
Dane techniczne Mondo Mondo Twin Matic Matic Twin

Pojemność 2 dzbanki (24 filiżanki) 4 dzbanki (48 filiżanki) 2 dzbanki (24 filiżanki) 4 dzbanki (48 filiżanki)

Wydajność na godzinę (230V) ok. 18 l (144 filiżanki) ok. 28 l (224 filiżanki) ok. 15 l (120 filiżanki) ok. 24 l (192 filiżanki)

Wydajność na godzinę (400V) - ok. 36 l (288 filiżanki) - ok. 30 l (240 filiżanki)

Czas przygotowywania (230V) ok. 5 min. / dzbanek ok. 6 min. / 2 dzbanki ok. 6 min. / dzbanek ok. 7 min. / 2 dzbanki

Czas przygotowywania (400V) - ok. 5 min. / 2 dzbanki - ok. 6 min. / 2 dzbanki

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

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

Wymiary (sxgxw) 195x406x446 mm 404x406x446 mm 195x406x446 mm 404x406x446 mm

Podłączenie do wody nie nie tak tak

1 filiżankę = 0,125 litra, 1 dzbanek = 1,7 litra

EKSPRESY PRZELEWOWE

Seria Mondo
Seria Matic
Seria TH

Światowy smak jakości



■ Mondo ■ MaticŚwieża kawa, profesjonalnie parzona dzięki 

urządzeniom firmy Bravilor Bonamat!

Nasza oferta obejmuje różne typy urządzeń i 

pozwala na szybkie i proste przygotowanie pysznej 

kawy w dowolnym miejscu. Wysokogatunkowa stal 

nierdzewna w połączeniu z czarnymi akcentami 

nadają urządzeniu nowoczesny i elegancki wygląd.

Kawa przelewowa: wyśmienita, 
świeżo parzona
• Sterowanie przy pomocy przycisków z 

 podświetleniem LED

• Różne modele z lub bez podłączenia do sieci 

 wodociągowej

• Sygnał „Kawa jest gotowa”

• Sygnalizacja konieczności odkamienienia

• Kosz na filtry wykonany ze stali nierdzewnej

• Samoregulujące się płyty grzewcze (HP) utrzymują 

 odpowiednią temperaturę kawy

Ekspresy przelewowe firmy Bravilor Bonamat, do 

szybkiego parzenia kawy, można znaleźć wszędzie.

 Samoregulujące się płyty 
grzewcze mogą być umieszczone 
oddzielnie. Płyty grzewcze HP 
mogą być niezależnie włączane 
lub wyłączane.

Ze względu na wygodę ich użytkowania, wysoką jakość i 

nowoczesny wygląd, produkty z tej linii mogą być używane 

w każdym miejscu, w którym istnieje zapotrzebowanie na 

aromatyczną, świeżą kawę. Urządzenia Mondo są ręcznie 

napełniane wodą — dzięki temu można je postawić w 

dowolnym miejscu. Optymalną jakość parzonej kawy 

zapewniają dwie samoregulujące się płyty grzewcze, które 

podtrzymują idealną temperaturę kawy niezależnie od ilości 

kawy w dzbanku. Wskaźnik wody informuje, czy urządzenie 

jest pełne. Model Mondo Twin zapewnia 

podwójną wydajność i umożliwia 

przygotowanie dużych ilości kawy 

dzięki zastosowaniu podwójnego 

systemu parzenia. Napełnianie wody 

jest z przodu ekspresu Mondo, 

zapewniając wygodę i ergonomię.



■ Matic ■ TH

Dzięki podłączeniu do sieci wodociągowej model Matic 

napełniany jest wodą automatycznie. Dokładny pomiar wody 

stanowi gwarancję jakości kawy. Oczywiście możliwe jest także 

przygotowanie połowy dzbanka kawy. Za pomocą przycisków 

podświetlonych diodami LED można wybrać jedną z kilku 

zaprogramowanych objętości. Odpowiednie sygnały informują 

także, kiedy kawa jest gotowa oraz kiedy konieczne jest 

odkamienienie urządzenia. Dzięki zastosowaniu kosza na filtry, 

wykonanego ze stali nierdzewnej oraz wbudowanym płytom 

grzewczym, urządzenia te są bardzo 

przyjazne dla użytkownika. Obsługa i 

konserwacja zajmuje mało czasu, 

który można wykorzystać na inne 

czynności. Model Matic Twin 

wyposażony jest w dwa systemy 

parzenia i cztery płyty grzewcze.

Seria TH umożliwia parzenie kawy bezpośrednio do termosu 

Airpot Furento, co pozwala na podanie świeżej kawy 

przelewowej w dowolnym, wybranym przez Ciebie miejscu. 

Termos próżniowy Airpot Furento firmy Bravilor Bonamat 

zachowują optymalną jakość kawy przez długi czas. Model 

TH wyposażony jest w otwór do ręcznego napełniania wodą, 

a model THa jest podłączany do sieci wodociągowej, co 

sprawia, że seria ta jest odpowiednia do każdej lokalizacji. 

Zastosowane materiały zapewniają wysoką jakość, jakiej 

można oczekiwać od firmy Bravilor Bonamat. Zastosowanie 

najwyższej jakości materiałów gwarantuje długą żywotność 

maszyn i niskie wymogi 

konserwacyjne.

Termos Airpot Furento jest dostępny 

w różnych kolorach.

 Modele Mondo oraz Matic 
posiadają także wersje 
specjalnie na przykład do 
użytku na pokładzie statków.

 Wygodna podstawa do 
termosów próżniowych mieści 
dwa termosy, akcesoria oraz 
składniki — profesjonalne i 
funkcjonalne rozwiązanie.

EKSPRESY PRZELEWOWE

Światowy smak jakości
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Dodatkowo do serii TH
• Termos próżniowy Airpot Furento

• Wygodna podstawa do termosów próżniowych 

 z miejscem na dwa termosy, akcesoria oraz 

 składniki

• Tacka ociekowa do termosów próżniowych, 

 zapewniająca czystość w miejscu podawania 

 kawy

Polecamy
• Filtry papierowe Bravilor Bonamat

• Środek Renegite do usuwania kamienia

• Środek Cleaner do czyszczenia

Dodatki do TH, Mondo oraz Matic
• Kosz na filtry do herbaty, wykonany ze stali nierdzewnej

• HP: samoregulujące się płyty grzewcze

• Wersje specjalnie do zastosowań morskich 

 (Mondo/Matic)

• WHK — podgrzewacz do filiżanek

• Filtr do wody zapewniający jej optymalną jakość

Dane techniczne Mondo Mondo Twin Matic Matic Twin

Pojemność 2 dzbanki (24 filiżanki) 4 dzbanki (48 filiżanki) 2 dzbanki (24 filiżanki) 4 dzbanki (48 filiżanki)

Wydajność na godzinę (230V) ok. 18 l (144 filiżanki) ok. 28 l (224 filiżanki) ok. 15 l (120 filiżanki) ok. 24 l (192 filiżanki)

Wydajność na godzinę (400V) - ok. 36 l (288 filiżanki) - ok. 30 l (240 filiżanki)

Czas przygotowywania (230V) ok. 5 min. / dzbanek ok. 6 min. / 2 dzbanki ok. 6 min. / dzbanek ok. 7 min. / 2 dzbanki

Czas przygotowywania (400V) - ok. 5 min. / 2 dzbanki - ok. 6 min. / 2 dzbanki

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

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

Wymiary (sxgxw) 195x406x446 mm 404x406x446 mm 195x406x446 mm 404x406x446 mm

Podłączenie do wody nie nie tak tak

1 filiżankę = 0,125 litra, 1 dzbanek = 1,7 litra

Dane techniczne TH THa 

Pojemność 2,2 l 2,2 l

Wydajność na godzinę ok. 19 l (152 filiżanki) ok. 18 l (144 filiżanki)

Czas przygotowywania ok. 7 min. / 2,2 l ok. 8 min. / 2,2 l

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

Wymiary (sxgxw) 235x406x545 mm 235x406x545 mm

Podłączenie do wody nie tak

1 l = 8 filiżanki

EKSPRESY PRZELEWOWE

www.bravilor.com

Dystrybutor Bravilor Bonamat

Światowy smak jakości


