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FreshOne
FreshMore
FreshGround

FRESH BREW



Proef de kwaliteit
Gebruikt u gemalen koffie of liever versgemalen koffiebonen? 

Bij de professionele fresh brew serie van Bravilor Bonamat 

kunt u zelf kiezen. Afhankelijk van het model wordt uw koffie 

met gemalen koffie of versgemalen koffiebonen bereid. 

Bravilor Bonamat staat voor kwaliteit, daarom is deze serie 

van duurzame materialen gemaakt en draagt het energielabel 

A. De machines zijn vrij eenvoudig in het gebruik en hebben 

een stijlvol uiterlijk; de verlichting kan naar elke kleur, 

dus elk interieur, worden aangepast.

Kenmerken
• Individuele drankinstellingen — u kunt bijv. 

de hoeveelheid (ml) per drank instellen

• Weinig serviceonderhoud — dankzij 

het automatische ontkalkings- en 

spoelprogramma

• Uniek heetwatersysteem — zorgt ervoor 

dat uw machine minder gevoelig is voor 

kalkvorming

• Slimme tellers — signaleren wanneer 

de afvalbak vol is, ontkalking gewenst 

is en tonen de totaal- en dagstanden

• Keuzeknop voor kop, beker of (thermos)kan

• Aparte heetwateruitloop

• Uitschuifbare lekbak

n	 FreshOne
Wilt u alleen koffie aanbieden? Dan is de FreshOne een 

goede keuze. De machine heeft één groot canister voor 

gemalen koffie en een aparte uitloop voor heet water. 

Iedereen kan zelf zijn voorkeur selecteren: Normaal, Mild, 

Sterk of Extra Sterk. Daarnaast is er een keuzeknop voor: 

kop, mok of kan.

n	 FreshOne G
De FreshOne G is de FreshOne mét grinder. Dit betekent 

dat de koffie met versgemalen bonen wordt bereid. De 

hoogwaardige grinder maalt de koffiebonen ter plekke 

en zorgt ervoor dat elke kop koffie vers is én van een 

uitstekende kwaliteit.

In-cup kwaliteit
Bravilor Bonamat maakt gebruik van 
een papieren filterrol. Dit betekent dat 
elke kop koffie met een nieuw schoon 
filter wordt bereid. Papieren filters 
zijn frisser en gezonder, zeker vanuit 
hygiënisch oogpunt. Daarnaast is het 
onderhoud vrij eenvoudig. Aansluitend 
zorgt de hoogwaardige brewer voor de 
perfecte extractie. Dit samen resulteert 
in een overheerlijke kop koffie!
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n	 FreshMore
De FreshMore biedt meer. Naast koffie biedt deze machine 

ook koffiespecialiteiten zoals cappuccino, café au lait, 

wiener melange en warme chocolademelk. De dranken 

worden bereid met gemalen koffie en/of instant ingrediënten. 

Extra keuzeknoppen geven de mogelijkheid om zelf uw 

koffiesterkte te bepalen en melk aan uw koffie toe te voegen.

n	 FreshMore XL
De FreshMore XL biedt nog meer mogelijkheden qua smaak-

variatie. Sommige modellen hebben brede canisters, andere 

modellen hebben extra canisters voor ingrediënten zoals 

gemalen koffie, decafé, cacao, suiker en topping. Met de 

keuzeknoppen kunt u zelf de sterkte van uw koffie bepalen, 

melk en suiker toevoegen.

n	 FreshGround
De FreshGround is qua inhoud gelijk aan de FreshMore alleen 

bereidt deze machine alle koffiegerelateerde dranken met 

versgemalen koffiebonen. De hoogwaardige grinder zorgt voor 

een perfecte kwaliteit en de ultieme verse koffiebeleving. 

Elk kopje koffie wordt met versgemalen bonen bereid.

n	 FreshGround XL
Dit is de ultieme fresh brew machine. Koffie wordt met 

versgemalen bonen bereid. De diverse modellen bieden veel 

variatie, zo kunt u kiezen voor een groot aantal canisters 

waardoor u veel koffiespecialiteiten kunt aanbieden. Dankzij 

de keuzeknoppen kunt u zelf de sterkte van uw koffie bepalen, 

melk en suiker toevoegen.

Bean-to-cup
Het transparante bonencanister 
bovenop de FreshOne G en 
FreshGround-machines verhogen 
de verse koffiebeleving.

LED-verlichting
U kunt gebruik maken van vijf 
standaard kleuren of zelf een 
willekeurige kleur instellen, zo past 
de machine altijd in uw interieur.

Kop-oplichter
Zodra u een drank heeft geselecteerd, 
licht de plek waar uw beker te plaatsten 
op. Aansluitend geeft een lichtsignaal 
aan wanneer uw koffie klaar is.
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Opties
• Onderkast (diverse modellen)

• Muntmechanisme voor betaalsystemen

• Private branding (op aanvraag)

• Koud water (speciaal model met een externe 

koudwaterunit)

Wij adviseren
• Bravilor Bonamat filterpapierrollen

• Bravilor Bonamat Renegite voor ontkalking

• Bravilor Bonamat Cleaner voor reiniging

www.bravilor.com

Uw Bravilor Bonamat dealer
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Drankkeuze FreshOne FreshOne G FreshMore FreshMore XL FreshGround FreshGround XL

Koffie (van koffiebonen) 	 l 	 l 	 l

Mokka (van koffiebonen) 	 l 	 l

Koffie (van gemalen koffie) 	 l 	 l 	 l

Mokka (van gemalen koffie) 	 l 	 l

Warme chocolademelk 	 l 	 l 	 l 	 l

Café au lait 	 l 	 l 	 l 	 l

Wiener melange 	 l 	 l 	 l 	 l

Cappuccino 	 l 	 l1 	 l 	 l1

Espreschoc 	 l 	 l1 	 l 	 l1

Espresso 	 	 l1 	 	 l1

Melk-toevoeging (keuzeknop) 	 l 	 l 	 l 	 l

Suiker-toevoeging (keuzeknop) 	 l2 	 l2

Heet water 	 l 	 l 	 l 	 l 	 l 	 l

Koud water 	 ¡3 	 ¡3 	 ¡3

l	 standaard
l1	sommige modellen hebben een extra canister voor instant-espresso; hiermee kunnen espresso, cappuccino en espreschoc worden bereid
l2	afhankelijk van het model
¡3	wiener melange kan vervangen worden door koud water

Technische details FreshOne FreshOne G FreshMore FreshMore XL FreshGround FreshGround XL

Aantal canisters 1 1 3 3, 4 of 5 3 5
Canisterinhoud
Gemalen (L) / bonen (kg) 1x3,2 L 1x2,8 kg 1x3,2 L 1x3,2 L 1x2,8 kg 1x2,8 kg
Instant ingrediënten (L) 2x1,3 L 1 of 2x3,2 L en/ 

of 2 of 4x1,3 L
2x1,3 L 4x1,3 L

Uurcapaciteit in liters (aantal koppen)
Bean-to-cup koffie ca. 17,5 L (140) ca. 17,5 L (140) ca. 17,5 L (140)
Gemalen koffie ca. 20 L (160) ca. 20 L (160) ca. 20 L (160)
Instant ca. 30 L (240) ca. 30 L (240) ca. 30 L (240) ca. 30 L (240)
Bereidingstijd per kop
Bean-to-cup koffie ca. 23 sec. ca. 23 sec. ca. 23 sec.
Gemalen koffie ca. 20 sec. ca. 20 sec. ca. 20 sec.
Instant ca. 11 sec. ca. 11 sec. ca. 11 sec. ca. 11 sec.
Afmeting (bxdxh) mm 335x505x800 335x505x901 335x505x800 477x505x800 335x505x901 477x505x901

De volgende specificaties zijn van toepassing op 
alle fresh brew machines
• Aansluitwaarde: 230V~ 50Hz 2300W
• Wateraansluiting: ja
• Waterdruk: min. 1 bar
• Taphoogte voor koppen/mokken: 123 mm
• Taphoogte voor kannen: 179 mm


