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Nová chuť na kávu.
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Krása je trvalý dojem uživatele

Naším krédem je: i to co denně vídáte v kuchyni, se vám 

musí stále líbit. všechny přístroje značky NivoNa jsou proto 

nadčasově elegantní a mají štíhlou siluetu. a hodí se tak 

do každé kuchyně – ať moderní či klasické.
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otázka chuti
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Při výběru Kávovaru důvěřujte své chuti!

ve spolupráci s těmi nejlepšími kávovými zrny vykouzlí přístro

je značky NivoNa jedinečný zážitek: extrakt plné chuti a veš

kerého aroma. systém aromatica značky NivoNa zajišťuje 

perfektní harmonický požitek díky dynamické varné komoře. 

do kávy se tak dostane méně hořkých látek.

Po namletí je káva stlačena ve varné komoře a zvířena vařicí 

vodou – tím dochází k uvolnění maxima chuti. výsledkem je 

jemnější káva s lepším aroma a chutí – vždy v trvalé kvalitě.

po namletí (1) a stlačení (2) 

je do varné komory vháněna 

vařicí voda. Díky tlaku a víku 

připevněnému pomocí pružin 

se varná komora zvětší. Voda 

a namletá kávová zrna

se smísí (3).

1 2 3



Jako Vánek



seN o mléčNé PěNě  
– s NěžNým dotyKem

7

luxusní, bílá a vzdušná – taková má být mléčná pěna. 

u všech našich top modelů řady 800 a nyní také u obou novi

nek řady 700 – 757 a 767 – najdete velmi komfortní funkci 

one touch cappuccino. 

výhody této funkce: všechny mléčné produkty je možné při

pravit jedním stisknutím tlačítka. Příprava je zcela jednodu

chá a nenáročná skoro jako příprava kávy. ať automaticky 

nebo manuálně – technologie spumatore, kterou disponují 

naše přístroje, vyrábí lahodné napěněné mléko v jakémkoli 

požadovaném množství. díky programu pro čistění je péče 

o tuto součást také velmi jednoduchá.

Přístroje vybavené funkcí OneTouch Spumatore:

caferomatica 855 strana 12

caferomatica 845 strana 14

caferomatica 831 strana 16

caferomatica 830 strana 18

caferomatica 767 strana 20

caferomatica 757 strana 21

Přístroje s výbavou manuálním Profi Spumatore:

caferomatica 635 strana 22

caferomatica 605 strana 24



Je Dobré naslouchat
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silné stránky přístrojů niVona:

intuitivní displej, automatické čistění.

Je Dobré naslouchat

čím lePší je KomuNiKace,
tím delší je PartNerství

vždy je dobré včas začít komunikovat, když se něčeho nedo

stává nebo je něco v nepořádku. to platí pro partnerství, ale 

také pro zacházení s kvalitními přístroji. 

Přístroje NivoNa s vámi komunikují jasně a zřetelně – a také 

pravidelně. tak si můžete být jisti, že váš přístroj má vše po

třebné pro spolehlivé a dobré fungování. a vy víte, co dalšího 

je třeba udělat. v otázkách ovládání a přípravy, čistění, péče 

a programů pro odstranění vodního kamene. jednoduše na

slouchejte vašemu přístroji NivoNa!



nech se Vést
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Naši vášeň věNujeme vašemu PožitKu

je na trh uvedena aktuální generace přístrojů NivoNa, již 

pracujeme na dalších zlepšeních nové generace. Naším cílem 

jsou přístroje s ještě delší životností, technickou dokonalostí, 

které jsou méně hlučné a ještě hezčí. abyste mohli říct: „Pří

stroj NivoNa bych si koupil vždy rád znovu.“

Technologie „SPUMATORE“
Funkce spumatore – ať ve formě onetouch nebo u ma

nuálního ovládání – vytváří skutečnou páru a vy  rábí přitom 

velkolepou mléčnou pěnu nebo také horkou vodu pro přípra

vu čaje. přímo do šálku nebo do sklenice, aniž by bylo třeba 

zvláštních pomocných prostředků. také péče o kávovar je 

jednoduchá – ať s čisticím programem nebo manuálně.

Programy pro čištění, odstranění vodního kamene a péči
tyto práce jsou nutné z hygienických důvodů a pro zajištění 

bezchybné funkce u každého plně automatického přístroje. 

Do přístrojů niVona jsme integrovali rozsáhlé automatické 

programy, které přístroj pravidelně jedním stisknutím tla

čítka zbaví zbytků kávového oleje, vodního kamene nebo 

také mléka.

Vyjímatelná varná jednotka
příležitostně byste měli čistit také vnitřní část automatic

kého kávovaru – ty části, které nevyčistí čisticí programy. 

Varnou jednotku přístroje niVona můžete snadno vyjmout 

a opláchnout čistou vodou, aby byly odstraněny zbytky kávy 

a předešlo se tak vzniku plísně.

Naší vášní je výroba perfektních přístrojů. stupňujeme tak 

požitek z kávy a spokojenost našich zákazníků. a to díky 

tomu, že jsme schopni z kávových zrn získat ještě více aroma 

a chuti, a protože dále zjednodušujeme a činíme komfort

nějšími proces přípravy, péče a ovládání přístrojů. jakmile 



Náš zlatý hřeb:
celý ve stříbře

NivoNa zná přání milovníků kávy. Proto je náš bestseller 

mezi kávovary celý postříbřený. tento přístroj vyniká este

tickým designem, elegancí a půvabem – dekorativní klenot 

do každé kuchyně. uvnitř však panuje ryzí rozum: švýcarská 

kvalita a německá preciznost spojeny do pozoruhodně štíh

lého tvaru.

zvláště oblíbené detaily: velký displej s textem a obrázkový

mi symboly. Funkce cappuccino stisknutím tlačítka. Funk

ce duospumatore pro současnou přípravu dvou šálků kávy 

s mlékem. inteligentní funkce úspory energie. a speciální 

čisticí program i pro funkci „spumatore“ na přípravu napě

něného mléka!

• celostříbrný
• vyhřívaná odkládací plocha pro šálky
• režim eco a energeticky úsporný vypínač 0 Watt
• mimořádně tichý kónický mlýnek z kalené oceli
• mléčná pěna stisknutím tlačítka: onetouch„spumatore“duo
• digitální displej duodialog s textem a grafikou pro komfortní obsluhu
• individuálně programovatelné recepty na kávu
• Programování teploty a volba aromatu
•  Program pro hygienickou péči (mytí, čištění, odstranění vodního 

kamene)
•  Funkce automatického proplachování pro napěňovač mléka 

„spumatore“
• automatické sledování hladiny včetně senzoru zrnkové kávy
• Nerezová termoska na mléko (0,5 l), 
• osvětlení šálku pro optický požitek

caferomatica 855
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PožIteK stIsKNutím tlAčítKA

s funkcí „onetouchspumatore“ může být připraveno stisknutím tlačítka lahodné latte 

macchia to nebo mimořádně krémové cappuccino – s funkcí „Duospumatore“ dokonce dvě 

současně. oblíbený šálek je přitom „na scéně" elegantně osvětlen. a to nejlepší nakonec: aro

ma, poměr směsi a recept můžete nastavit individuálně pro každou specialitu.

jAsNé INstruKce

s promyšleným designem, velkým, dobře čitelným digitálním textovým displejem a novými 

zřetelnými symboly obsluhy se stává již sama příprava kávy požitkem. ať se jedná o zapnutí 

inteligentního ohřívání šálku, čisticího programu nebo přípravu kávy  vše probíhá komfortně 

a elegantně, s tímto kávovarem to dokáže prostě každý.

čerstVě oPláchNuté

naprosto pohodlně, naprosto jednoduše, naprosto spolehlivě. přístroj „onetouchspumatore 

Duo“ se může prakticky sám kompletně vyčistit – a tak je po automatickém mytí vodou a pá

rou vždy zaručena čistota, hygiena a dokonalá funkčnost. mléčná pěna je tak vždy čerstvá 

a lahodná.

13

cena: 32.999,– Kč



čistá elegaNce
v graFitově šedé
metalíze
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caferomatica 845

• odkládací plocha na šálky
• režim eco a energeticky úsporný vypínač 0 Watt
• extrémně tichý kónický mlýnek z kalené oceli
• mléčná pěna jediným stiskem tlačítka: onetouch„spumatore“duo
• digitální displej duodialog s textem a grafikou pro komfortní obsluhu
• individuálně programovatelné recepty na kávu
• Programování teploty a volba aromatu
•  Program pro hygienickou péči (mytí, čištění, odstranění vodního 

kamene)
•  Funkce automatického proplachování pro napěňovač mléka 

„spumatore“
• automatické sledování hladiny včetně senzoru zrnkové kávy
• osvětlení šálku pro optický požitek



DVojItý PožIteK

s funkcí „onetouchspumatore“ může být připraveno stisknutím tlačítka lahodné latte ma

cchiato nebo mimořádně krémové cappuccino – s funkcí „Duospumatore“ dokonce dvě sou

časně. oblí bený šálek je přitom „na scéně“ elegantně osvětlen. a to nejlepší nakonec: aroma, 

poměr směsi a recept můžete nastavit individuálně pro každou specialitu.

jAsNé INstruKce

Díky promyšlenému designu, velkému a dobře čitelnému digitálnímu displeji a novým jasným

symbolům pro ovládání je již sama příprava kávy požitkem. ať se jedná o čisticí program nebo 

o přípravu kávy – vše probíhá komfortně a elegantně, s tímto kávovarem to dokáže prostě 

každý.

čerstVě oPláchNuté

naprosto pohodlně, naprosto jednoduše, naprosto spolehlivě. přístroj „onetouchspuma

tore Duo“ se může prakticky sám kompletně vyčistit – a tak je po automatickém mytí  

vodou a párou vždy zaručena čistota, hygiena a dokonalá funkčnost. mléčná pěna je tak vždy 

čerstvá a lahodná.

15

cena: 28.999,– Kč



PrvNí rodiNNé
stříbro, Které vaří
vyNiKající Kávu

stříbro se v kuchyni objevuje většinou pouze při zvláštních 

příležitostech, nebo když se čistí. jinak je tomu u plně au

tomatického kávovaru caferomatica 831. milovníky kávy 

potěší každý den a jeho obsluha je velmi snadná. jedním 

stisknutím tlačítka připraví vše: kávu, espresso a všechny dru

hy lahodných mléčných specialit. s jemným krémem nebo 

bujnou nadýchanou mléčnou pěnou. 

i přes veškerý lesk je čistění tohoto modelu extrémně jedno

duché. Napěňovač mléka se čistí sám – jednoduše stisknu

tím tlačítka. i varná jednotka je velmi lehce omyvatelná. Pro 

modelovou řadu 8 přístrojů NivoNa je zcela typické: velmi 

jednoduché ovládání a ta nejvyšší úroveň požitku a hygieny. 

Pokud tedy plánujete investovat do stříbra, pak jedině do mo

delu 831.

NoVý: caferomatica 831
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• odkládací plocha na šálky
• režim eco a energeticky úsporný vypínač 0 Watt
• extrémně tichý kónický mlýnek z kalené oceli
• mléčná pěna jediným stiskem tlačítka: onetouch„spumatore“
•  digitální displej duodialog s textem a grafikou pro komfortní obsluhu
• individuálně programovatelné recepty na kávu
• Programování teploty a volba aromatu
•  Program pro hygienickou péči (mytí, čištění, odstranění vodního 

kamene)
•  Funkce automatického proplachování pro napěňovač mléka 

 „spumatore“
• automatické sledování hladiny včetně senzoru zrnkové kávy
• osvětlení šálku pro optický požitek
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jAsNé INstruKce

s promyšleným designem, velkým, dobře čitelným digitálním textovým displejem a novými zře

telnými symboly obsluhy se stává již sama příprava kávy požitkem. ať se jedná o čisticí program 

nebo o přípravu kávy  vše probíhá komfortně a elegantně, s tímto kávovarem to dokáže prostě 

každý.

čerstVě oPláchNuté

naprosto pohodlně, naprosto jednoduše, naprosto spolehlivě. přístroj „onetouchspumatore“ 

se může prakticky sám kompletně vyčistit – a tak je po automatickém mytí vodou a párou vždy 

zaručena čistota, hygiena a dokonalá funkčnost. mléčná pěna je tak vždy čerstvá a lahodná.

PožIteK stIsKNutím tlAčítKA

naprosto jednoduché, šálek co šálek – ať jde o espresso nebo mléčné nápoje: Díky  funkci 

„onetouchspumatore“ můžete stisknutím tlačítka připravit obzvláště krémové a lahodné latté 

macchiato nebo cappuccino. oblíbený šálek je přitom „na scéně“ elegantně osvětlen. a to nej

lepší nakonec: aroma, poměr směsi a recept můžete nastavit individuálně pro každou specialitu.

cena: 26.999,– Kč



temNá
stráNKa
PoKušeNí

caferomatica 830
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• odkládací plocha na šálky
• režim eco a energeticky úsporný vypínač 0 Watt
• extrémně tichý kónický mlýnek z kalené oceli
• mléčná pěna jediným stiskem tlačítka: onetouch„spumatore“
• digitální displej duodialog s textem a grafikou pro komfortní obsluhu
• individuálně programovatelné recepty na kávu
• Programování teploty a volba aromatu
•  Program pro hygienickou péči (mytí, čištění, odstranění vodního 

kamene)
•  Funkce automatického proplachování pro napěňovač mléka 

 „spumatore“
• automatické sledování hladiny včetně senzoru zrnkové kávy
• osvětlení šálku pro optický požitek



PožIteK stIsKNutím tlAčítKA

naprosto jednoduché, šálek co šálek – ať jde o espresso nebo mléčné nápoje: Díky funkci „one

touchspumatore“ můžete stisknutím tlačítka připravit obzvláště krémové a lahodné latte ma

cchiato nebo cappuccino. oblíbený šálek je přitom „na scéně" elegantně osvětlen. a to nejlepší 

nakonec: aroma, poměr směsi a recept můžete nastavit individuálně pro každou specialitu.

jAsNé INstruKce

s promyšleným designem, velkým, dobře čitelným digitálním textovým displejem a novými zře

telnými symboly obsluhy se stává již sama příprava kávy požitkem. ať se jedná o čisticí program 

nebo o přípravu kávy  vše probíhá komfortně a elegantně, s tímto kávovarem to dokáže prostě 

každý.

čerstVě oPláchNuté

naprosto pohodlně, naprosto jednoduše, naprosto spolehlivě. přístroj „onetouchspumatore“ 

se může prakticky sám kompletně vyčistit – a tak je po automatickém mytí vodou a párou vždy 

zaručena čistota, hygiena a dokonalá funkčnost. mléčná pěna je tak vždy čerstvá a lahodná.

19

cena: 25.999,– Kč
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PožIteK stIsKNutím tlAčítKA
Díky „onetouchspumatore“ můžete 
stisknutím tlačítka připravit obzvláš
tě krémové a lahodné latte macchiato 
nebo cappuccino. oblíbený šálek je při
tom „na scéně" elegantně osvětlen. a to 
nejlepší nakonec: aroma, poměr směsi 
a velikost šálku můžete nastavit indivi
duálně pro každou specialitu.

čerstVě oPláchNuté
naprosto pohodlně, naprosto jednodu
še, naprosto spolehlivě. přístroj „one
touchspumatore“ se může prakticky 
sám kompletně vyčistit – a tak je po au
tomatickém mytí vodou a párou vždy 
zaručena čistota, hygiena a dokonalá 
funkčnost. mléčná pěna je tak vždy čer
stvá a lahodná.

luxus a smyslNost
Pro Každý deN

• vyhřívaná odkládací plocha na šálky
• režim eco a energeticky úsporný vypínač 0 Watt
• extrémně tichý kónický mlýnek z kalené oceli
• mléčná pěna jediným stiskem tlačítka: onetouch„spumatore“
• digitální textový dialogový displej pro komfortní obsluhu
• individuálně programovatelné recepty na kávu
• Programování teploty a volba aromatu
•  Program pro hyg. péči (mytí, čištění, odstranění vodního kamene)
•  Funkce autom. proplachování pro napěňovač mléka  „spumatore“
• automatické sledování hladiny včetně senzoru zrnkové kávy
• zásobník mléka (0,5 l)
• osvětlení šálku pro optický požitek

NoVý: caferomatica 767

jAsNé INstruKce
Díky promyšlenému designu a velkému 
dobře čitelnému digitálnímu displeji bude 
již sama příprava kávy požitkem a potě
šením pro všechny smysly. ať se jedná 
o program čistění nebo o přípravu kávy – 
vše probíhá komfortně a elegantně, s tím
to kávovarem to dokáže prostě každý.

cena: 22.999,– Kč
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PožIteK stIsKNutím tlAčítKA
Díky „onetouchspumatore“ můžete 
stisknutím tlačítka připravit obzvláš
tě krémové a lahodné latte macchiato 
nebo cappuccino. a to nejlepší nako
nec: aroma, poměr směsi a velikost 
šálku můžete nastavit individuálně pro 
každou specialitu.

jAsNé INstruKce
Díky promyšlenému designu a velkému 
dobře čitelnému digitálnímu displeji bude 
již sama příprava kávy požitkem a potě
šením pro všechny smysly. ať se jedná 
o program čistění nebo o přípravu kávy  
vše probíhá komfortně a elegantně, s tím
to kávovarem to dokáže prostě každý.

čerstVě oPláchNuté
naprosto pohodlně, naprosto jednodu
še, naprosto spolehlivě. přístroj „one
touchspumatore“ se může prakticky 
sám kompletně vyčistit – a tak je po au
tomatickém mytí vodou a párou vždy 
zaručena čistota, hygiena a dokonalá 
funkčnost. mléčná pěna je tak vždy čer
stvá a lahodná.

učiNí šťastNými 
všechNy Kolem

• odkládací plocha na šálky
• režim eco a energeticky úsporný vypínač 0 Watt
• extrémně tichý kónický mlýnek z kalené oceli
• mléčná pěna jediným stiskem tlačítka: onetouch„spumatore“
• digitální textový dialogový displej pro komfortní obsluhu
• individuálně programovatelné recepty na kávu
• Programování teploty a volba aromatu
•  Program pro hygienickou péči (mytí, čištění, odstranění vodního 

kamene)
•  Funkce automatického proplachování pro napěňovač mléka 

 „spumatore“
• automatická kontrola hladiny

NoVý: caferomatica 757

cena: 19.999,– Kč



temNá stráNKa
PožitKu

Perfektní káva je černá a má půvab. Půvabný a černý je také 

nový přístroj romatica 635. Pohled je něj je jednoduše požit

kem. zvláště, když je umístěný v kuchyni a připravuje vynika

jící horké kávové speciality. model, který vyniká řadou speci

álních funkcí: atraktivní chromové aplikace zajišťují optické 

zdůraznění kontur, osvětlení šálků soustředí pozornost na pří

pravu kávy a dodatečná zvuková izolace šetří vaše nervy.

22

• odkládací plocha na šálky
• režim eco a energeticky úsporný vypínač 0 Watt
• extrémně tichý kónický mlýnek z kalené oceli
• manuální profesionální funkce pro přípravu cappuccina „spumatore“
• digitální dialogový displej se symboly
• Programování teploty a volba aromatu
•  Program pro hygienickou péči (mytí, čištění, odstranění vodního 

kamene)
• automatická kontrola hladiny
• osvětlení šálku pro optický požitek

NoVý: caferomatica 635



23

jeDNoDuše otáčeNím A stIsKNutím
pomocí ovládacích prvků můžete zvo
lit: přípravu horké vody, nebo zapnout 
funkci páry. otáčejte a stiskněte prosím!

ZóNA KlIDu
Díky speciální zvukové izolaci vysoce 
kvalitního kónického mlýnku pracuje 
přístroj 635 obzvláště tiše.

Vše je otáZKA chutI
Jemnou, nebo snad přece jen raději sil
nou kávu? plynule nastavujete množství 
vody na šálek a stiskem tlačítka zvolíte 
požadované individuální aroma.

čerstVě oPláchNuté
pro odstranění zbytků kávy a prevenci 
tvorby plísní lze vyjmout celou varnou 
jednotku a opláchnout ji pod proudem 
čisté vody; je to tak snadné a pohodlné 
– stěží byste jinde hledali takový komfort.

V ceNtru PoZorNostI
i aroma je vidět. během mletí a přípravy 
kávy je šálek elegantně nasvícen.

PrecIZNí VylADěNí
Výškově nastavitelná tryska vytékající 
kávy se ideálně přizpůsobí malým a vel
kým šálkům nebo sklenicím – dobrý pří
klad perfektních detailů.

jAsNé INstruKce
promyšlený design, digitální displej se 
symboly a komfortní programování – 
s tím si poradí jednoduše každý.

NAPěNěNý temPerAmeNt
Díky funkci „spumatore“ je napěněné 
mléko pro latte macchiato a cappucci
no obzvláště krémové. 

cena: 14.999,– Kč
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caferomatica 605

NAhoru NeBo DolŮ!
Výstup kávy lze výškově upravit tak, aby 
se hodil pro každý šálek.

PřeKVAPIVý temPerAmeNt
integrovaná parní tryska „vapore” 
umož ňuje odběr horké vody, páry a na
pěnění mléka. lahodné cappucino se 
tak vždy zaručeně podaří.

NáPADIté DetAIly
potřebujete horkou vodu na čaj nebo 
odebrat páru? stačí stisknout tlačítko 
a otočit dávkovač.

máte rádi své NáPoje čerNé?

•  režim eco a funkce „0Watt“ – automatické vypnutí pro nulovou 
spotřebu el. energie

• mimořádně tichý, tvrzený mlýnek kónického tvaru
• Parní tryska na šlehání mléka
• Přizpůsobivé nastavení výšky výstupu kávy
•  digitální textový dialogový displej pro komfortní obsluhu
• Nastavení teploty vody – 3 stupně
•  Programy pro hygienu a péči (mytí, čistění, odstranění vodního 

kamene)
• automatické sledování potřeby doplnění kávy a vody

cena: 8.499,– Kč
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zvláště kvalitně pražená káva vyžaduje také správné namletí. 

ať pro malé espresso přístroje, klasické kávovary nebo ruč

ní vaření kávy – cafegrano vždy zvolí to správné nastavení 

a z kávových zrn získá to nejlepší. Pro tyto účely je možné 

přesně nastavit délku mletí. to podstatné: s tímto mlýnkem 

získáte lahodnou a čerstvě namletou kávu, která vám otevře 

svoji plnou chuť a aroma. 

cafeGrano 130

DoBré NAčAsoVáNí
ergonomicky umístěný a tak i lehce 
ovladatelný časovač doby mletí. spo
lehlivě řídí dobu mletí a tak i množství 
namleté kávy. 

sPráVNý GrIf
špička v ovládání a kvalitě. Díky prů
hledné nádobce na kávová zrna je mož
né mít kdykoliv přehled o množství zrn 
a plynule nastavit jedním otočením stu
peň jemnosti mleté kávy.

vytříbeNý zPůsob, jaK PřeměNit 
Kávová zrNa Na Namletou Kávu

• Nastavení jemnosti mletí v několika stupních
• mletí zachovávající aroma
• Plynule nastavitelné množství kávy, případně doby mletí
• Průhledný, vyjímatelný zásobník na mletou kávu
• vyjímatelná, průhledná nádobka na kávová zrna (200 g)
• vysoce kvalitní kónický mlýnek z kalené oceli
• Úložný prostor na kabel

cena: 2.999,– Kč
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origiNál se Prostě vždy
hodí NejléPe

IDeálNí PArtNer Pro Váš Přístroj NIVoNA.

Nutno přiznat – je to prostě skvělý napěňovač mléka. a prá

vě proto je v kombinaci s přístrojem NivoNa caferomati

ca (s funkcí spumatore) tak nepřekonatelný. elegantní ná

dobka na mléko thermocooler z vysoce kvalitní nerezové 

oceli je ideálním partnerem při přípravě všech kávových 

specialit s mlékem – ať se jedná o café latte, cappucci

no nebo latte macchiato. Neboť udržuje mléko dlouho 

čerstvé a chladné. a ještě přitom vypadá skvěle, neboť byl 

jeho design speciálně sladěn s přístroji NivoNa.

model: Nict 500

aNr: 390 700 050

cena: 1.199,– Kč
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oDKuD PocháZí tA NejlePší KáVoVá ZrNA.

výjimečnou kvalitu upřednostňujeme před masovou výrobou! 

tajný tip prověřený zevnitř: tato zrnková káva na přípravu 

espressa je završením požitku z kávy. vybírána jsou ta neju

šlechtilejší kávová zrna z hornatých oblastí (zrna typu arabica 

a robusta), která jsou míchána ve vyváženém poměru a tra

dičně pražena v bubnu. Na závěr pak balena v moderních 

obalech zachovávajících jejich jedinečné aroma. výsledek: 

jemný, harmonický a přesto intenzivní požitek z kávy pečlivě 

vybrané společností NivoNa.

model: Nicm 001

aNr: 390 700 001 

cena: 549,– Kč
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díKy sPrávNé Péči si zachovávají 
mladistvý vzhled a Půvab

je to velmi jednoduché – každý dlouhodobý vztah potřebuje 

pozornost a dobrou péči. i takový skvost jako je automatický 

kávovar NivoNa potřebuje dostatečnou péči, aby stále posky

toval věrné služby. Pravidelné čistění tak není pouze otázkou 

hygieny, ale je také šetrné vůči přístroji a trvale zajišťuje 

plné aroma. Pozitivem přístrojů NivoNa je, že: stručně 

a výstižně pojmenují své potřeby – např. program čistění 

nebo odstranění vodního kamene. a rázem je jasné, co 

je potřeba udělat – vše je jednoduché a samozřejmě 

nejlepší pomocí originálních čisticích prostředků.



29

origiNálNí čisticí a Pečující ProstředKy 
Pro Přístroje NivoNa

sPecIálNí teKutý ProstřeDeK NA oDstrAňoVáNí 
VoDNího KAmeNe
Pro automatické kávovary vybavené inte
grovaným programem pro odstraňování vod
ního kamene. Pro pravidelné používání.

•  spolehlivě a efektivně rozpouští usazený 
vodní kámen

•  je šetrný k materiálům, ze kterých je ká
vovar vyroben

• vystačí až na pět čistících procesů

model: NirK 703 
aNr: 390 700 300 
cena: 259,– Kč

teKutý ProstřeDeK NA oDstrAňoVáNí ZBytKŮ 
mléKA creAmcleAN
Pro optimální čistění zařízení na výrobu 
mléčné pěny u automatických kávovarů. 
Pravidelné používání – při smísení s vodou 
– zaručuje trvalou čistotu a hygienu.

•  rozpouští a odstraňuje usazený tuk a bíl
koviny (např. po přípravě cappuccina)

• získává funkci napěňovače mléka

model: Nicc 705
aNr: 390 700 500
cena: 259,– Kč

fIltry NA čerstVou VoDu clArIs
speciální filtry pro automatické kávovary 
NivoNa. Používání těchto filtrů (a jejich 
pravidelná výměna) umožňuje výrazně méně 
časté odstraňování vodního kamene.

•  Filtr je namontován přímo do nádoby 
na čistou vodu.

•  je vyroben bez chemických přísad a z čis
tě organických materiálů

•  Filtr šetří váš přístroj a prodlužuje jeho 
životnost

model: NirF 700
aNr: 390 700 100
cena: 359,– Kč

čIstIcí tABlety
Pro profesionální čistění vašeho automatic
kého kávovaru vybaveného automatickým 
čisticím programem. zajišťuje plné aroma, 
hygienu a tak i celkový požitek z kávy.

• speciální složení pro optimální hygienu
•  efektivně rozpouští a odstraňují zbytky kávy 

a mastnoty 
• jsou šetrné vůči přístroji

model: Nirt 701
aNr: 390 701 200
cena: 259,– Kč



Přehled výbavy
a techNicKé Údaje

Plně automatický kávovar caferomatica

systém předpaření

systém AromAtIcA pro optimální aroma

Individuální volba aromatu

funkce „dva šálky" včetně volby aromatu

Individuálně programovatelné recepty na kávu

Individuální programování „moje káva”

Profesionální tlak čerpadla 15 barů

Digitální dialogový displej s textem a se symboly

osvětlení šálku

Aktivně vyhřívaná plocha na odkládání šálku

Automatický indikátor nutnosti odstranění vodního kamene

Integrovaný program na odstranění vodního kamene

čisticí program

onetouch-sPumAtore (cappuccino stisknutím tlačítka)

funkce autom. proplachování pro napěňovač mléka „sPumAtore“

manuální prof. funkce pro přípravu cappuccina „sPumAtore“

Nastavitelná teplota kávy

Výškově nastavitelná kávová tryska

filtr na čerstvou vodu clArIs

Kontrolka nutnosti výměny filtru

mimořádně tichý - provoz se sníženým hlukem

Nastavitelné množství kávy (cca 20 ml - cca max. 240 ml)

Vysoce kvalitní kónický mlýnek (ocel, kalená)

Individuálně nastavitelná jemnost mletí kávy

Zásobník na předemletou kávu (1 porce)

Individuálně nastavitelná tvrdost vody (ve 4 stupních)

Vyjímatelná nádržka na vodu, objem cca

funkce „horká voda" pro instantní nápoje / čaj

Kompaktní rozměry (š x V x h), cm cca

Barva (přední část / ovládací prvky)

Varná jednotka, za účelem čištění vyjímatelná

Nerezový chladič mléka, 0,5 litru

Zásobník na mléko, plastový, průhledný

Nádoba na kávová zrna, objem cca

Zadní kolečka

Úložný prostor na kabel

režim eco / autom. vypnutí pro úsporu energie "0 Watt"

Napětí

max. příkon

hmotnost včetně obalu

číslo výrobku ANr

Kód eAN

CafeRomatica 831

x

x

5stupňová

x

x

x

x

x / x

x

x

x

x

x

x

3stupňová

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1,8 l

x

24 x 33 x 48

hliníková stříbrná / chromová

x

za příplatek

za příplatek

250 g

x

x

x

230 V

1465 W

11,0 kg

300 800 831

42 600 8346 831 9

CafeRomatica 845

x

x

5stupňová

x

x

x

x

x / x

x

x

x

x

x (Duo)

x

3stupňová

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1, 8 l

x

24 x 33 x 48

šedá metalíza / chrom

x

za příplatek

za příplatek

250 g

x

x

x

230 V

1465 W

11,0 kg

300 800 845

42 600 8346 845 6

CafeRomatica 855

x

x

5stupňová

x

x

x

x

x / x

x

x

x

x

x

x (Duo)

x

3stupňová

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1, 8 l

x

24 x 33 x 48

360° chromová stříbrná / chrom

x

x

za příplatek

250 g

x

x

x

230 V

1465 W

11,0 kg

300 800 855

42 600 8346 855 5



CafeRomatica 767

x

x

5stupňová

x

x

x

x

x / -

x

x

x

x

x

x

x

3stupňová

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2,0 l

x

24 x 34 x 46

hliníková stříbrná / chromová

x

za příplatek

x

250 g

x

x

x

230 V

1455 W

11,0 kg

300 700 767

42 600 8346 767 1

CafeRomatica 757

x

x

3stupňová

x

x

x

x / -

x

x

x

x

x

3stupňová

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2,0 l

x

24 x 34 x 46

lesklá temně černá / hliníková stříbrná

x

za příplatek

za příplatek

250 g

x

x

230 V

1455 W

11,0 kg

300 700 757

42 600 8346 757 2

CafeRomatica 635

x

x

3stupňová

x

x

- / x

x

x

x

x

x

3stupňová

x

x

x

x

x

x

x

x

1,8 l

x

26 x 34 x 46

temně černá, matná / chrom

x

za příplatek

za příplatek

250 g

x

x

230 V

1400 W

10,0 kg

300 600 635

42 600 8346 635 3

CafeRomatica 605

x

x

3stupňová

x

x

- / x

x

x

x

3stupňová

x

x

x

x

x

x

x

1,8 l

x

26 x 34 x 46

uhlově černá

x

za příplatek

za příplatek

250 g

x

x

230 V

1400 W

10,0 kg

300 600 605

42 600 8346 605 9

CafeRomatica 831

x

x

5stupňová

x

x

x

x

x / x

x

x

x

x

x

x

3stupňová

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1,8 l

x

24 x 33 x 48

hliníková stříbrná / chromová

x

za příplatek

za příplatek

250 g

x

x

x

230 V

1465 W

11,0 kg

300 800 831

42 600 8346 831 9

CafeRomatica 830

x

x

5stupňová

x

x

x

x

x / x

x

x

x

x

x

x

3stupňová

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1,8 l

x

24 x 33 x 48

lesklá temně černá / hliníková stříbrná

x

za příplatek

za příplatek

250 g

x

x

x

230 V

1465 W

11,0 kg

300 800 830

42 600 8346 830 2
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Mc TREE a.s.

hlavní 238
250 89  lázně toušeň
tel: +420 286 854 36870
mobil: 602 360 120
email: info@mctree.cz
www.kvalitnikavovary.cz

snaDná obsluha  
a zDe i snaDná koupě

NivoNa – k dostání ve vybraných specializovaných obchodech:

Nová chuť na kávu.

uvedené ceny jsou včetně Dph bez phe (3,– kč včetně Dph)


