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Bolero
Bolero XL
Bolero Turbo (XL)

INSTANT



Hastighet i kombination 
med enkel användning
Oavsett om det handlar om små eller stora volymer, är en 

instantautomat ur Boleroserien en passande lösning för alla 

utrymmen.

Dessa automater från Bravilor Bonamat har en stilren och 

professionell design i högkvalitativt rostfritt stål och bygger 

på en väl beprövad teknik. De innehar ett omfattande urval 

drycker som snabbt och enkelt kan serveras med endast ett 

knapptryck.

Bolero:
både för koppar och kannor
• LED-ljus ger tydlig meny

• Slitstarkt material

• Stängbar behållaröppning

• Unik mixerenhet som ger ett perfekt flöde av 

ingredienser

• Lätt att sköta och att hålla ren, tack vare avtagbart 

ventilationsgaller

• Enkel att programmera

• Snabb och användarvänlig

n	 Bolero
Bolero från Bravilor Bonamat står för snabbhet och 

effektivitet. Genom endast ett knapptryck får du snabbt en 

kopp kaffe, cappuccino eller varm choklad, beroende på ditt 

val ur menyn. Utlopp för hetvatten ger dig även möjlighet till 

exempelvis te eller soppa.

Användarvänlighet är vår högsta prioritet och det 

kännetecknar hela Boleroserien. Bolero 1 och 2 finns i 

färgerna Mysterious Grey och Stardust White.

Automaterna har 1 eller 2 genomskinliga beroende på 

maskinval, stängbara behållare för enkel påfyllning av 

ingredienserna.

 • Bolero 1 har 1 stor kanister för kaffe 

  eller choklad.

 • Bolero 2 har 2 kanistrar för kaffe och 

  mjölkpulver för att kunna erbjuda 

  cappuccino.

 • Båda modellerna har separat knapp 

  för hetvatten.

 • Tillval: Piedestal för att enkelt kunna 

  fylla kanna.

Genomskinliga 
behållare
Tydliga och användarvänliga. Bolero 
Turbo (XL) kan utrustas med extra 
stora behållare (5,3 liter).
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n	 Bolero XL
Vill du utöka urvalet till åtta varma drycker? Och även 

hetvatten genom ett separat utlopp? Välj då Bolero XL.

Denna maskin innehar 2 till 4 genomskinliga behållare och 

erbjuder ett flertal olika sorters drycker. Utöver kaffe kan 

du servera cappuccino, café au lait, moccachino och varm 

choklad.

Det unika mixersystemet ser till att mixerenheterna inte 

blockeras, vilket ger problemfri tillgång till drycker.

Automaterna i Boleroserien varnar när spillbrickan är full. 

Maskinerna har ett flexibelt energisparläge, vilket är bra för 

att just din energiförbrukning. Boleroserien finns i färgerna 

Mysterious Grey och Stardust White. Bolero XL finns även 

med en separat kallvattenenhet så att du även kan erbjuda 

ett glas kallt vatten.

• 8 drycker + hett vatten

• 3 eller 4 kanistrar för kaffe, mjölkpulver och choklad

• Tillval: Separat kallvattendel

• Tillval: Myntmekanism

n	 Bolero Turbo (XL)
Bolero Turbo och Bolero Turbo XL är maskinerna för stora 

volymer. Med dessa kan du exempelvis göra kaffe och varm 

choklad i kannor.

Du kan fylla två kannor samtidigt, även om du väljer olika 

drycker. Bolero Turbo har 2 till 4 behållare och Bolero Turbo 

XL kan ha 3 till 6, beroende på vilken modell du väljer. 

Displayen har en tydligt LED-upplyst meny.

Alla Bolero —från små till stora— har avkalkningssignal, 

sköljprogram och en sköljfunktion på panelen. En total- och 

en dagräknare gör det enkelt att hålla reda på maskinens 

användning. De många olika alternativen gör det möjligt att 

hitta rätt maskin för alla utrymmen.

Oavsett om du serverar dryck i kopp eller i kanna så har 

Bolero lösningen!

• 8 drycker + hett vatten

• För stora kvantiteter då de fyller kannor snabbt

• Versionen med 400V har en kapacitet på över 950 koppar 

 kaffe per time

Termoskannor
Dubbelmantlade termosar 
(1 l, 1,2 l, 1,5 l, 2 l) bevarar 
ditt kaffes optimala kvalitet.

Myntmekanism
Bolero XL finns med en inbyggd 
myntmekanism som tillval.
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Tillval för Boleroserien
• Profilering, begär offert

• Matchande skåp

• Myntmekanism (Bolero XL)

• Dubbelmantlade termosar för Bolero Turbo (XL)

Vi rekommenderar
• Bravilor Bonamat Renegite för avkalkning

• Bravilor Bonamat Cleaner för rengöring

www.bonamat.se

Din Bravilor Bonamat-återförsäljare
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Val av drycker Bolero 1* Bolero 2* Bolero XL* Bolero Turbo* Bolero Turbo XL*

Kaffe 	 l 	 l 	 l 	 l 	 l

Café crème 	 l 	 l 	 l

Espresso 	 l 	 l 	 l

Cappuccino 	 l 	 l 	 l 	 l

Varm choklad 	 l 	 l 	 l 	 l 	 l

Café au lait 	 l 	 l 	 l 	 l

Espreschoc 	 l

Moccachino 	 l

Dubbel espresso 	 l

Hett vatten 	 l 	 l 	 l 	 l 	 l

* Maximalt antal drycker per maskin visas nedan. Förutom de tidigare nämnda alternativen kan vi även erbjuda drycker som  koffeinfritt, te, 
 soppa och kallvatten. Vänligen kontakta oss för mer information.

 Bolero 1: 1 dryck + hett vatten

 Bolero 2: 3 drycker + hett vatten

 Bolero XL: 8 drycker + hett vatten

 Bolero Turbo (XL): 2-8 drycker + hett vatten

Tekniska detaljer Bolero 1 Bolero 2 Bolero XL 333 Bolero XL 423 Bolero Turbo Bolero Turbo XL

Antal behållare 1 2 3 4 2-4 3-6
Behållarvolym 1x3,4 L 2x1,5 L 1x3,2 + 2x1,3 L 4x1,3 L ** **
Mått (bxdxh) mm 203x429x584 338x435x596 325x482x812 470x482x812
Tapphöjd för koppar 106 mm 110 mm 110 mm (kannor 247 mm)
Kapacitet per timme 230V ca. 240 koppar (30 L) ca. 240 koppar (30 L) ca. 320 koppar (40 L)
Kapacitet per timme 400V - - ca. 960 koppar (120 L)
Bryggtid enkelt utlopp ca. 11 sek. per kopp ca. 11 sek. per kop ca. 45 sek. (1x2 L)
Bryggtid dubbelt utlopp - - ca. 90 sek. (2x2 L)
Nätanslutning 230V~ 50/60Hz 2230W 2230W 3500W
Nätanslutning 400V~3N 50/60Hz - - 10500W
Vattenanslutning ja ja ja

** Volym per behållare beror på vilken modell du väljer: 2,4 eller 5,3 liter.


