
Instant
Warme dranken per kop of kan, met één druk op de knop

We re l d w i j d  d e  s m a a k  v a n  k w a l i t e i t

■ Bolero

■ Bolero XL

■ Bolero Turbo (XL)



■ Bolero

Bolero 
Uitvoering met 1 of 2 transparante canisters•	

Overzichtelijk keuzemenu met ledverlichting•	

Verkrijgbaar met en zonder heetwateraftap •	
voor thee of soep

Uniek mixsysteem voorkomt verstopping •	
mixbekers

Heetwatersysteem is minder gevoelig voor •	
kalkvorming

Ontkalkingssignalering en spoelprogramma, •	
spoelfunctie op het bedieningspaneel

Afsluitbare canisteruitloop•	

Lekbak-vol-signalering•	

Totaal- en dagtellers•	

Energie spaarstand•	

Verkrijgbaar in de kleuren mysterious grey  •	
en stardust white

 Transparante canisters: 

overzichtelijk en gemak-

kelijk in gebruik. In de 

Bolero Turbo (XL) is 

plaats voor extra grote 

canisters (5,3 liter).

  Het display is over- 

zichtelijk ingedeeld  

en voorzien van led-

verlichting, zodat er 

eenvoudig een keuze 

kan worden gemaakt. 

Een grote variëteit aan warme dranken, 

het optimale gebruiksgemak, de bewezen 

technologieën; of het nu gaat om grote of  

kleine hoeveelheden, de instantmachines uit  

de Bolero-serie bieden een passende oplossing 

voor elke locatie. Deze machines van Bravilor 

Bonamat hebben een eigentijds design en een 

professionele uitstraling door de toepassing  

van duurzaam roestvrij staal. Diverse warme 

dranken én heet water; snel en met slechts  

één druk op de knop.

 Zien
  RuikenProeven 



■ Bolero XL 

Bolero XL 333/423 
Uitvoering met 3 of 4 transparante canisters•	

Overzichtelijk keuzemenu met ledverlichting•	

Aparte heetwateraftap voor thee of soep•	

Uniek mixsysteem voorkomt verstopping •	
mixbekers

Heetwatersysteem is minder gevoelig voor •	
kalkvorming

Ontkalkingssignalering en spoelprogramma, •	
spoelfunctie op het bedieningspaneel

Afsluitbare canisteruitloop•	

Lekbak-vol-signalering•	

Totaal- en dagtellers•	

Energie spaarstand•	

Verkrijgbaar in de kleuren mysterious grey  •	
en stardust white

■ Bolero Turbo (XL)

Bolero Turbo (XL) 
Enkele of dubbele (gelijktijdige maar  •	
onafhankelijke) uitgifte

Uitvoering met 2-4 (Bolero Turbo) of 3-6 •	
(Bolero Turbo XL) transparante canisters

Overzichtelijk keuzemenu met ledverlichting•	

Aparte heetwateraftap voor thee of soep•	

Uniek mixsysteem voorkomt verstopping •	
mixbekers

Heetwatersysteem is minder gevoelig voor •	
kalkvorming

Ontkalkings-/filtervervangsignalering en •	
spoelprogramma, spoelfunctie op het 
bedieningspaneel

Afsluitbare canisteruitloop•	

Lekbak-vol-signalering•	

Totaal- en dagtellers•	

Energie spaarstand•	

  De dubbelwandige  

thermoskan (1 ltr, 1,2 ltr, 

1,5 ltr, 2 ltr) houdt de 

kwaliteit van uw koffie 

lang optimaal.

  De Bolero XL is  

verkrijgbaar met een 

ingebouwd munt- 

mechanisme.
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Opties Bolero-serie 
Eigen branding op aanvraag mogelijk•	

Onderkast waarop apparaat geplaatst kan worden•	

Muntmechanisme (Bolero XL)•	

Dubbelwandige thermoskannen (Bolero Turbo (XL))•	

Wij bevelen aan:
Renegite om te ontkalken •	

Cleaner om te reinigen•	

Uw Bravilor Bonamat dealer

Bolero 1 Bolero 2 Bolero XL 333 Bolero XL 423

Aantal canisters 1 x 3,4 liter 2 x 1,5 liter 1 x 3,2 en
2 x 1,3 liter 

4 x 1,3 liter 

Uurcapaciteit ca. 240 koppen (30 liter) ca. 240 koppen (30 liter) ca. 240 koppen (30 liter) ca. 240 koppen (30 liter)

Zettijd ca. 11 seconden per kop ca. 11 seconden per kop ca. 11 seconden per kop ca. 11 seconden per kop

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

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

Dranken Bolero 1 Bolero 2 Bolero XL 
333/423

Bolero Turbo Bolero Turbo XL

Koffie

Koffie crème

Espresso

Cappuccino

Chocolade 

Café au lait

Wiener Melange

Double espresso

Decafé

Thee X X X

Soep X X X

Melk X X X

Suiker X

Heet water

Koud water

Bolero Turbo Bolero Turbo XL 

Aantal canisters 2-4* 3-6*

Uurcapaciteit 230V ca. 320 koppen (40 liter) ca. 320 koppen (40 liter)

Uurcapaciteit 400V ca. 960 koppen (120 liter) ca. 960 koppen (120 liter)

Zettijd enkele uitgifte ca. 45 seconden / 1 x 2 liter ca. 45 seconden / 1 x 2 liter

Zettijd dubbele uitgifte ca. 90 seconden / 2 x 2 liter ca. 90 seconden / 2 x 2 liter

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

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

Afmeting (bxdxh) 325x482x812 mm 470x482x812 mm

* Canisterinhoud 2,4 / 5,3 liter. Diverse combinaties mogelijk.

standaard

optioneel

X speciale uitvoering  
(uitsluitend op aanvraag)


