Švýcarská kvalita

INOVATIVNÍ, INTENZIVNÍ, ÚCHVATNÁ:

OKUSTE KULTURU KÁVY!
KOLEKCE KÁVOVARŮ
NIVONA

Swiss Quality

KOMPLETNÍ
NABÍDKA KÁVOVÉHO
POTĚŠENÍ
Aromatická, stimulující, čistá radost ze života. Káva je
nejoblíbenějším životabudičem na světě a radostnou
součástí naší kultury. Díky tomu vznikla u nás i po celém
světě řada různých stylů, způsobů přípravy a preferencí.
S pomocí technicky dokonalých plně automatických
kávovarů od společnosti NIVONA můžete objevovat
a naplňovat svou vášeň pro kávu. Ať již upřednostňujete
tradiční způsoby přípravy kávy nebo sledujete nejnovější
trendy ve výrobě espressa, v našich aktuálních
modelech řady NIVONA najdete ideálního partnera pro
vaše každodenní zážitky s kávou.
Funkčnost a design ze Švýcarska; koncepce a technické
know-how z Německa: NIVONA žije a dýchá kávovou
kulturou. Nejen, že vyrábíme sofistikované přístroje
vysoké kvality, rovněž vám nabízíme lahodné trendy,
receptury a čerstvé novinky z celého světa.
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KULTURA

KÁVY

ZROZENO V NĚMECKU

PŘEMĚNA ZE START-UPU MILOVNÍKŮ
KÁVY V MALOU FIRMU
Společnost NIVONA je od samého počátku unikátní, díky
důsledně vysoké kvalitě výrobků, jasnému směřování na
specializované obchody a velmi ceněnému, rychlému a přátelskému servisu a komunikaci.

Tvář značky, logo, typická řeč tvarů a barev a kvality jsou
neustále rozvíjeny a zušlechťovány. Sympatická skupina
kávových nadšenců z Norimberku se za posledních několik
let rozrostla. V současnosti na vývoji výrobků a kávové kultury každý den pracuje 25 lidí.

Tmavě rudé obaly znázorňující milovníky kávy už od začátku
upoutávaly pozornost. Čistá vášeň pro kávu: inovativní,
nečekaná, smyslná, čerstvá.
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LEPŠÍ CHUŤ, SILNĚJŠÍ
AROMA
Za naší lahodnou kávou se skrývá systém, s jehož
pomocí dosahuje plně automatický kávovar kvality
kávy pákových přístrojů. Náš proslulý systém Aromatica
a zcela nová technologie Aroma Balance System
z kávových zrn dokáže extrahovat to nejlepší, co se
v nich skrývá.
Všechny naše přístroje jsou vybaveny unikátní technickou metodou. Pokud si chcete rozšířit své technické
znalosti, zde je pro vás popis principu:

SYSTÉM NIVONA AROMATICA
AROMA Z KAŽDÉHO ZRNKA

Naplnění:
Kónický mlýnek z tvrzené oceli instalovaný
ve všech našich modelech
CafeRomatica
umele kávová zrna způsobem, jaký nastavíte.
Čerstvě namletá káva
poté padá do varné
komory.

6

Lisování:
Umletá káva je následně ve varné komoře
stlačena.

Vaření:
Poté je dovnitř načerpána horká voda (s teplotou téměř 100 °C).
Vzhledem k tlaku vody
se varná komora rozpíná. To umožňuje její
elastické, přizpůsobivé
víčko. Voda s kávou
se províří, takže káva
uvolní
více
chuti.
Výsledkem je skvělá
chuť a vaše nová vášeň
pro kávu.

ZCELA NOVÁ TECHNOLOGIE AROMA BALANCE SYSTEM
VYLEPŠENÍ PRO MILOVNÍKY KÁVY
Novou technologií Aroma Balance System, která dále rozšiřuje technologii Aromatica System, nás naši technici
skutečně překvapili. Tato technologie společnosti NIVONA
vytvoří to nejsilnější aroma a přesně vymezený extrakt, který
je v řadách 10 a 7 realizován prostřednictvím 3 aromatických profilů a v našich ostatních řadách jedním profilem.
Extrahování v kontextu kávy znamená množství rozpustných
částic v čerstvě umleté kávě. Aromata, lipidy, hořké složky,
kyseliny a minerály jsou extrahovány vodou a tlakem. Obtíž
tkví v nalezení ideálního vyvážení, které umožní připravit
kávu s neodolatelnou chutí.

Tímto způsobem se technikům společnosti NIVONA podařilo vytvořit tři aromatické profily: dynamický, konstantní
a intenzivní. Milovníci kávy i odborníci nyní mohou s potěšením najít svou oblíbenou kávu.
V přístrojích CafeRomatica 1030, 788, 778 a 768 jsou nyní
přednastaveny 3 profily, s jejichž pomocí lze připravit harmonickou a vyváženou kávu, stejně jako espresso s charakteristickou podstatou, ovocnou kyselostí, příjemnou hořkostí
a vysokým stupněm extrakce. Plně automatické kávovary
se dosud nikdy tolik nepřiblížily k pákovým přístrojům.

JEMNÉ NUANCE
3 PROFILY 1 DRUHU KÁVY

   konstantní

   intenzivní

Horká voda protékající čerstvě
namletou kávou

Technologie Aroma Balance
System napodobuje schopnosti baristy. Mění tlak,
rychlost
propouštění a dobu udržování
horké vody v čerstvě namleté
kávě. V důkladných testech
jsme vyvinuli 3 profily,
s jejichž pomocí můžete
dosáhnout rozličných chutí
i aromat z pouhého jednoho
druhu kávových zrn.

   dynamický

Doba procesu vaření
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ESPRESSO ATD.
Oblíbená nastavení zaměstnanců společnosti NIVONA

Peter Wildner, generální ředitel
NIVONA Apparate GmbH
Espreso vyrobené přístrojem CafeRomatica 1030
Množství: 40 ml
Síla kávy: 4/5
Aromatický profil: intenzivní
Teplota: vysoká
Piji 3 až 5 espress denně. A nastavení, která používám,
závisí na denní době. Ráno si dám malé 30ml espresso
s úrovní intenzity 2/5 pro radost před zahájením práce. Po
obědě si dám první o něco silnější espresso: 40 ml, úroveň
intenzity 4/5. Odpoledne nebo večer snížím úroveň intenzity
ale aromatický profil nechám stejný: intenzivní. S tímto
profilem si mé espresso vždy zachová svou podstatu,
příjemnou hořkost a vysokou míru extrakce. A vždy
používám naši kávu Café Milano, protože jde o ideální směs
zrn Robusty a Arabici.
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NOVINKA: CafeRomatica 1030

ZCELA NOVÁ
NIVONA 1030
DOKONALE NAVRŽENÁ
PRO MALÉ KANCELÁŘE
A VELKÉ DOMÁCNOSTI

Zcela nová NIVONA CafeRomatica 1030:
lahodný způsob, jak inspirovat zákazníky,
motivovat zaměstnance nebo zlepšit
kvalitu života v domácnosti.

Zlepšete harmonii vašeho pracovního života: Se zcela

dokonale reaguje na požadavky domácností, kanceláří nebo

novým modelem CafeRomatica 1030, myslela společnost

malých firem. Ve firmě, kanceláři, lékařské ordinaci nebo

NIVONA na zákazníky s velkou vášní pro kávu. Kávovar 1030

kosmetických a kadeřnických salónech: s přístrojem 1030

je větší, rychlejší a vybavený nejnovějšími technologiemi,

můžete uložit až 18 personalizovaných kávových receptur

jako inovativní systém Aroma Balance System. Tento model

pro kolegy, zaměstnance a zákazníky.
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NOVINKA: CafeRomatica 1030

KÁVA VSTUPUJE DO

DIGITÁLNÍHO
VĚKU
SPOLEČNOST NIVONA
VYBAVILA SVÉ
PLNOAUTOMATICKÉ
KÁVOVARY CHYTRÝMI
TECHNOLOGIEMI

Funkce MOJE KÁVA pro až 18 nápojů
Možnost uložit další nápoje navíc ke standardním kávovým
recepturám umožní přizpůsobení potěšení z kávy

Barevný dotykový displej s technologií TFT
Barevná grafika a textové informace na
dokonale ostrém dotykovém displeji zaručují
bezvadnou obsluhu pomocí otočného ovladače
nebo dotykem.

Chytřejší káva
Integrovaná technologie Bluetooth
pro použití aplikací. Připravte si kávu
pomocí smartphonu

Technické vlastnosti
Ovládání OneTouch
	Funkce OneTouch Spumatore Duo připraví dva šálky cappuccina
najednou pomocí dotykového displeje
• Novinka: Aroma Balance System
	Tři aromatické profily zabezpečí maximální aroma a přesně
stanovenou extrakci
• Funkce MOJE KÁVA pro až 18 nápojů
	Možnost uložit další nápoje navíc ke standardním kávovým
recepturám umožní přizpůsobení potěšení z kávy
• Dva termobloky
	Kratší doba přípravy nápoje díky současnému ohřívání kávy pro
horké mléko a pěnu a vody pro horkou kávu
• Cappuccino-connoisseur
V závislosti na vašich preferencích můžete mít
1. Nejprve kávu a poté mléko (pěnu)
2. Nejprve mléko (pěnu) a poté kávu
3. Obojí najednou
• Živé programování všech receptur
• Kónický mlýnek z tvrzené oceli s extrémně nízkou hlučností
•	
Vyjímatelná varná jednotka umožňuje snadné a hygienické
čištění
• Přímé dávkování všech nápojů
• Nápoje s mlékem lze uzamknout
• Nastavitelná teplota kávy ve 3 krocích
• Nastavitelná síla kávy v 5 krocích
• Režim ECO a vypínač pro nulovou spotřebu energie
• Systém automatického proplachování zpěňovače mléka
•	
Programy hygienické údržby pro čištění, odvápňování a vyplachování stiskem tlačítka
• Výstup kávy s nastavitelnou výškou až 16,5 cm
• Dvoubarevné osvětlení šálku dodá výjimečně estetický dojem
• Automatické sledování zásoby vody a kávových zrn
• Individuálně nastavitelná hrubost mletí
• Držák hadičky na mléko na výstupu kávy
• Vyhřívaný podstavec na šálek
• Horká voda pro přípravu čaje
• Přídavná přihrádka na mletou kávu
• Víčko pro uchování aroma
• Tlak čerpadla 15 barů
• Snadné přemisťování díky zadním kolečkům
•	
Včetně dvou filtrů na pitnou vodu CLARIS, čisticích tablet,
hadičky na mléko a odměrky
• Včetně průhledné nádoby na mléko (0,9 l)
•

Cena 54.449,-

Extra velká nádoba na kávová zrna
Kapacita 600 g vystačí na mnoho
šálků kávy (lze rozšířit na 1000 g)

Extra velká nádoba na vodu
3,5 l nabídne téměř nekonečné potěšení
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ODKUD POCHÁZÍ
SKVĚLÁ KÁVA
Káva je produktem přírody, stejně jako víno, čokoláda
nebo čaj. Chuť a obsah kofeinu určují základní vlastnosti
v závislosti na stavu půdy, klimatických podmínkách
a postupu pražení. Čím déle kávová zrna zrají (8 až
10 měsíců), tím komplexnější a dokonalejší může být
aroma. U kávy lze rozpoznat až 1000 různých znaků.
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CAFÉ MILANO

Kávovník je velmi citlivá rostlina, která vyžaduje
vyvážené klima. Ideální je tzv. kávové pásmo: přibližně
mezi 23° stupni severní šířky na severní polokouli

KDE ROSTOU NEJLEPŠÍ ZRNA
Žádná hromadně vyráběná komodita – jen malé množství
mimořádné kvality!
Společnost NIVONA má pro vás tajný tip – tato kávová zrna
představují vrchol potěšení při konzumaci kávy. Vybírána
jsou ta nejušlechtilejší kávová zrna z hornatých oblastí
(odrůd Arabica a Robusta), která jsou míchána ve vyváženém
poměru a tradičně pražena v bubnu. Na závěr jsou balena
v moderních obalech zachovávajících jejich jedinečné
aroma. Výsledkem je jemný, harmonický, a přesto intenzivní
požitek z kávy pečlivě vybrané společností NIVONA.

a 25° jižní šířky na jižní polokouli. Hlavní pěstitelé kávy
se nacházejí v Africe, Jižní a Střední Americe a Asii.
99 % sklizené kávy je buď Arabica, nebo Robusta. Zrna
Arabici rostou v nadmořské výšce od 600 do 2 100 m.
Zrnům Robusty se rovněž daří ve výškách pod
800 m. n. m. Káva roste na malých stromech nebo
keřích, které dorůstají výšky 12 až 15 metrů. Plody
kávovníků vypadají jako třešně a jsou tak i nazývány.
Účinek kávy byl ve skutečnosti objeven náhodou. Pasáci
koz v místech, kde rostly kávovníky, zjistili, že kozám
nejen kávové plody chutnají, ale navíc po jejich snědení
nespí a dovádějí.

Model: NICM 001
Č. zboží 390 700 001
13
Cena 399,-

CafeRomatica 858

TESTOVÁNO
K ,,DOKONALOSTI“

V

případě

modelu

858

designér

s elegantním černým displejem. Kombinace, která
vás na první pohled zaujme. Nejvyšší model řady 8
vyniká elegantním a klasickým designem, technickou
dokonalostí a maximálním pohodlím.
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zkombinoval

přední stranu z pevné nerezové oceli vysoké kvality

Barevný displej
Barevná grafika a textové
informace na dokonale ostrém
displeji zaručují bezvadnou
obsluhu pomocí jediného
otočného ovladače: otočte –
stiskněte – vychutnávejte

MOJE KÁVA
Možnost uložit až 10 různých
kávových receptur

OneTouch Spumatore Duo
Pro dvě cappuccina najednou
stisknutím tlačítka

Vyjímatelná varná jednotka
pro hygienické čištění

Technické vlastnosti
Nádrž na vodu s kapacitou 1,8 l
Živé programování všech receptur
• Kónický mlýnek z tvrzené oceli s extrémně nízkou hlučností
• Nastavitelná teplota kávy ve 3 krocích
• Nastavitelná síla kávy v 5 krocích
• Režim ECO a vypínač pro nulovou spotřebu energie
• Systém automatického proplachování zpěňovače mléka
•	
Programy hygienické údržby pro čištění, odvápňování
a vyplachování stiskem tlačítka
• Funkce statistiky a sledování údržby
• Výstup kávy s nastavitelnou výškou až 14 cm
• Dvoubarevné osvětlení šálku dodá výjimečně estetický dojem
• Automatické sledování zásoby vody a kávových zrn

Držák hadičky na mléko na výstupu kávy
Individuálně nastavitelná hrubost mletí
• Vyhřívatelný podstavec na šálek
• Technologie Aromatica System s tlakem čerpadla 15 barů
• Snadné přemisťování díky zadním kolečkům
• Horká voda pro přípravu čaje
• Přídavná přihrádka na mletou kávu
• Víčko pro uchování aroma
•	
Včetně filtru na pitnou vodu CLARIS, čisticích tablet, hadičky
na mléko a odměrky
• Elegantní design, dekorace z nerezové oceli a chromu
• Včetně nerezové termosky na mléko (0,5 l)

•

•

•

•

Cena 37.999,-
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CafeRomatica 848

PORTRÉT VE STŘÍBŘE
Elegantní hliníkový vzhled s chromovaným zdobením
zatraktivní každou kuchyň, do které ho umístíte. Navíc
tento mistrovský kousek nabízí technickou dokonalost
a perfektní ovladatelnost.

16

Barevný displej
Barevná grafika a textové
informace na dokonale ostrém
displeji zaručují bezvadnou
obsluhu pomocí jediného
otočného ovladače: otočte –
stiskněte – vychutnávejte

MOJE KÁVA
Možnost uložit až 10 různých
kávových receptur

OneTouch Spumatore Duo
Pro dvě cappuccina najednou
stisknutím tlačítka

Vyjímatelná varná jednotka
pro hygienické čištění

Technické vlastnosti
Nádrž na vodu s kapacitou 1,8 l
Živé programování všech receptur
• Kónický mlýnek z tvrzené oceli s extrémně nízkou hlučností
• Nastavitelná teplota kávy ve 3 krocích
• Nastavitelná síla kávy v 5 krocích
• Režim ECO a vypínač pro nulovou spotřebu energie
• Systém automatického proplachování zpěňovače mléka
•	Programy hygienické údržby pro čištění, odvápňování
a vyplachování stiskem tlačítka
• Funkce statistiky a sledování údržby
• Výstup kávy s nastavitelnou výškou až 14 cm
• Dvoubarevné osvětlení šálku dodá výjimečně estetický dojem
• Automatické sledování zásoby vody a kávových zrn

Držák hadičky na mléko na výstupu kávy
Individuálně nastavitelná hrubost mletí
• Vyhřívatelný podstavec na šálek
• Technologie Aromatica System s tlakem čerpadla 15 barů
• Snadné přemisťování díky zadním kolečkům
• Horká voda pro přípravu čaje
• Přídavná přihrádka na mletou kávu
• Víčko pro uchování aroma
•	Včetně filtru na pitnou vodu CLARIS, čisticích tablet, hadičky
na mléko a odměrky
• Elegantní design, dekorace ze stříbrného hliníku a chromu
• Včetně průhledné nádoby na mléko (0,9 l)

•

•

•

•

Cena 31.999,-
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CafeRomatica 839 a CafeRomatica 838

POSTMODERNÍ
UMĚLECKÉ DÍLO
V MATNÉM PROVEDENÍ
Za

moderním

čelem

kávovarů

CafeRomatica

839

a CafeRomatica 838 se skrývá technická dokonalost
a snadná obsluha. Pozvedněte své potěšení z kávy na
nejvyšší úroveň.
Technické vlastnosti
Možnost uložit až 10 různých kávových receptur
Nádrž na vodu s kapacitou 1,8 l
• Živé programování všech receptur
• Kónický mlýnek z tvrzené oceli s extrémně nízkou hlučností
• Nastavitelná teplota kávy ve 3 krocích
• Nastavitelná síla kávy v 5 krocích
• Režim ECO a vypínač pro nulovou spotřebu energie
• Systém automatického proplachování zpěňovače mléka
•	Programy hygienické údržby pro čištění, odvápňování
a vyplachování stiskem tlačítka
• Funkce statistiky a sledování údržby
• Výstup kávy s nastavitelnou výškou až 14 cm
•	Dvoubarevné osvětlení šálku dodá výjimečně estetický dojem
• Automatické sledování zásoby vody a kávových zrn
• Držák hadičky na mléko na výstupu kávy
• Individuálně nastavitelná hrubost mletí
• Vyhřívaný podstavec na šálek
• Technologie Aromatica System s tlakem čerpadla 15 barů
• Snadné přemisťování díky zadním kolečkům
• Horká voda pro přípravu čaje
• Přídavná přihrádka na mletou kávu
• Víčko pro uchování aroma
•	Včetně filtru na pitnou vodu CLARIS, čisticích tablet, hadičky
na mléko a odměrky
• Nadčasový design:
	stříbrná přední strana a chromované zdobení (NICR 839) nebo
černá přední strana a chromované zdobení (NICR 838)
•
•

Cena NICR 839: 27.999,Cena NICR 838: 27.999,-
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Barevný displej
Barevná grafika a textové
informace na dokonale ostrém
displeji zaručují bezvadnou
obsluhu pomocí jediného
otočného ovladače: otočte –
stiskněte – vychutnávejte

OneTouch Spumatore
Pro cappuccino jedním
stiskem tlačítka

ESPRESSO ATD.
Oblíbená nastavení zaměstnanců společnosti NIVONA

Sören Kleer, vedoucí oddělení IT
Caffè Lungo připravené kávovarem CafeRomatica 838
a káva připravená modelem 1030
Množství: 220 ml
Síla kávy: 3/5
Aromatický profil: konstantní
Teplota: maximální

Režim ECO a vypínač
pro nulovou spotřebu energie

Vyjímatelná varná jednotka
pro hygienické čištění

V práci piji kávu připravenou modelem 1030 a s konstantním aromatickým profilem. Doma mám kávovar
838 jen s jedním profilem, který je podobný konstantnímu. Vždy jsem měl v oblibě obyčejnou kávu, a protože
piji asi 3 denně, úroveň intenzity kávy 3 je dostačující.
Teplota je vždy maximální. Upřednostňuji kávu caffè
lungo před caffè americano, protože obsahuje více
kofeinu. Oba nápoje jsou samozřejmě espresso s větším množstvím vody, ale zatímco při přípravě lunga
voda protéká mletou kávou, v případě americana je nalita do již hotové kávy. Protože se kofein ve vodě rozpouští, lungo jej obsahuje více než americano, což má za
následek odlišnou chuť.
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CHARAKTER
A OKOUZLUJÍCÍ
AROMA
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Pouze pražením rozvinou kávová zrna své vlastnosti
a známou chuť. To, jaké nuance chuti kávy pracovník
pražírny odhalí, je otázkou zkušeností a citlivosti. V závislosti
na syrových zrnech a dovednostech pracovníka lze rozvinout
celou škálu chutí: čokoládovou, oříškovou, ovocnou,
klasickou, kořeněnou, suchou nebo hořkou.

NOVÁ ŘADA
NIVONA 7
Přináší do vaší kuchyně inovativní vzhled
a moderní technologie

NOVINKA: CafeRomatica 788

OBJEVTE NOVÝ
ROZMĚR KÁVY
Záplava novinek: Řada 7 nyní představuje ještě více
luxusu a designu. Modely byly aktualizovány, vylepšeny
a zkrášleny: především model 788 v nevídaném,
hlubokém a temně černém 3D odstínu: Dimension
Black. Prvotřídní, futuristický povrch dokonale zapadne
do každé moderní kuchyně. Navíc vás model 788
inspiruje svými výkonnými funkcemi.

Technické vlastnosti
	MOJE KÁVA: Stisknutím tlačítka lze zvolit 5 různých
uložených kávových receptur.
• Nádrž na vodu s kapacitou 2,2 l
• Živé programování všech receptur
• Kónický mlýnek z tvrzené oceli s extrémně nízkou hlučností
• Zvuková izolace
•	Vyjímatelná varná jednotka umožňuje snadné a hygienické
čištění
• Moderní design s 3D efektem: Dimension Black
• Nastavitelná teplota kávy ve 3 krocích
• Nastavitelná síla kávy v 5 krocích
• Režim ECO a vypínač pro nulovou spotřebu energie
• Systém automatického proplachování zpěňovače mléka
•	Programy hygienické údržby pro čištění, odvápňování
a vyplachování stiskem tlačítka
•

Funkce statistiky a sledování údržby
Osvětlení šálku dodá výjimečně estetický dojem
• Automatické sledování zásoby vody a kávových zrn
• Individuálně nastavitelná hrubost mletí
• Výstup kávy s nastavitelnou výškou až 14 cm
• Vyhřívaný podstavec na šálek
• Tlak čerpadla 15 barů
• Snadné přemisťování díky zadním kolečkům
• Horká voda pro přípravu čaje
• Přídavná přihrádka na mletou kávu
• Víčko pro uchování aroma
•	Včetně filtru na pitnou vodu CLARIS, čisticích tablet,
hadičky na mléko a odměrky
• Nerezová termoska na mléko (0,5 l)
•
•

Cena 24.999,-
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Novinka:
Aroma Balance System
Tři aromatické profily
zabezpečí maximální chuť
a přesně stanovenou extrakci.

Barevný displej
Barevná grafika a textové
informace na dokonale ostrém
displeji zaručují bezvadnou
obsluhu pomocí dvou otočných
ovladačů.

Integrovaná technologie Bluetooth pro
použití aplikací
Uvařte si kávu pomocí
smartphonu

OneTouch Spumatore
Pro cappuccino jedním
stiskem tlačítka

23

NOVINKA: CafeRomatica 778

VIZE V BÍLÉM PROVEDENÍ
SE STYLEM A POHODLÍM
Tento model nové řady 7 rovněž představuje luxus
a moderní design. Na první pohled vás upoutá elegantní
půvab kávovaru CafeRomatica 778 v barvě Dimension
White. Prvotřídní, futuristický vzhled tohoto modelu
dokonale zapadne do každé moderní domácnosti. Navíc
model 778 nabízí výkonné funkce, které si zamilujete.
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Technické vlastnosti
	MOJE KÁVA – stisknutím tlačítka lze zvolit uloženou
kávovou recepturu
• Nádrž na vodu s kapacitou 2,2 l
• Živé programování všech receptur
• Kónický mlýnek z tvrzené oceli s extrémně nízkou hlučností
• Zvuková izolace
•	Vyjímatelná varná jednotka umožňuje snadné a hygienické
čištění
• Moderní design s 3D efektem: Dimension White
• Nastavitelná teplota kávy ve 3 krocích
• Nastavitelná síla kávy v 5 krocích
• Režim ECO a vypínač pro nulovou spotřebu energie
• Systém automatického proplachování zpěňovače mléka
•	Programy hygienické údržby pro čištění, odvápňování
a vyplachování stiskem tlačítka
•

Novinka!
Aroma Balance System
Tři aromatické profily
zabezpečí maximální chuť
a přesně stanovenou extrakci.

Barevný displej
Barevná grafika a textové
informace na dokonale ostrém
displeji zaručují bezvadnou obsluhu
pomocí dvou otočných ovladačů.

Funkce statistiky a sledování údržby
Osvětlení šálku dodá výjimečný estetický dojem
• Automatické sledování zásoby vody a kávových zrn
• Individuálně nastavitelná hrubost mletí
• Výstup kávy s nastavitelnou výškou až 14 cm
• Podstavec na šálek
• Tlak čerpadla 15 barů
• Snadné přemisťování díky zadním kolečkům
• Horká voda pro přípravu čaje
• Přídavná přihrádka na mletou kávu
• Víčko pro uchování aroma
•	Včetně filtru na pitnou vodu CLARIS, čisticích tablet,
hadičky na mléko a odměrky
•

Integrovaná
technologie
Bluetooth pro použití
aplikací
Uvařte si kávu
pomocí smartphonu

•

OneTouch Spumatore
Pro cappuccino jedním
stiskem tlačítka

Cena 23.999,-
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NOVINKA: CafeRomatica 768

NOVÉ ODSTÍNY
ŠEDI
Model CafeRomatica 768, nádherný zvnějšku, vás
uchvátí i svými vnitřními kvalitami. Model 768 připraví
kávu v kvalitě profesionálního pákového přístroje
a překvapí intuitivním ovládáním a prvotřídní kvalitou.
Díky tomu tento model dokonale ladí s moderním
životním stylem a vaší kuchyní. Model 768 zastupuje
novou vášeň pro kávu.

Technické vlastnosti
	MOJE KÁVA – stisknutím tlačítka lze zvolit uloženou
kávovou recepturu
• Nádrž na vodu s kapacitou 2,2 l
• Živé programování všech receptur
• Kónický mlýnek z tvrzené oceli s extrémně nízkou hlučností
• Zvuková izolace
•	Vyjímatelná varná jednotka umožňuje snadné a hygienické
čištění
• Moderní design s 3D efektem: Dimension Silver
• Nastavitelná teplota kávy ve 3 krocích
• Nastavitelná síla kávy v 5 krocích
• Režim ECO a vypínač pro nulovou spotřebu energie
• Systém automatického proplachování zpěňovače mléka
•	Programy hygienické údržby pro čištění, odvápňování a vyplachování stiskem tlačítka
•
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Funkce statistiky a sledování údržby
Osvětlení šálku dodá výjimečně estetický dojem
• Automatické sledování zásoby vody a kávových zrn
• Individuálně nastavitelná hrubost mletí
• Výstup kávy s nastavitelnou výškou až 14 cm
• Podstavec na šálek
• Tlak čerpadla 15 barů
• Snadné přemisťování díky zadním kolečkům
• Horká voda pro přípravu čaje
• Přídavná přihrádka na mletou kávu
• Víčko pro uchování aroma
•	Včetně filtru na pitnou vodu CLARIS, čisticích tablet,
hadičky na mléko a odměrky
•
•

Cena 23.999,-

Novinka!
Aroma Balance System
Tři aromatické profily
zabezpečí maximální
chuť a přesně
stanovenou extrakci.

Barevný displej
Barevná grafika a textové
informace na dokonale
ostrém displeji zaručují
bezvadnou obsluhu pomocí
dvou otočných ovladačů.

Integrovaná
technologie Bluetooth
pro použití aplikací
Uvařte si kávu pomocí
smartphonu

OneTouch Spumatore
Pro cappuccino jedním
stiskem tlačítka
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NOVINKA: CafeRomatica 758

PRO CTITELE
ČISTÝCH LINIÍ
Nový model CafeRomatica 758 je dokonalým přístrojem pro každého, kdo má rád život i kávu čisté, silné
a nekomplikované. Tento model uspokojí ctitele čistých
linií díky matně černé přední straně a jednomu aromatickému profilu.
S překvapivou skromností dokáže model 758 ohromit
svou naprostou efektivitou a vysokou kvalitou. Nenechte
se však zmást jeho jednoduchostí, jeho funkčnost je
špičková.
28

OneTouch Spumatore
Pro cappuccino jedním
stiskem tlačítka

Barevný displej
Barevná grafika a textové
informace na dokonale
ostrém displeji zaručují
bezvadnou obsluhu pomocí
dvou otočných ovladačů.

Integrovaná technologie
Bluetooth pro použití
aplikací
Uvařte si kávu pomocí
smartphonu

Jeden aromatický profil
zprostředkuje dokonalou chuť
a extrakci

Technické vlastnosti
	MOJE KÁVA – stisknutím tlačítka lze zvolit uloženou
kávovou recepturu
• Nádrž na vodu s kapacitou 2,2 l
• Živé programování všech receptur
• Kónický mlýnek z tvrzené oceli s nízkou hlučností
•	Vyjímatelná varná jednotka umožňuje snadné
a hygienické čištění
• Nastavitelná teplota kávy ve 3 krocích
• Nastavitelná síla kávy v 3 krocích
• Režim ECO a vypínač pro nulovou spotřebu energie
• Systém automatického proplachování zpěňovače mléka
•	Programy hygienické údržby pro čištění, odvápňování
a vyplachování stiskem tlačítka
•

Funkce statistiky a sledování údržby
Automatické sledování zásoby vody a kávových zrn
• Individuálně nastavitelná hrubost mletí
• Výstup kávy s nastavitelnou výškou až 14 cm
• Podstavec na šálek
• Tlak čerpadla 15 barů
• Horká voda pro přípravu čaje
• Přídavná přihrádka na mletou kávu
• Víčko pro uchování aroma
•	Včetně filtru na pitnou vodu CLARIS, čisticích tablet,
hadičky na mléko a odměrky
•	Nadčasový design, matně černé provedení
s chromovanými dekoracemi
•
•

Cena 19.999,-
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NEJLEPŠÍ PRVNÍ
KROK DO SVĚTA
SKVĚLÉ KÁVY
Řada NIVONA 6

CafeRomatica 646
TEMNÁ STRANA POTĚŠENÍ
Skromný, černý a všestranný současně, takový je model
CafeRomatica 646, který vám nabízí perfektní začátek
každého dne. Model nepostrádá žádné klíčové aspekty
plně automatického kávovaru a nabídne vám lahodnou
kávu. Model 646 je vaší ideální vstupenkou do světa
čerstvě uvařené kávy, zejména díky svému skvělému
poměru ceny a kvality.

CafeRomatica 656 a CafeRomatica 646
JAK SE STÁT KÁVOVÝM NADŠENCEM
Skromné a všestranné současně, takové jsou modely
CafeRomatica 656 a CafeRomatica 646, které

Profesionální,
ručně ovládaná
funkce cappuccino
s technologií
Spumatore
Mléčná pěna přímo do
vašeho šálku

vám nabízejí perfektní začátek každého dne. Model
nepostrádá žádné klíčové aspekty plně automatického
kávovaru a nabídne vám lahodnou kávu. Modely 646
a 656 jsou vaší ideální vstupenkou do světa čerstvě
uvařené kávy, zejména díky svému skvělému poměru

Digitální displej se
symboly a textem
Srozumitelné zprávy

ceny a kvality.

Technické vlastnosti
Nádrž na vodu s kapacitou 2,2 l
Horká voda pro přípravu čaje
• Kónický mlýnek z tvrzené oceli s velmi nízkou hlučností
• Zvuková izolace (pouze model NICR 656)
•	Vyjímatelná varná jednotka umožňuje snadné a hygienické
čištění
•	Nadčasový design, stříbrné provedení s chromovanými
dekoracemi
• Nastavitelná teplota kávy ve 3 krocích
• Režim ECO a vypínač pro nulovou spotřebu energie
• Systém ručního proplachování zpěňovače mléka
•	Programy hygienické údržby pro čištění, odvápňování
a vyplachování
• Automatické sledování hladiny vody
• Individuálně nastavitelná hrubost mletí
• Výškově nastavitelný výstup kávy
• Přídavná přihrádka na mletou kávu
• Podstavec na šálek
• Technologie Aromatica System s tlakem čerpadla 15 barů
•	Včetně filtru na pitnou vodu CLARIS, čisticích tablet,
hadičky na mléko a odměrky
•	Včetně průhledné nádoby na mléko (0,9 l), u modelu
CafeRomatica 646 za příplatek
•
•

Cena NICR 646: 15.999,Cena NICR 656: 16.999,-

Nastavitelná síla kávy
ve 3 krocích – tak,
jak ji máte rádi

Snadné ovládání
Otočte – stiskněte – vychutnejte si
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CafeRomatica 626

Digitální displej se
symboly a textem
Srozumitelné zprávy

Technické vlastnosti
Nádrž na vodu s kapacitou 2,2 l
Horká voda pro přípravu čaje
• Kónický mlýnek z tvrzené oceli s velmi nízkou hlučností
•	Vyjímatelná varná jednotka umožňuje snadné a hygienické
čištění
•	Nadčasový design, uhlově černé provedení s chromovanými
dekoracemi
• Nastavitelná teplota kávy ve 3 krocích
• Režim ECO a vypínač pro nulovou spotřebu energie
•	Programy hygienické údržby pro čištění, odvápňování
a vyplachování
• Funkce statistiky a sledování údržby
• Individuální volba síly kávy – 3 možnosti i pro 2 šálky
• Funkce automatického vypnutí
•
•

Nastavitelná síla kávy
ve 3 krocích – tak,
jak ji máte rádi

Snadné ovládání
Otočte – stiskněte – vychutnejte si

Parní tryska
Automatické sledování hladiny vody
• Individuálně nastavitelná hrubost mletí
• Výškově nastavitelný výstup kávy
• Přídavná přihrádka na mletou kávu
• Podstavec na šálek
• Technologie Aromatica System s tlakem čerpadla 15 barů
•	Včetně 2ks čisticích tablet a odměrky
•
•
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Cena 12.999,-

JAK VYROBIT
VELMI DOBROU
MLÉČNOU PĚNU
Mléčná pěna je nedílnou součástí dnešní kávové kultury.
Všechny modely od společnosti NIVONA vytvářejí
načechranou a lahodnou mléčnou pěnu. Tajemství
skvělé mléčné pěny tkví v technologiích Spumatore
a OneTouch Spumatore (Single a Duo). Pomocí této
funkce můžete vytvořit krémovou a dokonalou mléčnou
pěnu – jednoduchou nebo dvojitou – a rovněž pouhým
jedním stiskem tlačítka. Nejlepší je z čerstvého mléka
z nerezové termosky na mléko.

Proč se mléko zpěňuje?
Mléčná pěna se skládá z mnoha malých vzduchových
bublinek, které přilínají k bílkovinným molekulám
mléka. Prostřednictvím horké páry vznikne síť složená
ze vzduchu, bílkovin, tuku a cukru. Čím jemnější sít je,
tím hladší je mléčná pěna. Přidáním tepla a vzduchu do
mléka dojde k částečné přeměně laktózy v jednoduchý
cukr. Proto mléčná pěna chutná nasládle.
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CafeGrano 130

UMĚNÍ MLETÍ
KÁVOVÝCH
ZRNEK
Zvláště dobrá pražená káva si zaslouží správné semletí.
Ať již melete kávu pro malé espresso, tradiční kávovar
nebo jen pro ručně připravovanou kávu, mlýnek
CafeGrano byl navržen s přesně naladěným nastavením,
aby z každého zrna nabídl to nejlepší. Zajistili jsme,
aby proces mletí byl dokonale načasován. Stručně
řečeno, CafeGrano je mlýnek na kávu navržený tak, aby
poskytoval plnou chuť a aroma čerstvě umleté kávy.

Technické vlastnosti
	Vícefázové mletí
	Jemné mletí pro uchování
chuti
•	Nastavitelné množství
a doba mletí
•	Průhledná, vyjímatelná
schránka na kávový prášek
•	Průhledná, vyjímatelná
schránka na kávová zrna
(200 g)
•	Kvalitní kónický mlýnek
z tvrzené oceli
•	Prostor pro uschování
kabelu
•
•

Cena 2.999,-
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Správné načasování
Ergonomicky navržený,
snadno ovladatelný spínač
časovače. Spínač časovače
řídí délku procesu mletí zrn
a tedy i množství umleté kávy.

Správná volba
Přístroj, který vyniká v oblasti
kvality a uživatelské přívětivosti.
Zjistit úroveň mletí zrn je záležitostí
krátkého pohledu. A k zvolení
jemnosti namleté kávy stačí jen
rychlé otočení.

Příslušenství

Dva ideální doplňky pro váš kávovar NIVONA
Nabízíme vám neskutečně úžasnou kombinaci. Pokud

ORIGINÁL JE VŽDY
NEJLEPŠÍ

již vlastníte kávovar NIVONA CafeRomatica s funkcí
Spumatore, máme pro vás dva dokonalé doplňky.
Prvním je termoska na mléko, vyrobená z velmi kvalitní
nerezové oceli, která uchovává mléko po dlouhou dobu
čerstvé a chladné. Druhým je průhledná nádoba na vodu

Přídavná nádoba na kávová zrna NIZB 410
Zvětší nádobu na kávová zrna modelu CafeRomatica
1030 na 1000 g.
Snadná instalace
•	Víčko lze stále snadno
zavřít
•

Model: NIZB 410
Č. zboží 390 700 410
Cena 1.499,-

Nejen čistě, ale i hygienicky
To, jestli mléčná pěna pro vaše cappuccino nebo latte
macchiato chutná opravdu čerstvě a lahodně, závisí
jak na čerstvosti mléka, tak na drobné, ale zásadní
součástce: hadičce na mléko. Pouze s bezvadně
vyčištěnou hadičkou můžete dosáhnout dokonalé pěny.
Pro naše plně automatické kávovary jsou k dispozici
náhradní hadičky, které jsou dodávány v praktickém
balení po 3 kusech. Tak je zaručeno, že doma vždy
budete mít po ruce náhradu.
Hadička na mléko NICT 330
•	Náhradní hadička na mléko pro všechny
modely NIVONA s funkcí OneTouch
Spumatore
• Balení po 3 kusech

– velmi užitečný doplněk. Oba doplňky se dokonale
hodí k funkci Spumatore a díky nim je velmi snadné
připravit café latte, cappuccino nebo latte macchiato.
Navíc vypadají opravdu skvostně, protože byly speciálně
navrženy pro spotřebiče NIVONA.

Termoska na chlazené mléko NICT 500
•

Uchovává mléko čerstvé a chladné

•

Nerezová ocel

•

0,5 l

•

Pro modely s funkcí Spumatore

Model: NICT 500
Č. zboží 390 700 050
Cena 1.299,-

Nádoba na mléko NICT 900
	Dokonalé uskladnění čerstvého

•

mléka
•

Průhledný syntetický materiál

	Umožňuje snadno zjistit hladinu

•

mléka
•

0,9 l

•

Pro modely s funkcí Spumatore

Model: NIMC 900
Model: NIMA 330
Č. zboží 390 700 130

Č. zboží 390 700 900
Cena 309,-

Cena 299,-
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Údržba

DOBRÁ PÉČE
SE VYPLATÍ
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I kávovar NIVONA vyžaduje čas od času péči a pozornost,
aby byla zachována jeho spolehlivá funkce. Pravidelné
čištění je nejen hygienické, navíc udržuje přístroj
v dobrém funkčním stavu a zaručuje, že i po dlouhé době
nabídne tu nejlepší chuť. Výhodou kávovaru NIVONA
je, že vás přesně informuje, co potřebuje – například
v případě čisticího nebo odvápňovacího programu vám
přesně řekne, co dělat – je to opravdu takhle snadné!
A samozřejmě platí, že čištění a odvápňování se nejlépe
provádí s pomocí originálních výrobků NIVONA pro péči
o kávovar.

SPECIÁLNÍ TEKUTÝ ODVÁPŇOVAČ NIRK 703
Pro plně automatické kávovary vybavené integrovaným
odvápňovacím programem. Výrobek je speciálně
navržený pro pravidelné odvápňování kvalitních plně
automatických kávovarů.
	Pro čisticí program všech modelů

•

NIVONA
• Spolehlivě odstraňuje vodní kámen
• Odvápňuje beze zbytků
•	Pravidelným odvápňováním chráníte
přístroj a zaručíte plné kávové aroma
• 500 ml

TEKUTÝ PŘÍPRAVEK CREAMCLEANER NICC 705
Speciálně navržený pro optimální čištění zpěňovačů
mléka v kávovarech. Po naředění vodou a při
pravidelném použití zaručuje dlouhotrvající čistotu
a hygienu.
•

	Pro čištění zpěňovače mléka

•

	Speciálně navržený pro integrovaný

Spumatore
čisticí program zpěňovače mléka
Snadné ovládání
•	Pravidelným čištěním zpěňovače mléka
zaručíte plné kávové aroma a hygienu
• 500 ml
•

Cena 299,Cena 299,-

Model: NIRK 703
Č. zboží 390 700 300

Model: NICC 705
Č. zboží 390 700 500

KAZETA FILTRU PITNÉ VODY CLARIS NIRF
700
Speciální filtrační kazeta pro kávovary
NIVONA. Používáním filtru (a pravidelnými
výměnami) výrazně snižujete četnost
provádění odvápnění.

ČISTICÍ TABLETY NIRT 701
Pro profesionální čištění plně automatických
kávovarů
s
automatickými
čisticími
programy. Zaručuje hygienu, chrání aroma
a zajistí čerstvou chuť kávy.
	Pro čisticí program všech modelů NIVONA
	Účinně rozpouští nečistoty, jako zbytky

•

Naplněno pouze organickými materiály
• Bez chemických přísad
•	Chrání přístroj a prodlužuje jeho životnost
• Méně odvápňování
• 1 kus

•

Cena 399,-

Cena 299,-

Model: NIRF 700
Č. zboží 390 700 100

Model: NIRT 701
Č. zboží 390 701 200

•

kávy a tuky
	Pravidelným čištěním chráníte přístroj

•

•

a zaručíte plné kávové aroma
10 kusů
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PŘEHLED FUNKCÍ A TECHNICKÉ
ÚDAJE
Plně automatické kávovary
CafeRomatica

CafeRomatica 1030

CafeRomatica 858

CafeRomatica 848

CafeRomatica 839

CafeRomatica 838

Systém předpaření

x

x

x

x

x

Systém AROMATICA pro optimální aroma

x

x

x

x

x

5 stupňů

5 stupňů

5 stupňů

5 stupňů

5 stupňů

Funkce „dva šálky“

x

x

x

x

x

Individuálně programovatelné kávové receptury

x

x

x

x

x

x (18)

x (10)

x (10)

x (10)

x (10)

Výběr síly kávy

Funkce ukládání receptur „MOJE KÁVA“
Profesionální tlak čerpadla 15 barů

x

x

x

x

x

Digitální displej s textem a symboly

(TFT, dotykový)

(TFT, barevný)

(TFT, barevný)

(TFT, barevný)

(TFT, barevný)

(2barevné)

(2barevné)

(2barevné)

(2barevné)

(2barevné)

Vyhřívaný podstavec na šálek

x

x

Osvětlení šálku
Automatický indikátor odvápnění

x

x

x

x

x

Integrovaný odvápňovací program

x

x

x

x

x

Čisticí program

x

x

x

x

x

Funkce One-touch Spumatore (cappuccino jedním stiskem tlačítka)

x

(Duo)

(Duo)

x

x

Automatické proplachování pro funkci One-touch Spumatore

x

x

x

x

x

Profesionální, ručně ovládaná funkce Spumatore pro přípravu cappuccina
3 stupně

3 stupně

3 stupně

3 stupně

3 stupně

Výškově nastavitelná kávová tryska

x

x

x

x

x

Filtr na pitnou vodu CLARIS

x

x

x

x

x

Indikátor výměny filtru

x

x

x

x

x

Mimořádně tichý – provoz se sníženou hlučností

x

x

x

x

x

Nastavitelná porce kávy (cca. 20 ml – cca. max. 240 ml)

x

x

x

x

x

Vysoce kvalitní kónický mlýnek (tvrzená ocel)

x

x

x

x

x

Individuálně nastavitelná jemnost mletí kávy

x

x

x

x

x

Zásobník na předem namletou kávu (1 porce)

x

x

x

x

x

Individuálně nastavitelná tvrdost vody (ve 4 krocích)

x

x

x

x

x

3,5 l

1,8 l

1,8 l

1,8 l

1,8 l

Nastavitelná teplota kávy

Vyjímatelná nádoba na vodu, objem cca
Funkce „horká voda“ pro čaj a instantní nápoje
Rozměry (š × v × h) v cm, cca
Barva (přední strana, ovládací prvky)
Vyjímatelná varná jednotka pro snadné čištění
Termoska na mléko, 0,5 litru

x

x

x

x

x

30 × 42 × 48

24 × 33 × 48

24 × 33 × 48

24 × 33 × 48

24 × 33 × 48

matná temně černá / chromová

nerezová ocel / chromová

hliníková stříbrná / chromová

x

x

x

x

x

za příplatek

x

za příplatek

za příplatek

za příplatek

hliníková stříbrná / chromová matná temně černá / chromová

x

za příplatek

x

za příplatek

za příplatek

600 g

250 g

250 g

250 g

250 g

Zadní kolečka

x

x

x

x

x

Prostor pro uschování kabelu

x

x

x

x

x

Režim ECO / vypínač pro nulovou spotřebu energie

x

x

x

x

x

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

Příkon (max.)

2700 W

1465 W

1465 W

1465 W

1465 W

Hmotnost vč. obalu

13,0 kg

11,0 kg

11,0 kg

11,0 kg

11,0 kg

Č. zboží

300 001 030

300 800 858

300 800 848

300 800 839

300 800 838

Kód EAN

42 600 8346 030 6

42 600 8346 858 6

42 600 8346 848 7

42 600 8346 839 5

42 600 8346 838 8

54.449,-

37.999,-

31.999,-

27.999,-

27.999,-

Nádoba na mléko, plastová, průhledná
Nádoba na kávová zrna, objem cca

Provozní napětí

Cena

CafeRomatica 788

CafeRomatica 778

CafeRomatica 768

CafeRomatica 758

CafeRomatica 656

CafeRomatica 646

CafeRomatica 626

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5 stupňů

5 stupňů

5 stupňů

3 stupně

3 stupně

3 stupně

3 stupně

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x (5)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(TFT, barevný)

(TFT, barevný)

(TFT, barevný)

(TFT, barevný)

-/x

-/x

-/x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

3 stupně

3 stupně

3 stupně

3 stupně

3 stupně

3 stupně

3 stupně

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2,2 l

2,2 l

2,2 l

2,2 l

2,2 l

2,2 l

2,2 l

x

x

x

x

x

x

x

x

x

24 × 34 × 46

24 × 34 × 46

24 × 34 × 46

24 × 34 × 46

24 × 34 × 46

24 × 34 × 46

24 × 34 × 46

černá s 3D efektem / chromová

bílá s 3D efektem / chromová

stříbrná s 3D efektem / chromová

lesklá půlnoční čerň / chromová

uhlově černá

x

x

x

x

x

x

x

x

za příplatek

za příplatek

za příplatek

za příplatek

za příplatek

za příplatek

za příplatek

za příplatek

za příplatek

za příplatek

x

za příplatek

x

250 g

250 g

250 g

250 g

250 g

250 g

250 g

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

1455 W

1455 W

1455 W

1455 W

1455 W

1455 W

1400 W

11,0 kg

11,0 kg

11,0 kg

11,0 kg

10,0 kg

10,0 kg

10,0 kg

300 700 788

300 700 778

300 700 768

300 700 758

300 600 656

300 600 646

300 600 626

42 600 8346 788 6

42 600 8346 778 7

42 600 8346 768 8

42 600 8346 758 9

42 600 8346 656 8

42 600 8346 646 9

42 600 8346 626 1

24.999,-

23.999,-

23.999,-

19.999,-

16.999,-

15.999,-

12.999,-

matná temně černá / chromová hliníková stříbrná / chromová

NIVONA zákaznické centum Praha
Poděbradská 56/186
19000 Praha 9

NIVONA zákaznické centrum Liberec
Andělská cesta 7
46001 Liberec 1

tel.: +420 222 362 011
www.nivona-kavovary.cz

NAŠE KONTAKTY

