
Filterbryggare
Härligt färskbryggt kaffe

■ Novo

■ Iso

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 !



www.bravilor.com

Novo 
Manuell vattenpåfyllning, bryggaren kan •	

placeras var som helst 

Två självreglerande värmeplattor för konstant •	

kaffekvalitet och kaffetemperatur

Användarvänlig och mycket enkel att  •	

underhålla

Iso
Brygger direkt i medföljande 2 liters termos•	

Manuell vattenpåfyllning, bryggaren kan •	

placeras var som helst

Användarvänlig och mycket enkel att  •	

underhålla

 Självreglerande värme-

plattor. Värmeplattorna  

kan sättas på eller 

stängas av oberoende 

av varandra.

 Tvåliterstermosen är 

speciellt utformad för  

att behålla optimal kaffe-

kvalitet under lång tid.

Den härliga doften avslöjar det direkt… färskt 

filterbryggt kaffe! Med Novo och Iso, robust 

utvecklade och formgivna av Bravilor Bonamat, 

brygger du snabbt och enkelt så mycket kaffe 

du vill. Bryggarna har manuell vattenpåfyllning, 

och passar därför perfekt där anslutning till 

vattenledning inte är möjlig. Så, du och dina 

gäster kan njuta av färskbryggt kaffe, när som 

helst och var som helst. Dessa filterbryggare 

är formgivna i rostfritt stål av hög kvalitet med 

svarta detaljer. Båda bryggarna har filterhållare 

i tålig svart plast. En flexibel och prisvärd 

kaffelösning från Bravilor Bonamat!
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Novo Iso 

Buffertförråd 2 kannor (24 koppar) 2 liter

Kapacitet per timme ca. 18 liter (144 koppar) ca. 18 liter (144 koppar) 

Bryggtid ca. 5 minuter / 1 kanna ca. 6 minuter / 2 liter

Nätanslutning: 230V~ 50/60Hz 2130W 2000W

Mått (BxDxH) 214x391x424 mm 214x391x465 mm

Tillval Novo och Iso
HP, självreglerande värmeplattor •	

WHK, Koppvärmare•	

Väggfäste (Novo)•	

Vi rekommenderar:
Bravilor Bonamat pappersfilter•	

Renegite för avkalkning•	

Cleaner för perfekt rengöring•	

■ Filterbryggare

Din Bravilor Bonamat återförsäljare


