URNBRYGGARE

B-serien
B HW-serien

Smaken av kvalitet, världen över

Vissa situationer kräver stora mängder kaffe. Det kan

■ B-serien

påverka kvaliteten, om du inte väljer en urnbryggare

Om du behöver brygga en stor mängd färskt kaffe på kort tid så är

från Bravilor Bonamat. Denna maskin är idealisk för

urnbryggarna från Bravilor Bonamat lösningen. B-serien innehåller

tillfälliga toppar, som exempelvis i pausen på teatern

fyra modeller för 5, 10, 20 eller 40 liter. I dessa kan önskad mängd

eller i kaffehörnan på ett sjukhus. Stora mängder kaffe

kaffe bryggas på ett flexibelt sätt. Maskinerna är mycket

snabbt och enkelt, bryggt i smidiga, flyttbara behållare

användarvänliga att programmera och designen är verkligen värd

som gör att du kan servera kaffe när som helst och var

att titta närmare på. Det robusta utseendet med rostfritt stål

du vill.

bekräftar maskinens kvalitet. Flera modeller är särskilt anpassade
för användning i marina miljöer. Maskinerna har inbyggd timer så

B (HW)-serien: kvantitet och kvalitet
• Välsmakande färskt bryggkaffe
• Filterhållare och hölje av rostfritt stål för ett robust
och högkvalitativt utseende
• Signal när kaffet är klart
• Tillval: filter, kannor, låsbara lock
• Total- och dagsräkneverk
• Avkalkningssystem

att du inte behöver vara där när kaffet bryggs. Kaffet kommer att
vara klart när du kommer dit!

Tillval B (HW)-serien
• Olika behållare, låsbara lock
• Vagnar
• Sockel för att smidigt kunna placera
en termos under kranen
• Slang med kran och snabbkoppling

• Inbyggd timer

• Vridbart utloppsrör

• Reglerbar bryggtid för optimal extraktion

• Filterkorg

• Maximal säkerhet: sensorer för behållare och

• Mikrofilter: inget filterpapper behövs

svängbar bryggarm

• Väggkonsoler för väggmontering av bryggaren
• Uppfällbar hylla för väggmontering av behållare
• Tefilter och enhet för att brygga te
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■ B HW-serien

■ B (HW) W-serien

Behöver du även hett vatten, utöver kaffe? Välj då B HW-serien.

Båda serierna finns även som väggmonterade modeller så

Dessa bryggare har separata kranar för hett vatten för till exempelvis

att du kan brygga kaffe centralt och sedan servera det lokalt.

te. Serien innehåller tre typer: 5, 10 och 20 liter. I standardutförandet

Behållarna är lätta att flytta med vagnarna ur vårt sortiment. Vi

har B (HW)-serien en pelare och två behållare, men maskinerna

har även ett stort utbud av stapelbara behållare: dubbelmantlade

finns även som singelmodell med bara en behållare till vänster eller

med, bland annat, synglas och droppfri kran. Dessa finns även

till höger om pelaren. Det gör att det blir enkelt att sammanställa

med dubbel kran, som isolerad modell och som tebehållare.

exempelvis dubbel eller trippelmaskiner för att göra större mängder
kaffe. Det finns flera modeller som har anpassats efter olika
situationer. Med dessa stora maskiner är säkerhet viktigt. Inbyggda
säkerhetsanordningar säkerställer att inget kaffe bryggs när det inte
finns någon behållare under utloppsröret, eller när utloppsröret inte
har placerats över behållaren.

Modeller behållare
Modell

Genom den smidigt placerade
LCD-displayen kan du enkelt

Innehål

Beskrivning

VG

5,10, 20 en 40 liter

Dubbelmantlad med
isolering

VHG

5,10, 20 en 40 liter

Eluppvärmda

VHG T

5,10, 20 en 40 liter

Eluppvärmda med termostat. Speciellt för tevatten

VHG D

5,10, 20 en 40 liter

Eluppvärmda med dubbla
tappkranar

Behållar

Mått (hxø)

5 liter

445x210 mm

ändra och läsa av dina

10 liter

464x286 mm

inställningar.

20 liter

510x374 mm

40 liter

629x423 mm

Smaken av kvalitet, världen över
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Standard modell
(2 behållare)

B5 (HW) (W)

B10 (HW) (W)

B20 (HW) (W)

B40 (W)

10 liter

20 liter

40 liter

80 liter

Kaffebryggningsdel
Buffertförråd
Kapacitet per timme
Bryggtid

ca. 30 liter

ca. 60 liter

ca. 90 liter

ca. 145 liter

ca. 10 min. / 5 liter

ca. 10 min. / 10 liter

ca. 14 min. / 20 liter

ca. 17 min. / 40 liter

Varmvattensdel (HW)
Buffertförråd

3 liter

3,3 liter

4,6 liter

-

ca. 20 liter

ca. 20 liter

ca. 20 liter

-

230V~ 50/60Hz

3130W

-

-

-

400V~ 3N 50/60Hz

3130W

6180W

9240W

15120W

5330W

8380W

11440W

-

Mått B-serien

635x440x799 mm

955x512x840 mm

1173x600x947 mm

1305x652x1101 mm

Mått B HW-serien

790x570x799 mm

989x570x840 mm

1173x600x947 mm

-

Mått B-serien W

980x559x740 mm

1125x593x781 mm

1257x586x888 mm

1295x586x1042 mm

Mått B HW-serien W

980x559x740 mm

1155x593x781 mm

1257x592x888 mm

-

Enkel modell (1 behållare)

B5 (HW) (W) L/R

B10 (HW) (W) L/R

B20 (HW) (W) L/R

B40 (W) L/R

Kapacitet per timme
Nätanslutning B-serien

Nätanslutning B HW-serien
400V~ 3N 50/60Hz
Mått (bxdxh)

Kaffebryggningsdel
Buffertförråd
Kapacitet per timme
Bryggtid

5 liter

10 liter

20 liter

40 liter

ca. 30 liter

ca. 60 liter

ca. 90 liter

ca. 145 liter

ca. 10 min. / 5 liter

ca. 10 min. / 10 liter

ca. 14 min. / 20 liter

ca. 17 min. / 40 liter

Varmvattensdel (HW)
Buffertförråd
Kapacitet per timme

3 liter

3,3 liter

4,6 liter

-

ca. 20 liter

ca. 20 liter

ca. 20 liter

-

Nätanslutning B-serien
230V~ 50/60Hz

3065W

-

-

-

400V~ 3N 50/60Hz

3065W

6090W

9120W

14960W

5265W

8290W

11320W

-

Mått B-serien

452x440x799 mm

612x512x840 mm

739x600x947 mm

803x652x1101 mm

Mått B HW-serien

546x570x799 mm

645x570x840 mm

739x600x947 mm

-

Mått B-serien W

590x559x740 mm

663x593x781 mm

763x586x888 mm

763x586x1042 mm

Mått B HW-serien W
L = vänster R = höger

590x559x740 mm

693x593x781 mm

744x592x888 mm

-

Nätanslutning B HW-serien
400V~ 3N 50/60Hz
Mått (bxdxh)

Din Bravilor Bonamat-återförsäljare

• Filterpapper från Bravilor Bonamat
• Renegite för avkalkning
• Cleaner för rengöring

www.bonamat.se

Smaken av kvalitet, världen över

Reservation för ändringar 904.600.005

Vi rekommenderar:

