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Buffet

RLX-serie



Verse	koffie,	altijd	binnen	handbereik.	Maar	in	een	handomdraai	ook	

heet	water	voor	thee,	soep	of	andere	warme	dranken.	Een	stoomaftap	

behoort	tevens	tot	de	mogelijkheden.	De	brede	lijn	buffetmachines	van	

Bravilor	Bonamat	maakt	vele	combinaties	mogelijk,	zodat	u	de	

apparatuur	precies	kunt	afstemmen	op	uw	eigen	locatie	en	

gebruikssituatie.	De	moderne	uitstraling	maakt	de	RLX-serie	bovendien	

geschikt	voor	locaties	waar	het	apparaat	in	het	zicht	staat.		

Kortom,	de	ideale	machine	voor	uw	koffiecounter,	bar	of	buffet.

RLX-serie belicht
•  Heerlijke verse filterkoffie 
•  Aparte heetwater of heetwater/stoom unit
•  Eenvoudig in bediening en onderhoud
•  Koffie-is-klaar signaal en  ontkalkingssignalering 
•  RVS filterpan en casco voor robuuste en 

kwalitatieve uitstraling
•  Vaste wateraansluiting
•  Totaaltellers voor koffie- en heetwatergedeelte
•  Digitaal display met tiptoetsbediening
•  Voor elke locatie de juiste combinatie

De heetwater unit RLX 3 of heetwater/-
stoom unit RLX 4 kunt u eenvoudig naast 
uw bestaande koffiezetapparaat plaatsen.

Model Uitvoering
RLX-serie met glazen kannen (1,7 liter)
RLX	31	 	1	zetsysteem,	1	warmhoudplaat,	heetwater	unit

RLX	131	 	2	zetsystemen,	2	warmhoudplaten,	heetwater	unit

RLX	41	 	1	zetsysteem,	1	warmhoudplaat,	heetwater/stoom	unit

RLX-serie met containers (2 liter)
RLX	75	 1	zetsysteem,	heetwater	unit

RLX	575	 2	zetsystemen,	heetwater	unit

RLX	585	 	2	zetsystemen,	heetwater/stoom	unit

RLX	5	 1	zetsysteem

RLX	55	 2	zetsystemen

RLX-serie met airpot (2,2 liter)
RLX	76	 1	zetsysteem,	heetwater	unit

RLX	676	 2	zetsystemen,	heetwater	unit

RLX-serie heetwater(stoom)modules
RLX	3	 heetwater	unit

RLX	4	 heetwater/stoom	unit

Modellen RLX-serie
De RLX-serie biedt verschillende filterkoffiesystemen: 
voor glazen kannen, airpotten of vaste containers. 
Dankzij de zelfregulerende warmhoudplaten, de 
containers en de speciale Bravilor Bonamat 
airpotten serveert u koffie van constante kwaliteit. 
Afhankelijk van de hoeveelheid koffie die u nodig 
heeft, beschikt de apparatuur over een of twee 
zetsystemen. Een heetwater unit of heetwater/stoom 
unit maakt de serie compleet. Het water uit deze 
unit is gekookt waardoor u verzekerd bent van een 
heerlijk, helder kopje thee.



De speciaal ontworpen Bravilor Bonamat 
glazen, roestvrijstalen en Durabel  
kunststof kannen. Technische details	 RLX	31	 RLX	131	 RLX	41

Koffiezetgedeelte

Buffervoorraad	
(liters	/	koppen)	 1,7	/	12	 3,4	/	24	 1,7	/	12

Uurcapaciteit		
(liters	/	koppen)	
230V~	50/60Hz	 ca.	15	/	120	 -	 ca.	15	/	120	
400V~	3N	50/60Hz	 ca.	15	/	120	 ca.	30	/	240	 ca.	15	/	120

Zettijd	(minuten	/	kan)	
230V~	50/60Hz	 ca.	6	/	1	 -	 ca.	6	/	1	
400V~	3N	50/60Hz	 ca.	6	/	1	 ca.	6	/	2	 ca.	6	/	1

Heetwater(stoom)gedeelte

Buffervoorraad	(liters)	 1,8	 1,8	 1,5

Uurcapaciteit	(liters)	
230V~	50/60Hz	 ca.	18	 -	 ca.	25	
400V~	3N	50/60Hz	 ca.	18	 ca.	18	 ca.	25

Aansluitwaarde	
230V~	50/60Hz	 2080W	 -	 2880W	
400V~	3N	50/60Hz	 3990W	 6070W	 4095W

Afmeting	(bxdxh	/	mm)	 475x509x448	 705x509x448	 475x509x448

RLX-serie met glazen kannen



Opties RLX-serie
•  Kannen, airpotten en thermoskannen 

ook los verkrijgbaar 
•  Koppenwarmer (WHK) 
•  HP-RLX: zelfregulerende warmhoud-

platen die onafhankelijk van het 
apparaat te gebruiken zijn, maar ook 
bovenop de module

•  RVS theefilterpan voor het zetten  
van thee 

•  Zwenkuitloop voor het vullen van 
kannen

De Bravilor Bonamat airpot Furento houdt de kwaliteit van  
uw koffie lang optimaal. U kunt op elk moment en  

op iedere plek - tot het laatste kopje - verse koffie schenken.

RLX-serie

Technische details	 RLX	75	 RLX	575	 RLX	585	 RLX	5	 RLX	55

Koffiezetgedeelte

Buffervoorraad	
(liters	/	koppen)	 2	/	16	 4	/	32	 4	/	32	 2	/	16	 4	/	32

Uurcapaciteit		
(liters	/	koppen)	
230V~	50/60Hz	 ca.	13	/	105	 -	 -	 ca.	13	/	105	 ca.	17	/	135	
400V~	3N	50/60Hz	 ca.	13	/	105	 ca.	26	/		210	 ca.	26	/	210	 -	 ca.	26	/	210

Zettijd		
(minuten	/	containers)	
230V~	50/60Hz	 ca.	7	/	1	 -	 -	 ca.	7	/	1	 ca.	7		/	2	
400V~	3N	50/60Hz	 ca.	7	/	1	 ca.	7	/	2	 ca.	7	/	2	 -	 ca.	7	/	2

Heetwater(stoom)gedeelte

Buffervoorraad	(liters)	 1,8	 1,8	 1,5	 -	 -

Uurcapaciteit	(liters)	
230V~	50/60Hz	 ca.	18	 -	 -	 -	 -	
400V~	3N	50/60Hz	 ca.	18	 ca.	18	 ca.	25	 -	 -

Aansluitwaarde		
230V~	50/60Hz	 2065W	 -	 -	 2065W	 2065W	
400V~	3N	50/60Hz	 3975W	 6040W	 7010W	 -	 4130W

Afmeting	(bxdxh	/	mm)	 475x509x611	 705x509x611	 705x509x611	 245x509x611	 475x509x611

RLX-serie met containers



De koppenwarmer WHK verwarmt  
koppen en bekers voor.  

Zo blijft de drank langer warm  
nadat u deze geserveerd heeft. 

Capaciteit: ca. 96 koppen. 

Wij bevelen aan: 
•  Bravilor Bonamat filterpapier 

voor de lekkerste koffie 
•  Renegite om te ontkalken
•  Cleaner om te reinigen 

Technische details	 RLX	76	 RLX	676

Koffiezetgedeelte	 	

Buffervoorraad	(liters)	 1	airpot	 2	airpotten	
	 (2,2)	 (4,4)

Uurcapaciteit		
(liters	/	koppen)	 	 	
230V~	50/60Hz	 ca.	15	/	120	 -	
400V~	3N	50/60Hz	 ca.	15	/	120	 ca.	30	/	240

Zettijd	(minuten	/	airpot)	 	 	
230V~	50/60Hz	 ca.	7	/	1	 -	
400V~	3N	50/60Hz	 ca.	7	/	1	 ca.	7	/	2

Heetwatergedeelte

Buffervoorraad	(liters)	 1,8	 1,8

Uurcapaciteit	(liters)	 	 	
230V~	50/60Hz	 ca.	18	 -	
400V~	3N	50/60Hz	 ca.	18	 ca.	18

	 	

Aansluitwaarde		
230V~	50/60Hz	 2015W	 -	
400V~	3N	50/60Hz	 3925W	 5940W

Afmeting	(bxdxh	/	mm)	 475x509x611	 705x509x611

RLX-serie met airpotten

Technische details	 RLX	3	 RLX	4

Heetwater(stoom)gedeelte

Buffervoorraad	(liters)	 1,8	 1,5

Uurcapaciteit	(liters)	 	 	
230V~	50/60Hz	 ca.	18	 ca.	25

	 	

Aansluitwaarde		
230V~	50/60Hz	 1910W	 2880W

Afmeting	(bxdxh	/	mm)	 245x509x448		245x509x448	

RLX-serie heetwater(stoom)modules
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