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Snelheid en gebruiksgemak

Kiest u voor twee warme dranken of voor een gevarieerder 

aanbod? Zoekt u optimaal gebruiksgemak, weinig 

onderhoud én wilt u gebruik maken van Bravilor Bonamat's 

bewezen technologieën?

De machines uit de Bolero Turbo liquid-serie bieden een 

passende oplossing voor elke locatie, of het nu gaat om 

kleine of grote hoeveelheden koffie.

De liquid-serie is ontwikkeld voor BIB-pakken (Bag-In-Box). 

Zo kan iedereen genieten van zijn favoriete warme drank in 

de gewenste kopgrootte of een volle kan.

Dankzij de toepassing van duurzame materialen, zoals 

roestvrij staal, hebben de machines een robuuste 

professionele uitstraling.

n	 Bolero Turbo LV20

De Bolero Turbo LV20 biedt ruimte voor twee BIB-pakken. 

Met deze machine kunt u twee verschillende warme dranken 

tegelijkertijd aanbieden. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen 

voor een koffiemelange en uw favoriete chocolademelk. 

Daarnaast biedt de LV20 heet water voor thee of soep.

Het ventilatiesysteem zorgt ervoor dat de houdbare liquid-

pakken circa 7 tot 10°C onder de omgevingstemperatuur 

blijven. Hierdoor blijft de kwaliteit lang goed! 

Kenmerken LV20 

• Ruimte voor 2 liquidpakken (houdbaar) van max. 3 liter 

• Keuze-aanbod: 2 warme dranken (gelijktijdige uitgifte) 

• 4 instellingen per drank, bijv. kop, mok, kan en free-flow 

• Heet water uit aparte uitloop

Algemene kenmerken liquid-serie 

• Overzichtelijk keuzemenu met LCD-verlichting 

• Snelle bereiding 

• Gebruiksvriendelijke bediening met druktoetsen 

• Aparte druktoets en uitloop voor heet water 

• Ruime heetwaterboiler voor grote hoeveelheden (> 7 L) 

• Gepatenteerd heetwatersysteem (minder gevoelig voor 

 kalkvorming) verbetert de in-cup kwaliteit
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n	 Bolero Turbo LV12

De Bolero Turbo liquid-serie van Bravilor Bonamat staat 

voor snel en efficiënt. Met één druk op de knop bereiden 

deze high-volume machines een kop, mok of kan koffie, 

cappuccino of chocolademelk*. U kunt ook 'free-flow' 

programmeren. Via een aparte druktoets beschikt u tevens 

over heet water voor thee of soep.

De LV12 biedt ruimte voor 1 BIB-pak liquidkoffie en twee 

soorten instant ingrediënten, bijv. topping en cacao. 

Het unieke mixsysteem van Bravilor Bonamat voorkomt 

verstopping in de ingrediëntenmixbekers; zo beschikt u altijd 

over een zorgeloze drankvoorziening!

Het ventilatiesysteem zorgt ervoor dat het houdbare liquid-

pak circa 7 tot 10°C onder de omgevingstemperatuur blijft. 

Hierdoor blijft de kwaliteit lang goed! 

Kenmerken LV12 

• Ruimte voor 1 liquidpak (houdbaar) 

 van max. 3 liter 

• Ruimte voor 2 instant ingrediënten, 

 bijv. topping (melkpoeder) en cacao 

• Keuzeaanbod: 8 warme dranken, bijv. 

 koffie, café crème, cappuccino, cafe au lait, 

 chocolademelk en wiener melange 

• Heet water uit aparte uitloop

* Afhankelijk van de gekozen instant ingrediënten.

Instantcanisters 

De transparante afsluitbare canisters 

zijn eenvoudig in gebruik en kunnen 

gevuld worden met instant ingrediënten 

zoals topping (melkpoeder) en cacao.

Thermoskannen

De dubbelwandige thermoskannen 

van Bravilor Bonamat houden de 

kwaliteit van uw koffie lang goed.

Beschikbaar in diverse maten: 

• 1 liter 

• 1,2 liter 

• 1,5 liter 

• 2 liter

n	 Over onze liquid-serie

Alle Bolero Turbo liquid-machines hebben een 

ontkalkingssignalering, een spoelprogramma en een 

handmatige spoelfunctie op het bedieningspaneel.

Totaal- en dagtellers maken het verbruik van de machine 

inzichtelijk. Daarnaast zijn de machines voorzien van een 

lekbak-vol-signalering en een instelbare energie-

spaarstand; gunstig voor uw energieverbruik.

Of u de warme dranken nu per kop of per kan afneemt, 

de Bolero Turbo liquid-serie is een betrouwbare 

oplossing. Zoals u gewend bent van Bravilor Bonamat!



Wereldwijd de smaak van kwaliteit

LIQUID

Opties

• Eigen branding (op aanvraag mogelijk) 

• Onderkast 

• Dubbelwandige thermoskannen in verschillende maten: 

 1 L / 1,2 L en 1,5 L 

• De 2 L thermoskan past wanneer de schuifbare lekbak 

 verwijderd wordt 

Wij adviseren

• Bravilor Bonamat Renegite voor ontkalking 

• Bravilor Bonamat Cleaner voor reiniging

www.bravilor.com

Uw Bravilor Bonamat dealer
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Technische specificaties Bolero Turbo LV20 Bolero Turbo LV12

Aantal BIB-pakken 2 à (maximaal) 3 L 1 à (maximaal) 3 L
Aantal canisters voor instant ingrediënten - 2 à 1,3 L
Uurcapaciteit 40 L 40 L
Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz 3510W 230V~ 50/60Hz 3510W
Bereidingstijd (enkele uitgifte) 1,1 L per 60 sec. 1,1 L per 60 sec.
Bereidingstijd (dubbele uitgifte) 2,2 L per 60 sec. -
Taphoogte voor koppen/mokken 130 mm 130 mm
Taphoogte voor kannen 210 mm 210 mm
Afmeting (bxdxh) mm 333x484x812 333x484x812
Wateraansluiting ja ja

De Bolero Turbo liquid-machines zijn speciaal ontworpen voor max. 3 L pakken.
Deze high-volume machines bereiden snel warme dranken en kunnen 

zelfs twee kannen —in verschillende smaken— tegelijk vullen!

Bravilor Bonamat neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid 

serieus. Dit is de reden dat wij onze fabriek ISO 14001 hebben laten 

certificeren. Wij zijn ons bewust van de impact van het industriële 

proces op het milieu, kiezen daarom bewust voor groen en passen 

onze beleidsvoering daarop aan.

Wij willen uiteraard ook energiezuinige apparaten produceren; 

daarom dragen bijna al onze liquid-/instantmachines het energie-

label A+ volgens de industriestandaard EVA-EMP3.0b (protocol 

energieverbruik).




