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Mondo-serien
Matic-serien

TH-serien

Filterbryggare
Mondo Matic TH THa



Doften och smaken avslöjar det redan... det här är färskt kaffe! Bryggt med 

filter, vilket gör att smaken och doften verkligen kommer till sin rätt. Hederligt, 

härligt och förtroget. I en handvändning brygger du den mängd kaffe du 

önskar: manuellt eller automatiskt i våra unika Bravilor Bonamat-kannor 

(Mondo och Matic) eller direkt i vår speciella pumptermos (TH och THa). 

För varje situation finns det en apparat som passar . Och vad du än väljer så 

är kvalitet och hållbarhet våra utgångspunkter. Det är alltså inte så konstigt 

att Bravilor Bonamat sedan flera år tillbaka är europeisk marknadsledare 

inom området för filterbryggare...

Med fokus på apparater för fi lterbryggt kaffe
• Gott färskt kaffe 
• Användarvänlig och lågt underhållskrav
• ”Kaffet klart” signal
• Avkalkningsindikator 
• Ytterhölje samt fi lterhållare av rostfritt stål utstrålar styrka och kvalitet
• Elektronisk styrning
• Manuell vattenpåfyllning eller med vattenanslutning
• Flera utföranden som passar olika situationer

Från teknik till konstruktion och från 

material till design: kvalitet och hållbarhet 

är och förblir våra nyckelbegrepp. 

De specialdesignade Bravilor Bonamat 

kannorna av glas, rostfritt 

stål samt okrossbar-kanna.



Modell Design

Mondo 2 & Matic 2 1 bryggcentral och 2 värmehällar

Matic 3 1 bryggcentral och 3 värmehällar

Mondo Twin & Matic Twin 2 bryggcentraler och 4 värmehällar

Modeller Mondo & Matic-serien
I den här serien bryggs kaffet i glaskannor. De självreglerande 
värmehällarna anpassar temperaturen efter den mängd kaffe som fi nns 
i kannan. Så du kan alltid servera kaffe av konstant kvalitet. Med 
manuell vattenpåfyllning är Mondo inte beroende av vattenanslutning: 
du kan alltså brygga ditt kaffe på vilken plats som helst. Detta i motsats 
till Matic, den automatiska varianten, som du på ett enkelt sätt ansluter 
till vattenledningen. Mycket eller lite kaffe, 
Bravilor Bonamat har en passande modell för alla behov.

Modell Design

TH 10 1 bryggcentral; manuell vattenpåfyllning

THa 10 1 bryggcentral; med vattenanslutning

Modeller TH-serie
TH-serien brygger kaffet direkt i vår speciella Bravilor Bonamat 
pumptermos. På så sätt behålls aromen mycket länge. Du kan alltså 
servera nybryggt kaffe var som helst - till sista kopp. TH har manuell 
vattenpåfyllning och behöver alltså inte någon vattenanslutning. 
Även TH-serien har en automatisk variant: THa, utvecklad för 
platser med vattenanslutning.



Tekniska detaljer        Matic 2             Matic 3     Matic Twin

Buffertförråd        2 kannor/24 koppar         3 kannor/36 koppar    4 kannor/48 koppar

Kapacitet per timme 230V        ca. 15 liter             ca 15 liter     ca. 24 liter

Kapacitet per timme 400V         ca. 30 liter

Bryggtid 230V        ca. 6 min./1 kanna           ca. 6 min./1 kanna    ca. 8 min./2 kannor

Bryggtid 400V             ca. 6 min./2 kannor

Nätanslutning 230V~50/60Hz        2145W             2210W     3460W

Nätanslutning 400V~3N 50/60Hz        4290W

Mått (bxdxh)        215x353x618 mm             215x353x618 mm    420x353x618 mm

Mondo-serien
Matic-serien

TH-serien

Bravilor Bonamat pumptermos Furento håller 
kvaliteten på ditt kaffe på topp länge. 

På så sätt kan du på vilken plats och vid vilket tillfälle som 
helst servera nybryggt kaffe – till sista kopp.

De speciella Bravilor Bonamat-filtren 

gör att kaffets smak och doft 

kommer till sin rätt helt och hållet. 

Tekniska detaljer        Mondo 2             Mondo Twin

Buffertförråd        2 kannor/24 koppar         4 kannor/48 koppar

Kapacitet per timme 230V        ca. 18 liter             ca. 28 liter

Kapacitet per timme 400V              ca. 36 liter

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

Bryggtid 400V              ca. 5 min./2 kannor

Nätanslutning 230V~50/60Hz        2145W             3460W

Nätanslutning 400V~3N 50/60Hz             4290W

Mått (bxdxh)        215x355x618 mm             420x355x618 mm

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

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



Kaffe av konstant kvalitet: 

de självreglerande värmehällarna 

anpassar temperaturen efter den mängd 

kaffe som finns i kannan.

Tillval Mondo & Matic-serie
• Speciell fi lterhållare av rostfritt stål för te
•  Mondo 2 fi nns förutom i antracit även 

i bordeaux
•  HP-serien: självreglerande värmehällar som 

kan användas separat
• Hållare för väggmontering
•  Modeller speciellt designade för 

marina behov

Tillval TH-serie
• Speciell fi lterhållare av rostfritt stål för te
• TH 10 fi nns förutom i antracit även i bordeaux
•  Termosstation: ställ för två pumptermosar 

med tillbehör och ingredienser
• Spillbricka för en pumptermos

Tekniska detaljer  TH 10 THa 10

Buffertförråd 2,2 liter 2,2 liter

Kapacitet per timme ca. 18 liter ca. 15 liter

Bryggtid (2,2 liter) ca. 7 minuter ca. 8 minuter

Nätanslutning 230V~ 50/60Hz 2015W 2015W

Mått (bxdxh) 215x355x557 mm 215x353x552 mm

Vi rekommenderar:
•  Bravilor Bonamat fi lterpapper 

för det godaste kaffet
•  Renegite för avkalkning
• Cleaner för rengöring 

1 liter ~~ 8 koppar 
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Din Bravilor Bonamat återförsäljare




