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Sego

ESPRESSO



Puur genieten!

De Sego behoort tot de volautomatische espresso-

machines van Bravilor Bonamat. Alle koffiespecialiteiten 

worden met versgemalen koffiebonen bereid. Het 

uitgebreide menu biedt 30 keuzes via het touchscreen. 

Kwaliteit

De perfecte basis voor elke koffiespecialiteit is een 

goed bereide espresso. Daarom heeft Bravilor Bonamat 

voor de Sego sterke en duurzame materialen gebruikt. 

De rvs-schijven in de grinder zorgen ervoor dat de 

koffiebonen optimaal gemalen worden, naar wens grof 

of fijn. Vervolgens zorgt de unieke rotatiebrewer voor 

een optimale extractie van de koffie. 

Instellingen

Wij hebben de standaard keuzes in het menu 

nauwkeurig voor u samengesteld. Natuurlijk kan 

elke drank naar wens worden aangepast. Denk aan 

instellingen zoals: maalgraad, pre-wet, contacttijd, 

koffie/water-ratio en kopgrootte. Met slechts een 

paar drukken op het touchscreen is een instelling 

aangepast. Via een USB-stick kunnen persoonlijke 

voorkeursinstellingen snel en eenvoudig naar andere 

Sego-units worden gekopieerd.

■	 Kenmerken Sego

• Bean-to-cup: bereiding met koffiebonen

• Eenvoudige en snelle installatie

• Groot bedieningsgemak

• Intuïtief touchscreen

• Menu reikt tot 30 keuzes

• Unieke rotatiebrewer; eenvoudig te demonteren 
 en reinigen (NSF gecertificeerd)

Compacte footprint

De Sego is voor veel locaties geschikt. De machine 

neemt namelijk weinig ruimte in beslag dankzij de 

compacte footprint. Bovendien kan de Sego ook prima 

functioneren zonder vaste wateraansluiting met een 

additionele pompset en een waterfles/-tank.

De Sego is ontwikkeld voor locaties waar een 

consumentenmachine niet volstaat en een grote 

professionele machine te groot en vaak te duur is. Denk 

aan de kleinere kantoren met een beperkt keukenblok, 

wachtkamers in de kleinere MKB-winkels of uw lokale 

bakker om de hoek die een extra service wil aanbieden.

Met een MDB serviceset kan de Sego aangesloten 

worden op een extern betaalsysteem en op afstand 

worden uitgelezen (telemetrie).
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Koffiebonen
In de Sego zit een siervenster. 
Hier kan de klant koffiebonen in 
plaatsen om aan te geven dat 
elke kop koffie met versgemalen 
bonen wordt bereid.

Transparante canisters
De Sego heeft drie afsluitbare 
canisters. Doordat de canisters 
transparant zijn, ziet u in één 
oogopslag of de ingrediënten 
aangevuld moeten worden.

■	 Sego 12

De Sego 12 bestaat uit: 

1 bonencanister en 2 canisters 

voor instant ingrediënten. Met deze variëteit aan 

ingrediënten kunt u veel dranken aanbieden.

Het assortiment aan dranken is afhankelijk van de gekozen 

ingrediënten. In de meeste gevallen wordt voor topping 

(melkpoeder) en cacao gekozen.

Met deze instant ingrediënten en verse koffiebonen kunt 

u dranken serveren, zoals: koffie crème, café au lait, 

cappuccino, espresso, espreschoc, americano, latte 

macchiato, wiener melange, chocolade en chocolade 

deluxe. Uiteraard kunt u ook heet water aanbieden, voor 

bijvoorbeeld thee of soep.

Wanneer de Sego enige tijd niet gebruikt wordt, gaat de 

machine automatisch in de energiespaarstand.

■	 Onderhoudsvriendelijk

Het touchscreen communiceert de onderhoudsactiviteiten. 

Bijvoorbeeld wanneer de afvalbak geleegd moet worden, 

ontkalking gewenst is, en wanneer de brewer gereinigd 

moet worden. Daarnaast minimaliseert het unieke 

heetwatersysteem de kalkaanslag. En dit resulteert 

uiteraard weer in minder onderhoudsbeurten.

Ook over de behuizing is nagedacht. De stainless dark 

behuizing is gemaakt van geborsteld rvs. De zwartkleurige 

"anti-fingerprint coating" zorgt ervoor dat vingerafdrukken 

tot het verleden behoren.

Instantcanisters

Bonencanister

Sterke grinder

Gepatenteerd Bravilor 
Bonamat mixsysteem

Unieke rotatiebrewer

Afvalbak
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www.bravilor.com

Uw Bravilor Bonamat dealer
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Technische details

Sego 12
Inhoud bonencanister 1x1,2 kg
Inhoud instantcanister(s) 2x1,3 liter
Uurcapaciteit
— Espresso 120-150 kopjes (40 cc)
— Koffie crème 80-100 koppen (125 cc)
— Instant ca. 240 koppen (30 liter)
Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz 2250W
Afmeting (bxdxh) 310x464x588 mm
Taphoogte 106 mm
Wateraansluiting Ja
Waterdruk Minimaal 1 bar

Made in Holland

Bravilor Bonamat beschikt over een ultramodern 

machinepark. Naast het hoofdkantoor is ook de 

productie in Heerhugowaard gevestigd. Hier vinden 

veel metaalbewerkingsprocessen plaats, zoals: lassen, 

lasersnijden, slijpen, spuitgieten en stansen.

De espressomachines zijn gemaakt van duurzame 

materialen die voor een sterk en hoogwaardig product 

zorgen. De geavanceerde machines en getrainde 

werknemers waarborgen de productkwaliteit van 

Bravilor Bonamat.

De hoge kwaliteitsstandaard en het streven naar 

een optimale duurzame bedrijfsvoering hebben 

gezorgd voor erkenning door diverse internationale 

keuringsinstanties. 

Elke machine wordt uitvoerig getest
voordat deze het magazijn verlaat.

Sego als marketing tool

De Sego leent zich uitstekend voor merchandising. 

Ten eerste kan het full-colour touchscreen voorzien 

worden van een gepersonaliseerde screensaver. Ook de 

achtergrond en drankafbeeldingen kunnen naar wens 

worden vormgegeven. Dankzij een USB-poort in de deur 

van de machine kunnen mediabestanden eenvoudig 

geïmporteerd en gekopieerd worden. 

Branding

Afhankelijk van het gewenste aantal, kan de behuizing 

van de Sego bestickerd worden of volledig bedrukt. 

Zo kunt u de Sego inzetten als marketing- en 

communicatiemiddel om uw (koffie)merk te promoten.

Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met 

Bravilor Bonamat.

Wij adviseren

• Bravilor Bonamat espresso reinigings- 

 tabletten voor het reinigen van de brewer.

• Bravilor Bonamat Renegite voor het 

 ontkalken van het heetwatersysteem.

• Bravilor Bonamat BSRS 200 waterfilter- 

 systeem voor het minimaliseren van 

 kalkaanslag.




