   Filterhållare och chassi av rostfritt stål för

ett robust och högkvalitativt utseende

• Fast anslutning till vattenledningen

• Digital display med touchkontroll

• Passande kombinationer för alla behov
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■ RLX med kannor

Modulen RLX 3 för hett vatten 

eller RLX 4 för hett vatten/ånga 

kan enkelt placeras bredvid 

befintlig kaffebryggare. 



RLX-serien innehåller även flera modeller med pumptermosar. 

Kaffet bryggs direkt i pumptermosarna, som rymmer inte 

mindre än 2,2 liter. Den goda isoleringen håller innehållet vid 

rätt temperatur under lång tid. Det är idealiskt för exempelvis 

möten. Här kan du också välja en modell med hett vatten eller 

hett vatten och ånga för att enkelt göra te, soppa eller andra 

varma drycker. Med ångkranen kan du enkelt värma upp mjölk 

till önskad temperatur. Fördelarna med buffémaskinen är att 

de är lätta att använda och enkelt att underhålla. Eftersom 

maskinen knappt kräver någon tillsyn så kan du ägna tiden åt 

annat! 

Du kan snabbt och enkelt hälla upp kaffe med RLX-modellen som 

gör kaffet i den inbyggda behållaren. Beroende på modell kan du 

ha två till fyra liter kaffe i reserv. 

Beroende på den mängd kaffe som behövs finns dessa modeller 

både med ett eller två bryggsystem. En modul för hett vatten eller 

hett vatten/ånga kompletterar serien. Vattnet från denna modul 

har kokats för att säkerställa en god, klar kopp te. Samtliga 

bryggare i serien avger en signal när kaffet är klart. Filterhållaren 

och chassit av rostfrtt stål garanterar kvaliteten som du kan 

förvänta dig av Bravilor Bonamat. För servering av kaffe eller te i 

förvärmda koppar finns även en koppvärmare (WHK) i 

produktserien. Denna koppvärmare rymmer cirka 96 koppar och 

gör att drycken hålls varm längre efter att den har hällts upp.
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■ RLX med behållare■ RLX med termosar

Kannor utformade av Bravilor 

Bonamat av glas, rostfritt stål 

eller av kinox (okrossbar).

Pumptermosen Furento från Bravilor 

Bonamat gör att kaffet behåller sin 

goda kvalitet under lång tid, så att du 

kan servera färskt kaffe när som helst 

och var som helst till sista koppen.
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■ 
•  Kannor, pumptermosar och vakuumbehållare kan även fås separat

• Koppvärmare (WHK)

• Rostfri filterhållare för te

• Svängbart rör för kannfyllning RLX 1 Bryggsystem (lågt) för glaskannor med värmeplatta 

RLX 3 Modul för hett vatten (låg)  

RLX 4 Hetvatten/ångmodul (låg) 

RLX 5 Bryggsystem (högt) - 2 liters behållare  

RLX 6 Bryggsystem (högt) - 2, 2 liters termos  

RLX 7 Modul för hett vatten (hög)  

RLX 8 Hetvatten/ångmodul (hög)

  

Standardmodeller:

RLX 31, RLX 131, RLX 41, RLX 75, RLX 575, RLX 585, 

RLX 5, RLX 55, RLX 76, RLX 676, RLX 3, RLX 4

■ Tillval för RLX-serien ■  Inom RLX-serien finns
följande enheter:

RLX



RLX-serien med glaskanna RLX 31 RLX 131 RLX 41

Kaffebryggningsdel

Buffertförråd (liter / koppar) 1,7 / 12 3,4 / 24 1,7 / 12

Kapacitet per timme (liter / koppar) 

230V~ 50/60Hz ca. 15 / 120 - ca. 15 / 120

400V~ 3N 50/60Hz ca. 15 / 120 ca. 30 / 240 ca. 15 / 120

Bryggtid (minuter / kanna) 

230V~ 50/60Hz ca. 6 / 1 - ca. 6 / 1

400V~ 3N 50/60Hz ca. 6 / 1 ca. 6 / 2 ca. 6 / 1

Varmvatten- /ång sektion

Buffertförråd (liter) 1,8 1,8 1,5

Kapacitet per timme (liter) 

230V~ 50/60Hz ca. 18 - ca. 25

400V~ 3N 50/60Hz ca. 18 ca. 18 ca. 25

Nätanslutning 

230V~ 50/60Hz 2080W - 2880W

400V~ 3N 50/60Hz 3990W 6070W 4095W

Mått (bxdxh) 475x509x448 mm 705x509x448 mm 475x509x448 mm

RLX-serien med pumptermos RLX 76 RLX 676

Kaffebryggningsdel

Buffertförråd (liter / pumptermos) 2,2 / 1 airpot 4,4 / 2 airpotten

Kapacitet per timme (liter / koppar) 

230V~ 50/60Hz ca. 15 / 120 -

400V~ 3N 50/60Hz ca. 15 / 120 ca. 30 / 240

Bryggtid (minuter / pumptermos) 

230V~ 50/60Hz ca. 7 / 1 -

400V~ 3N 50/60Hz ca. 7 / 1 ca. 7 / 2

Varmvatten sektion

Buffertförråd (liter) 1,8 1,8

Kapacitet per timme (liter)

230V~ 50/60Hz ca. 18 -

400V~ 3N 50/60Hz ca. 18 ca. 18

Nätanslutning 

230V~ 50/60Hz 2015W -

400V~ 3N 50/60Hz 3925W  5940W

Mått (bxdxh) 475x509x611 mm 705x509x611 mm

RLX
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Vi rekommenderar:
• Filterpapper från Bravilor Bonamat

• Renegite för avkalkning

• Cleaner för rengöring

Din Bravilor Bonamat-återförsäljare

www.bonamat.se
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RLX-serien varmvatten (ång) moduler RLX 3 RLX 4 

Varmvatten- /ång sektion

Buffertförråd (liter) 1,8 1,5

Kapacitet per timme (liter)

230V~ 50/60Hz ca. 18 ca. 25

Nätanslutning 

230V~ 50/60Hz 1910W 2880W

Mått (bxdxh) 245x509x448 mm  245x509x448 mm

RLX-serien med behållare RLX 75 RLX 575 RLX 585 RLX 5 RLX 55

Kaffebryggningsdel

Buffertförråd (liter / koppar) 2 / 16 4 / 32 4 / 32 2 / 16 4 / 32

Kapacitet per timme (liter / koppar) 

230V~ 50/60Hz ca. 13 / 105 - - ca. 13 / 105 ca. 17 / 135

400V~ 3N 50/60Hz ca. 13 / 105 ca. 26 / 210 ca. 26 / 210 - ca. 26 / 210

Bryggtid (minuter / behållar) 

230V~ 50/60Hz ca. 7 / 1 - - ca. 7 / 1 ca. 7 / 2

400V~ 3N 50/60Hz ca. 7 / 1 ca. 7 / 2 ca. 7 / 2 - ca. 7 / 2

Varmvatten- /ång sektion

Buffertförråd (liter) 1,8 1,8 1,5 - -

Kapacitet per timme (liter)

230V~ 50/60Hz ca. 18 - - - -

400V~ 3N 50/60Hz ca. 18 ca. 18 ca. 25 - -

Nätanslutning 

230V~ 50/60Hz 2065W - - 2065W 2065W

400V~ 3N 50/60Hz 3975W 6040W 7010W - 4130W

Mått (bxdxh)  475x509x611 mm 705x509x611 mm 705x509x611 mm 245x509x611 mm 475x509x611 mm

RLX


