
Bolero 11 & Bolero 43 
Biedt de beste koffiespecialiteiten met de 
instant ingrediënten van uw keuze.

Op zoek naar snelheid en efficiëntie? Dan is de Bolero-serie de perfecte oplossing 
als u warme koffiedranken, warme chocolademelk en thee wilt serveren.

Instant machines

Technische specificaties Bolero Turbo (XL)

Specificaties Bolero Turbo 202 Bolero Turbo 403 Bolero Turbo XL 403

Inhoud instant canister(s) 2x5,3 l 4x2,4 l 2x2,4 l + 2x5,3 l

Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz 3500W
400V 3N~ 50/60Hz 10500W

230V~ 50/60Hz 3500W
400V 3N~ 50/60Hz 10500W

230V~ 50/60Hz 3500W
400V 3N~ 50/60Hz 10500W

Afmeting (bxdxh) 333x484x812 mm 333x484x812 mm 473x475x812 mm

Taphoogte 110-247 mm 110-247 mm 110-247 mm

Wateraansluiting ja ja ja

Waterdruk min. 1 bar min. 1 bar min. 1 bar

Aantal dranken (met of zonder volume) tot 2 + heet water tot 8 + heet water tot 8 + heet water

Dranken (standaard) 2x koffie

gelijktijdig vullen
— kopje
— ¼ kan
— ½ kan
— volle kan

2x koffie/topping/cacao

koffie (gelijktijdig)
caffè latte
cappuccino
warme chocolademelk

2x koffie/topping/cacao

koffie (gelijktijdig)
caffè latte
cappuccino
warme chocolademelk

Aanbevolen gebruik | koppen per dag
Aanbevolen gebruik | werkomgeving

650 koppen per dag
60-200 medewerkers

650 koppen per dag
60-200 medewerkers

650 koppen per dag
60-200 medewerkers

Uurcapaciteit | 230V
Uurcapaciteit | 400V

40 l (320 koppen)
120 l (960 koppen)

40 l (320 koppen)
120 l (960 koppen)

40 l (320 koppen)
120 l (960 koppen)

Bereidingstijd | enkele afgifte
Bereidingstijd | dubbele afgifte

ca. 45 sec. 1x2 l
ca. 90 sec. 2x2 l

ca. 45 sec. 1x2 l
ca. 90 sec. 2x2 l

ca. 45 sec. 1x2 l
ca. 90 sec. 2x2 l

Energielabel A+ A+ A+



Bewezen technologie, 
snelheid en efficiëntie
Instant ingrediënten blijven op veel plaatsen in de wereld 
populair dankzij de eenvoudige toepassing en het geringe 
afval. Snel, ongecompliceerd en duurzaam zijn de drie 
sleutelwoorden van de Bolero-serie.

Kies uw favoriete drank en de Bolero maakt een kopje koffie, 
cappuccino of caffè latte in no-time klaar. Kies eerst de 
gewenste koffiesterkte en kopgrootte op het scherm, anders 
zit de drank al in uw kopje, zo snel gaat het!

Uit de aparte uitloop komt heet water voor thee. 

Voor elke locatie een Bolero

Dankzij de verschillende modellen in het assortiment is er voor 
elke situatie een geschikte Bolero-machine. Alle machines zijn 
onderhoudsvriendelijk. Het touchscreen en design voldoen 
aan de laatste normen en passen perfect in elk interieur.

De Bolero maakt warme dranken snel en eenvoudig klaar 
en is daarmee ideaal voor wachtkamers in openbare ruimtes 
en voor selfservice-locaties. Ook in de gezondheidszorg zijn 
instant machines een perfecte oplossing voor de bereiding 
van voedingsdranken en vloeibare maaltijden.

Geniet van de voordelen
• Snel en gebruiksvriendelijk
• Bewezen technologie
• Vervaardigd uit robuuste, hoogwaardige materialen zoals

roestvrij staal en BPA-vrije kunststof
• Heet water uit een aparte uitloop
• Koffiesterkte en volume (S/M/L) kunnen direct op het

scherm worden geselecteerd
• Eco-mode en geïsoleerde boiler voor lager energieverbruik
• Eenvoudige spoel- en ontkalkingsprogramma’s
• Gepatenteerde mengsystemen die de ophoping van

ingrediënten sterk verminderen
• Eenvoudig navulbare, transparante canisters
• Dag- en totaaltellers
• Verschillende programmeerbare instellingen om de

gewenste dranken en recepten te optimaliseren



Bolero 43
met heetwateruitloop

Bolero 11
met heetwateraftap

Tot 3 warme dranken
De smalle Bolero is verkrijgbaar met één canister en met 
twee canisters. De instant canisters zijn doorzichtig zodat 
gemakkelijk te zien is of ze moeten worden bijgevuld.

Bolero 11

De Bolero 11 heeft één groot canister. Dit model bereidt dan 
ook één warme drank, denk bijvoorbeeld aan warme 
chocolademelk of koffie. We bieden twee modellen aan: mét 
en zonder heet water. De handmatige aftap voorziet het 
heet water.

Tot 36 warme dranken
Wilt u nog meer dranken aanbieden? Kies dan voor het 
brede model. Dit model is verkrijgbaar met drie of vier instant 
canisters en biedt een ruime keuze aan warme dranken. Heet 
water voor thee komt uit een aparte uitloop.

Als u cacao toevoegt, kunt u naast koffie ook nog warme 
dranken zoals Wiener melange, espreschoc en espresso-
choc serveren.

Het touchscreen kan vier schermen tonen met maximaal 
negen warme dranken per scherm; 36 keuzes in totaal.

Bolero 43

De Bolero 43 heeft ruimte voor vier instant ingrediënten. Of u 
kiest voor vier canisters hangt grotendeels af van het aantal 
en soort dranken dat u uw klanten wilt aanbieden.

Kannen vullen ging nog nooit 
zo gemakkelijk

De 3kW-versie is speciaal ontwikkeld voor het vullen van 
kannen. Het volume per drank kan bij een 3kW-versie namelijk 
tot 2000 ml worden ingesteld. In dit geval adviseren wij ook 
het optionele verhogingstableau. Het tableau verhoogt de 
taphoogte van 120 naar 240 mm; ideaal voor het vullen van 
kannen.



Bolero 11 Bolero 43

Technische specificaties Bolero

Specificaties Bolero 11 Bolero 43

Inhoud instant canister(s) 1x3,2 l 4x1,3 l

Aansluitwaarde
Aansluitwaarde | 3kW-versie 

230V~ 50/60Hz 2230W
230V~ 50/60Hz 3100W

Afmeting (bxdxh)
Afmeting (bxdxh) met verhogingstableau

190x440x590 mm
190x440x715 mm

Taphoogte
Taphoogte met verhogingstableau

120 mm
120-240 mm2

120 mm
120-240 mm2

Wateraansluiting ja ja

Waterdruk min. 1 bar min. 1 bar

Aantal dranken 1 + heet water tot 35 + heet water

Dranken (standaard) warme chocolademelk 
of koffie

koffie/topping/cacao/
ristretto

koffie
koffie crème
caffè latte
cappuccino (dark)
(dubbele) espresso
latte macchiato
Wiener melange
moccachino
warme chocolademelk
chocolademelk deluxe
espreschoc
espresso-choc

Aanbevolen gebruik | koppen per dag
Aanbevolen gebruik | werkomgeving

160 koppen per dag
35-60 medewerkers

Uurcapaciteit
Uurcapaciteit | 3kW-versie 

30 l (240 koppen)
36 l (288 koppen)

Bereidingstijd per kopje (125 ml) ca. 11 sec. ca. 11 sec.

Energielabel A+ A+

30 l (240 koppen)

160 koppen per dag
35-60 medewerkers

315x440x590 mm

230V~ 50/60Hz 2230W 




