
Instant
Varma drycker i kopp eller kanna, med ett tryck på knappen

S m a k e n  a v  k v a l i t e t ,  v ä r l d e n  ö v e r

■ Bolero

■ Bolero XL

■ Bolero Turbo (XL)



 Transparanta behållare, 

enkelt och bekvämt. 

Möjlighet för extra stora 

behållare i Bolero Turbo 

(5,3 liter).

■ Bolero

Bolero
Välj mellan 1 eller 2 transparanta behållare •	

LED lampor för tydlig meny •	

Med eller utan separat tapp för hett vatten,  •	

för te eller soppa 

Unikt mixersystem garanterar utmärkt flöde •	

Avancerat vattensystem: mindre känsligt  •	

för kalkbildning 

Automatiskt avkalknings- och sköljprogram •	

direkt på panelen 

Stängbara behållare •	

Indikation när spillbrickan är full •	

Dagligt och totalt räkneverk •	

Energisparläge (ecoläge) •	

Finns i färgerna Mysterious Grey och  •	

Stardust White 

Vare sig du behöver stora eller små mängder, 

Bolero serien erbjuder alltid en passande 

serveringslösning tack vare det omfattande 

urvalet av varma drycker kombinerat med 

användarvänlighet och beprövad teknologi. 

Dessa instantautomater från Bravilor Bonamat  

är i en klass för sig tack vare modern formgivning 

och utförande i borstat rostfritt stål. Kaffe, 

cappuccino, espresso, choklad, hett vatten… 

Med endast ett tryck på knappen får du inom  

ett par sekunder den dryck du önskar.

Uppleva
	 Doft		Smaka

 En tydlig, belyst LED  

display för enkel  

användning.



■ Bolero 

Bolero XL 333/423
  Välj mellan 3 eller 4 transparanta behållare •	

LED lampor för tydlig meny •	

Separat tapp för hett vatten, för te eller soppa •	

Unikt mixersystem garanterar utmärkt flöde •	

Avancerat vattensystem: mindre känsligt  •	

för kalkbildning 

Automatiskt avkalknings- och sköljprogram •	

direkt på panelen 

Stängbara behållare •	

Indikation när spillbrickan är full •	

Dagligt och totalt räkneverk •	

Energisparläge (ecoläge) •	

Finns i färgerna Mysterious Grey och  •	

Stardust White 

 Bolero XL kan utrustas 

med inbyggd mynt-

mekanism.

■ Bolero XL

Bolero Turbo (XL) 
 Enkel eller dubbel (samtidigt eller oberoende) •	

bryggning 

Välj mellan 2-4 (Bolero Turbo) eller  •	

3-6 (Bolero Turbo XL) transparanta behållare 

LED lampor för tydlig meny •	

Separat tapp för hett vatten, för te eller soppa •	

Unikt mixersystem garanterar utmärkt flöde •	

Avancerat vattensystem: mindre känsligt  •	

för kalkbildning 

Automatiskt avkalknings- och sköljprogram •	

direkt på panelen 

Stängbara behållare •	

Indikation när spillbrickan är full •	

Dagligt och totalt räkneverk •	

Energisparläge (ecoläge) •	

  Dubbelmantlad termos 

(1 ltr, 1,2 ltr, 1,5 ltr, 2 ltr) 

bibehåller en utmärkt 

kaffekvalitet under en 

längre tid.
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Tillval Bolero Serien 

Maskinen kan profileras efter önskemål •	

Underskåp speciellt tillverkat för automaten •	

Myntmekanism för Bolero XL •	

Dubbelmantlad termos •	

Vi rekommenderar:
Renegite för avkalkning •	

Cleaner för rengöring •	

Din Bravilor Bonamat återförsäljare 

Bolero 1 Bolero 2 Bolero XL 333 Bolero XL 423

Antal behållare 1 x 3,4 liter 2 x 1,5 liter 1 x 3,2 och
2 x 1,3 liter

4 x 1,3 liter

Kapacitet per timme ca. 240 koppar (30 liter) ca. 240 koppar (30 liter) ca. 240 koppar (30 liter) ca. 240 koppar (30 liter) 

Bryggtid ca. 11 sekunder per kopp ca.11 sekunder per kopp ca.11 sekunder per kopp ca.11 sekunder per kopp

Nätanslutning 230V~ 50/60Hz 2230W 2230W 2230W 2230W 

Mått (bxdxh) 203x429x584 mm 203x429x584 mm 338x435x596 mm 338x435x596 mm

Dryck Bolero 1 Bolero 2 Bolero XL 
333/423

Bolero Turbo Bolero Turbo XL

Kaffe

Café crème

Espresso

Cappuccino

Choklad

Café au lait

Moccachino

Dubbel espresso

Koffeinfritt

Te X X X

Soppa X X X

Mjölk X X X

Socker X

Hett vatten

Kylt vatten

Bolero Turbo Bolero Turbo XL 

Antal behållare 2-4*  3-6*

Kapacitet per timme 230V ca. 320 koppar (40 liter) ca. 320 koppar (40 liter) 

Kapacitet per timme 400V ca. 960 koppar (120 liter) ca. 960 koppar (120 liter) 

Bryggtid Enkelt utlopp ca. 45 sekunder / 1 x 2 liter ca. 45 sekunder / 1 x 2 liter

Bryggtid Dubbelt utlopp ca. 90 sekunder / 2 x 2 liter ca. 90 sekunder / 2 x 2 liter

Nätanslutning 230V~ 50/60Hz 3500W 3500W 

Nätanslutning 400V~3N 50/60Hz 10500W 10500W

Mått (bxdxh) 325x482x812 mm 470x482x812 mm

* Volym per behållare 2,4 eller 5,3 liter, med flera kombinationsmöjligheter.

standard

tillval

X specialversion  
(tillverkas efter förfrågan)


