
Tekniska uppgifter Mondo Mondo Twin Matic Matic Twin

Buffertförråd 2 kannor (24 koppar) 4 kannor (48 koppar) 2 kannor (24 koppar) 4 kannor (48 koppar)

Kapacitet per timme (230V) ca. 18 L (144 koppar) ca. 28 L (224 koppar) ca. 15 L (120 koppar) ca. 24 L (192 koppar)

Kapacitet per timme (400V) - ca. 36 L (288 koppar) - ca. 30 L (240 koppar)

Bryggtid (230V) ca. 5 min. / 1 kanna ca. 6 min. / 2 kannor ca. 6 min. / 1 kanna ca. 7 min. / 2 kannor

Bryggtid (400V) - ca. 5 min. / 2 kannor - ca. 6 min. / 2 kannor

Nätanslutning 230V~ 50/60Hz 2140W 3460W 2140W 3460W

Nätanslutning 400V 3N~ 50/60Hz - 4280W - 4280W

Mått (bxdxh) 195x406x446 mm 404x406x446 mm 195x406x446 mm 404x406x446 mm

Vattenanslutning Nej Nej Ja Ja

1 kopp = 0,125 liter, 1 kanna = 1,7 liter

FILTERBRYGGARE

Mondo-serien
Matic-serien
TH-serien

Smaken av kvalitet, världen över Smaken av kvalitet, världen över



■ Mondo ■ MaticFärskt bryggkaffe, professionellt bryggt med 

filterbryggarna från Bravilor Bonamat!

Serien innehåller olika bryggare som brygger utsökt 

kaffe snabbt och enkelt. Var som helst. Bryggare 

finns med eller utan vattenslutning. Rostfritt stål av 

hög kvalitet i kombination med svarta detaljer ger 

bryggarna en modern design.

Filterbryggare: 
Utsökt, färskt bryggkaffe
• Med LED-lampor

• Flera modeller med eller utan vattenanslutning

• Signal när kaffet är klart

• Avkalkningssignal

• Filterhållare av rostfritt stål

• Självreglerande värmeplattor håller kaffet vid 

 konstant och rätt temperatur

Filterbryggare från Bravilor Bonamat finns överallt!

 De självreglerande värme-

plattorna kan placeras var som 

helst. HP:s värmeplattor kan 

stängas av och sättas på var 

för sig.

Tack vara smidigheten, den höga kvaliteten och den moderna 

utformningen kan denna produktserie användas överallt där 

gott, färskt bryggkaffe behövs. Mondo fylls med vatten manuellt 

och kan därför placeras var som helst. De två självreglerande 

värmeplattorna som håller kaffet vid den perfekta temperaturen, 

även när behållaren inte är helt fylld, behåller den bästa 

kvaliteten på kaffet. Vattenindikatorn anger om maskinen har 

fyllts.

Mondo Twin ökar kapaciteten och kan 

göra stora mängder kaffe, tack vare 

dubbla bryggsystem. Mondo fylls på 

med vatten på bryggarens framsida.

Smidigt och ergonomiskt!



■ Matic ■ TH

Genom anslutningen till vattenledning fylls Matic automatiskt 

med vatten. Exakt vattendosering garanterar kaffets kvalitet. 

Du kan naturligtvis även brygga en halv kanna kaffe. 

Via LEDbelysta knappar väljer du mellan ett antal 

förprogrammerade mängder. Signaler anger när kaffet är klart 

eller när bryggaren behöver avkalkas.

Bryggarna är mycket användarvänliga tack vare filterhållarna av 

rostfritt stål och de inbyggda värmeplattorna.

Drift och underhåll är enkla, vilket ger 

dig tid över till annat. Matic Twin har 

två bryggsystem och rymmer fyra 

kannor.

TH brygger kaffe direkt i pumptermosen Furento. Det gör att 

du alltid kan servera färskt bryggkaffe där du vill. 

Pumptermosen Furento från Bravilor Bonamat behåller kaffets 

temperatur och kvalitet under lång tid.

TH fylls på med vatten manuellt medan THa ansluts till 

vattenledningen. Det betyder att denna serie passar överallt. 

Materialen som använts håller den kvalitet som du förväntar 

dig av Bravilor Bonamat. Filterbryggarna har lång livslängd 

och kräver lite underhåll.

Termosen Furento finns att få i 

olika färger. Det är bara att välja!

 Mondo och Matic finns även i 

specialmodeller, exempelvis för 

användning ombord på fartyg.

 Den praktiska serverings-

stationen har utrymme för två 

pumptermosar, tillbehör och 

ingredienser. Idealisk för en 

funktionell presentation.

FILTERBRYGGARE

Smaken av kvalitet, världen över
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Ytterligare tillval till TH-serien
• Pumptermosen Furento

• Flexibelt termosstation för två pumptermosar, 

 tillbehör och ingredienser

• Furento-spillbricka: håller arbetsplatsen ren

• Diskboll med förlängt skaft för praktisk 

 rengöring av termosar

Vi rekommenderar
• Pappersfilter från Bravilor Bonamat

• Bravilor Bonamat Renegite för avkalkning

• Bravilor Bonamat Cleaner för rengöring

Tillval Mondo, Matic och TH
• Rostfri filterhållare för bryggning av te

• HP: självreglerande värmeplattor

• Specialmodeller för användning på sjön (Mondo/Matic)

• WHK-koppvärmare, värmer koppar och muggar

• Vattenfilter för optimal vattenkvalitet

Tekniska uppgifter Mondo Mondo Twin Matic Matic Twin

Buffertförråd 2 kannor (24 koppar) 4 kannor (48 koppar) 2 kannor (24 koppar) 4 kannor (48 koppar)

Kapacitet per timme (230V) ca. 18 L (144 koppar) ca. 28 L (224 koppar) ca. 15 L (120 koppar) ca. 24 L (192 koppar)

Kapacitet per timme (400V) - ca. 36 L (288 koppar) - ca. 30 L (240 koppar)

Bryggtid (230V) ca. 5 min. / 1 kanna ca. 6 min. / 2 kannor ca. 6 min. / 1 kanna ca. 7 min. / 2 kannor

Bryggtid (400V) - ca. 5 min. / 2 kannor - ca. 6 min. / 2 kannor

Nätanslutning 230V~ 50/60Hz 2140W 3460W 2140W 3460W

Nätanslutning 400V 3N~ 50/60Hz - 4280W - 4280W

Mått (bxdxh) 195x406x446 mm 404x406x446 mm 195x406x446 mm 404x406x446 mm

Vattenanslutning Nej Nej Ja Ja

1 kopp = 0,125 liter, 1 kanna = 1,7 liter

Tekniska uppgifter TH THa 

Buffertförråd 2,2 L 2,2 L

Kapacitet per timme ca. 19 L (152 koppar) ca. 18 L (144 koppar)

Bryggtid ca. 7 min. / 2,2 L ca. 8 min. / 2,2 L

Nätanslutning 230V~ 50/60 Hz 2310W 2310W

Mått (bxdxh) 235x406x545 mm 235x406x545 mm

Vattenanslutning Nej Ja

1 L = 8 koppar

FILTERBRYGGARE

Smaken av kvalitet, världen över

www.bonamat.se

Din Bravilor Bonamat-återförsäljare


