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Mondo-serien
Matic-serien

TH-serien

Kaffefilter
Mondo Matic TH THa



Den herlige duft er afslørende ... frisk kaffe! Brygget med et filter, så du 

virkelig kan nyde smagen og duften. Gammeldags, herligt og velkendt. I en 

håndevending laver du så meget kaffe, du ønsker: Enten almindeligt eller 

automatisk i de unikke Bravilor Bonamat kander (Mondo og Matic) eller 

direkte i den specielle airpot (TH og THa). Der er altid den rigtige kaffe-

maskine til enhver situation. Og uanset hvad du vælger, er kvalitet og drifts-

sikkerhed i top. Det er ikke for ingenting, at Bravilor Bonamat i årevis har 

været førende på markedet i Europa, når det gælder filtersegmentet ...  

Kaffefi lterapparater under lup
•  Herlig frisk fi lterkaffe
•  Brugervenlig og nem at vedligeholde
•  “Kaffe-klar” signal
•  Signal til afkalkning
•  Filtertragt og beholder i rustfrit stål, der udstråler robusthed og kvalitet
•  Elektronisk kontrol
•  Manuel vandpåfyldning forfra eller tilslutning til vand
•  Flere modeller til forskellige situationer

Fra teknik til konstruktion og fra materiale 

til design: Kvalitet og driftssikkerhed er 

altid nøgleordene.

De specialdesignede Bravilor 

Bonamat kander af glas, rustfrit stål 

eller Durabel kunststof.



Model Udførelse

Mondo 2 & Matic 2 1 brygningssystem og 2 varmeplader

Matic 3 1 brygningssystem og 3 varmeplader

Mondo Twin & Matic Twin 2 brygningssystemer og 4 varmeplader

Mondo & Matic-serien
I denne serie laves kaffen i glaskander. Den selvregulerende 
varmeplade tilpasser temperaturen til mængden af kaffe i kanden. 
Det betyder, at kaffen altid smager frisklavet. Takket være manuel 
vandpåfyldning er Mondo ikke afhængig af tilslutning til vand: 
Der kan altså laves kaffe overalt i modsætning til Matic, den 
automatiske variant, som nemt tilsluttes vandforsyningen. Uanset 
om der skal laves meget eller lidt kaffe, har Bravilor Bonamat den 
helt rigtige model.

Model Udførelse

TH 10 1 brygningssystem; manuel vandpåfyldning

THa 10 1 brygningssystem; automatisk vandpåfyldning

TH-serien
I TH-serien brygges kaffen direkte i den specielle Bravilor airpot eller 
i termokander, således at aromaen også efter længere tid er optimal. 
Der kan altså til enhver tid og på ethvert sted - helt til den allersidste 
kop - skænkes frisk kaffe. I TH-serien påfyldes vand manuelt, så man 
ikke er afhængigt af en tilslutning til vand. I TH-serien er der også en 
automatisk variant: THa, som skal placeres et sted, hvor den kan 
tilsluttes vandforsyningen.



Tekniske oplysninger Matic 2 Matic 3 Matic Twin

Varmholdningskapacitet 2 kander / 24 kopper 3 kander / 36 kopper 4 kander / kopper

Kapacitet pr. time  230V ca. 15 liter ca. 15 liter ca. 24 liter

Kapacitet pr. time  400V     ca. 30 liter

Bryggetid 230V ca. 6 min. / 1 kande ca. 6 min. / 1 kande ca. 8 min. / 2 kander

Bryggetid 400V     ca. 6 min. / 2 kander

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

El 400V~ 50/60Hz     4290W

Mål (bxdxh) 215x353x618 mm 215x353x618 mm 420x353x618 mm

Mondo-serien
Matic-serien

TH-serien

Bravilor Bonamat Furento airpotten sørger for, at kvaliteten 
af kaffen i lang tid er optimal. Der kan altså til enhver tid og 

på ethvert sted – helt til den allersidste kop – skænkes 
frisk kaffe.

De specielle Bravilor Bonamat filtre 

giver den gamle 

velkendte smag og duft af kaffe.

Tekniske oplysninger Mondo 2 Mondo Twin

Varmholdningskapacitet 2 kander / 12 kopper 4 kander / 48 kopper

Kapacitet pr. time 230V ca. 18 liter ca. 28 liter

Kapacitet pr. time 400V   ca. 36 liter

Bryggetid 230V ca. 5 min. / 1 kande ca. 7 min. / 2 kander

Bryggetid 400V   ca. 5 min. / 2 kander

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

El 400V~ 50/60Hz   4290W

Mål i mm (bxdxh) 215x355x618 mm 420x355x618 mm

1 kop = 0,125 liter, 1 kande ~~ 1,7 liter

1 kop = 0,125 liter, 1 kande ~~ 1,7 liter



Altid kaffe i den bedste kvalitet: 

de selvregulerende varmeplader tilpasser 

temperaturen efter mængden af 

kaffe i kanden.

Valgmuligheder Mondo & Matic-serien
•  Speciel fi ltertragt i rustfrit stål for at lave te
•  Udover antracit kan man få Mondo 2 i farven 

bordeaux
•  HP-serie: Selvregulerende varmeplade, der 

kan bruges uafhængigt af apparatet 
•  Beslag til montage på væggen
•  Kan leveres som marine modeller 

Valgmuligheder TH-serien
•  Speciel fi ltertragt i rustfrit stål for at lave te
•  Udover standardfarven antracit kan man få 

TH 10 i farven bordeaux
•  Airpot-station: Basis for decentral placering 

af to airpotter med tilbehør og ingredienser
•  Airpot-drypbakke: Holder arbejdsstedet rent

Tekniske oplysninger TH 10 THa 10

Varmholdningskapacitet 2,2 liter 2,2 liter

Kapacitet pr. time  ca. 18 liter ca. 15 liter

Bryggetid (2,2 liter) ca. 7 min. ca. 8 min.

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

Mål i mm (bxdxh) 215x355x557 mm 215x353x552 mm

Vi anbefaler: 
•  Bravilor Bonamat fi lterpapir til 

den bedste kaffe

1 liter ~~ 8 kopper
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