
Światowy smak jakości!

HWA 8
HWA 12

GORĄCA WODA



Światowy smak jakości!

 Bravilor Bonamat oferuje różnorakie rozwiązania do serwowania wrzątku.

Dane techniczne HWA 8 HWA 12

Pojemność 8 L 12 L

Wydajność na godzinę 25 L 25 L

Zasilanie 230V~ 50/60Hz
2500W

230V~ 50/60Hz
2500W

Wymiary (sxgxw) mm 317x407x456 317x407x540

Wysokość wylewki 150-190 mm 150-190 mm

Podłączenie do wody Tak* Tak*

www.bravilor.com

Dystrybutor Bravilor Bonamat
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Warniki HWA 8 i HWA 12
Bravilor Bonamat to niezmienny symbol jakości, 
którą odnajdziemy również w warnikach HWA 8 i HWA 12.

Dwuścienne cylindryczne pojemniki wykonane z 
wysokojakościowej stali nierdzewnej oraz izolowana pokrywa 
zapewniają wysoką energooszczędność urządzenia. Dzięki 
pomarańczowemu przyciskowi “100°C” woda szybko zostaje 
doprowadzona do wrzenia, a optymalna izolacja sprawia, 
że długo pozostaje gorąca. Warniki są wyposażone w funkcję 
EKO, umożliwiającą napełnienie pojemnika zaledwie 4 litrami 
wody. Jest to idealne rozwiązanie w okresach mniejszego 
zapotrzebowania na gorącą wodę, które pozwala na 
oszczędność zarówno energii jak i samej wody.

Dwa, symetrycznie umieszczone uchwyty ułatwiają bezpieczne 
przenoszenie urządzenia, dzięki czemu warniki mogą być 
wykorzystywane w lokalizacjach tymczasowych np. podczas 
imprez. Standardowym rozwiązaniem w tych urządzeniach jest 
ręczne uzupełnianie wody. Powyższe modele mogą być także 
przestawione na tryb automatyczny ze stałym podłączeniem 
wody z sieci. Warniki Bravilor zostały zaprojektowane 
tak, aby odkamienianie, czyszczenie oraz wszelkie prace 
konserwacyjne były łatwe w wykonaniu.

Poza prezentowanymi dwoma warnikami z serii HWA Bravilor 
Bonamat oferuje również inne urządzenia do serwowania 
gorącej wody. Zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną 
ofertą oraz przesyłanie zapytań o dostępne opcje.

Charakterystyka
• Wysokojakościowa stal nierdzewna (AISI 316).

• Energooszczędność dzięki dwuściennemu zbiornikowi 
i izolowanej pokrywie.

• Wyraźny i łatwy w obsłudze wyświetlacz; informuje m.in. 
o poziomie i temperaturze wody.

• Ustawienia temperatury od 45ºC do 95ºC.

• Przycisk 100ºC szybko doprowadza wodę do wrzenia.

• Zabezpieczenie przed gotowaniem bez wody oraz 
przelaniem.

• Kranik spustowy ze stali nierdzewnej.

• Łatwe w konserwacji wnętrze pojemnika (brak spirali).

• Odpowiedni także do lokalizacji bez stałego podłączenia 
wody.

• Ociekacz można podłączyć do odpływu kanalizacji, 
dzięki czemu woda jest natychmiast odprowadzana.

 * Termosy mogą być napełniane wodą również ręcznie.
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