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EINDELIJK
AANGEKOMEN

We geven je graag unieke koffiemomenten. Waar je nu 

helemaal kunt zijn. Onze aroma-technologie staat garant 

voor een volledig perfecte Smaak. Leef deze momenten.

Wij maken de koffie. 

Een kop koffie met het gezin. Een cappuccino met de beste 

vriend. Of gewoon een snelle espresso. Elk van deze kor-

te momenten geeft ons die specifieke impuls, zorgt voor 

plezier en een goed gevoel. Deze momenten zijn het leven. 

Omdat koffie verbindt. het is zowel drank, cultureel erf- 

goed als uitnodigend.

Om ten volle van deze momenten van warmte te genieten, 

hebben wij bij NIVONA de aroma-technologie ontwikkeld. 

En onze twee modellen van de 8-serie een remastering 

toegestaan. Zoals een goed muziek album. Om de essentie 

van deze machines te begrijpen. Om het buitengewone nog 

meer te benadrukken.

De SPUMATORE DUOplus zorgt voor een uniek melkschuim 

bij elke cappuccino en elke latte macchiato. Een ervaring 

met elke kop. Met één druk op de knop. Omdat we in princi-

pe eenvoudig blijven. Zowel in bediening als in onderhoud.

Peter Wildner,  
Geschäftsführer NIVONA
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Beter in plaats van groter
. . .

kwaliteit ipv luxe
.. .

Altijd inovatief

Unser Anspruch:



ONZE PASSIE 
 VOOR HET HOOGSTE KOFFIEGENOT

Bluetooth-Module
Smart Kitchen? Maar alsjeblieft. De moderne bedie-
ning van veel van onze machines via de app biedt 
een nieuw niveau van comfort - plus een schat aan 
informatie over koffiegenot.

Makkelijk schoon te maken
Zo eenvoudig mogelijk, zo grondig als nodig: niet al-
leen de bediening van onze koffiemachines spreekt 
voor zich. Ook tijdens het schoonmaken hebben we 
het gemakkelijk, snel en intuïtief gehouden. Natuur-
lijk kan de zeteenheid worden verwijderd.



Aroma Balance Systeem 
ofwel „Barista in a box“
Indien de koffie niet door een Ba-
rista gemaakt wordt, dan van de  
“Barista in a Box” Met deze functie 
kunt U de extractie zo fijn instel-
len dat de smaak voor U perfect is. 
Vanaf onze 6 serie is deze functie 
aanwezig.

OneTouch-Spumatore
De fijnste melkschuim voor cappuccino en latte
macchiato met één druk op de knop. Dit wordt vooral 
gewaardeerd door liefhebbers van met melkproduc-
ten in de koffie. Verkrijgbaar vanaf de 7 serie

Vakhandelsmerk
Onze koffiemachines vindt U in veel Winkels - maar 
niet bij discounters en andere bedrijven zonder ad-
vies. NIVONA is exclusief verkrijgbaar bij speciaalza-
ken. Waarom? Omdat we vertrouwen op de experts 
die onze machines vertegenwoordigen.
En bovendien kunt u onmiddellijk worden overtuigd 
door een kopje koffie uit onze volautomatische ma-
chines.
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DE GEAVANCEERDE
DE SLIMSTE MANIER OM VAN KOFFIE TE GENIETEN
DE NIEUWE 9 SERIE
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CafeRomatica 970CafeRomatica 960



„State of the Art
   Coffee making.“

9

Beter en nog steeds
plezierig. De pionier 
van een nieuwe
Generatie. 
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Nieuw Ontwerp
Elegant en minimalistisch ontwerp dat het hightech karakter 
onderstreept. De exclusieve watertankverlichting in acht 
kleuren zorgt voor visueel genot.

B i j z o n d e r 
geruisloos
maalwerk
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Nieuw bedieningsconcept
Het nieuwste: een intuïtieve
bediening voor maximaal 
comfort en meer ervaring bij 
het verkrijgen van espresso, 
koffie, cappuccino en etc. 

Nieuwe aanbevelingen
Met het Aroma Pre-select van 
NIVONA kunt U met de 
nieuwe koffiesoorten, aanbe-
volen door de Barista’s , op 
de NIVONA machine 9 serie 
toepassen direct over de APP. 
Eenmalig genot, zo eenvoudig 
als het nooit geweest is. 

Koffie op het eerste gezicht
Dankzij het nieuwe 5 ‚‘ gro-
te touchscreen zijn er diep-
gaande inzichten in de voor-
bereiding. Animaties laten 
zien wat er gebeurt tijdens 
het zetproces en hoe uw kof-
fie wordt gemaakt in de 
volautomatische machine.

KIJK UIT NAAR DE TOEKOMST VAN 
DE KOFFIEVOLAUTOMATEN

9- Serie

In 2 kleuren verkrijgbaar

NICR 960 
Mat Zwart

NICR 970 
Titanium
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DE LIEVELINGEN VAN  
DE KOFFIEKENNER
  
  ENKELE MENINGEN VAN ONZE KLANTEN:

Marion S.
Wij zijn met onze mooie witte CafeRomatica zeer tevreden. 

Ik beveel deze machine bij andere aan. De bediening 
bevalt mij zeer goed. Alles is duidelijk. Het schoonmaken 

is gemakkelijk, wat voor mij zeer belangrijk is. Wij drinken 
Cappuccino , Espresso en café crème. De melkschuim is 

super, mooi schuimig en stevig.

Lars W.
„We hebben een 670

en zijn absoluut enthousiast over 
het apparaat. De machine kan het 

gemakkelijk opnemen tegen andere 
zeefdragermachines en volautomati-

sche machines.
die aanzienlijk duurder zijn! „

Petra K.
Bij ons staat een van de eerste machines 

uit de 8-serie. Deze functioneert nog 
altijd zonder problemen, was ook nog 

nooit in onderhoud en de koffie smaakt 
geweldig.

Vakantiewoningen Scheuern
Dertig jaar terug hebben wij onze eerste 
koffie automaat aangeschaft, bij elkaar 

waren het drie verschillende fabrikanten. 
Daarbij kwam negen jaar geleden dan de 
eerste Nivona… voor ons zijn het absolute 
top-machines, met de beste smaak en een 

onovertroffen aroma.



Oliver L.
Top service en super koffie en dat kort 

voor Kerstmis. Dank.

Corvin H.
Moest heden door een eigen fout de telefonische Nivona 

servicedienst raadplegen, daar ik een klein probleem met 
de bediening van de machine had….. zo competent , vrien-
delijk en klantvriendelijk wat ik nog nooit bij een andere 
firma aan de telefoon had ervaren. Stap voor stap werd ik 
begeleid om mijn probleem op te lossen.  Hartelijk dank.

Denise B.
Elke morgen ben ik weer enthousiast over mijn Nivona machine. Elke 
morgen geeft deze eenvoudig en snel lekkere cappuccino . De koffie 

smaakt super. Ik wil geen andere machine meer.
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DE KWALITEITSBEWUSTEN
ALLES ER IN, ZODAT JE VAN HET MOMENT GENIETEN KAN 

8-
Se

rie

CafeRomatica 820 CafeRomatica 825



OneTouch  
SPUMATORE DUOplus 
Twee cappuccino‘s of twee 
latte macchiato met één 
druk op de knop. Voor een 
snellere en eenvoudige be-
diening. Nu met een uniek 
romig melkschuim.

Eenvoudig in de bediening
Onderscheidende techno-
logie met een stil interieur. 
De 8-serie wordt geken-
merkt door zijn stijl en zijn 
comfortabele bediening.

Big Picture Mode
eenvoudige bediening
Aanpassing van het menu 
in verschillende groottes 
voor meer comfort en een 
eenvoudige bediening

Productafbeeldingen hoeven niet overeen te komen met de levering

Verkrijgbaar in 2 kleuren.

NICR 820 
Mat Zwart/Chroom

NICR 825 
RVS/Chroom

Bijzonder 
geruisloos
maalwerk
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CafeRomatica 769CafeRomatica 759

DE INDIVIDUELEN
 NOG MOOIER EN VEEL STILLER

7-
Se

rie

CafeRomatica 779



CafeRomatica 789

De speciale eigenschap van onze meest populaire serie is op 

het eerste gezicht te herkennen aan - moderne designfronten 

in vier smaakvolle ontwerpen. De tweede functie is

net zo aangenaam: de nieuw ontwikkelde, vooral stillere coni-

sche molen. Deze is merkbaar stiller dan zijn voorganger.

Productafbeeldingen hoeven niet overeen te komen met de levering

»  De Nivona CafeRomatica 789 is niet 
slim. Veel beter, het is gemakke-
lijk te programmeren zonder dat 
cloudtoegang of iets dergelijks 
nodig is. Dit voordeel is vooral 
merkbaar wanneer verschillende 
koffie smaken elkaar ontmoeten.« 

 www.techstage.de, 02/2019

Bijzoender 
geruisloos
maalwerk
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DIGITAAL COMFORT EN EEN 
NIEUWE DIMENSIE VAN PLEZIER 
MET ÉÉN DRUK OP DE KNOP



OneTouch SPUMATORE 
Cappuccino en Latte
Macchiato met één druk 
op de knop

Live-Programmering
Koffiesterkte, koffie of melk 
kunnen direct bij de afname 
worden geprogrammeerd.
De machine slaat het nieu-
we recept achteraf op als 
standaard.

Hoorbaar stiller
De molen van de 7 Serie 
is veel stiller geworden in 
vergelijking met zijn 
voorganger. 

Productafbeeldingen hoeven niet overeen te komen met de levering 

Verkrijgbaar in 4 kleuren

NICR 759 
Mat Zwart 

NICR 769 
Silver Line

NICR 779 
White Line

NICR 789 
Anthraciet Cube
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 DE OPSCHUIMER
VOOR DE  LIEFHEBBER VAN FIJNE MELKCREATIES 
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CafeRomatica 680CafeRomatica 670CafeRomatica 660



Het instapmodel met 
„Barista in a box“-
Funktie

Bluetooth-Modul
Modern bedieningscomfort 
van de machine via de NIVO-
NA App en de smartphone,
inclusief informatie over het 
thema  koffiegenot.

TFT-kleurenscherm
Voor ongecompliceerde, in-
tuïtieve en snelle bediening.

Naast de geavanceerde bedieningselementen wordt onze 
6-serie gekenmerkt door de handmatige melkschuimfunc-
tie. Latte artiesten en melkschuimliefhebbers kennen geen 
grenzen met de Easy-Spumatore.

Productafbeeldingen hoeven niet overeen te komen met de levering 

Verkrijgbaar in 3 kleuren 

NICR 660 
Mat zwart 

NICR 670 
Silver Line

NICR 680 
Black Cube
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 ESSENTIEEL
VAN DE ESSENTIE HANGT HET AF 
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CafeRomatica 520 CafeRomatica 530



Handmatige SPUMATORE
Schuimmelk direct in het 
kopje.

Symbool dialoogdisplay
en keuze van koffiesterkte
Eenvoudige bediening be-
perkt tot de essentie - keu-
ze uit drie verschillende 
Koffiesterktes voor indivi-
duele variaties afhankelijk 
van smaak.

verkrijgbaar  in 2 kleuren 

NICR 520 
Mat zwart

NICR 530 
Zilver
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DE BARISTA 
ALS VOORBEELD



Vele banen worden door machines vervangen. De barista, de 

professional in de espressobar of in het Café,  kan zeker niet 

worden vervangen.  Maar hij is een rolmodel waar we zo dicht 

mogelijk bij staan bij de bereiding van koffie wil komen.

Zijn gevoel en zijn creativiteit in het omgaan met de bonen 

en de melkschuim spoort ons aan de NIVONA volautomaten 

nog beter te maken. Dat is waarom we de experts van dichtbij 

observeren.

Een van deze experts is Gregor Dattner. Gregor is een 

barista in hart en ziel, technicus, koffiekenner,

Cafeïne freak en trendsetter. Al meer dan tien jaar

Hij is toegewijd aan de kunst van het opwekken van de 

meest aromatische creaties van koffiebonen.

Hij is zo goed dat hij in 2014 Duits Baristakampioen is 

geworden. 

Gregor Dattner werkt al heel lang met ons samen. Hij 

adviseert, geeft tips en was betrokken bij de ontwikke-

ling van de onze „Barista in a Box“. „Bij NIVONA werkt 

het gaat alles over kwaliteit en koffiegenot. Dat vind ik 

leuk en dat onderscheidt NIVONA van vele anderen

Fabrikanten ‚, legt de Duitse barista in zijn toewijding 

uit.
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AROMA BALANCE SYSTEEM OF

Met de „Barista in a Box“ kunt u drie verschillende 

smaakprofielen instellen voor elk type boon: deze wor-

den „dynamisch“, „constant“ en „intens“ genoemd en

beschrijf het zetproces in de machine. U bent dus zeer 

flexibel en kunt de smaak van de instellingen wijzigen. 

Probeer het gewoon! Een harmonieus uitgebalanceerde 

koffie of een espresso met body, aangename bitterheid 

en hoog extractiegehalte - met de „Barista in a 

Box“ bereikt u barista-kwaliteit met één 

druk op de knop. 

„Barista in a Box“ –
In de Caferomatica series 10, 9, 8, 

7 en 6

Aroma
Balance
System



  constant
Een bitterzoete noot

met kruidig en
volle smaak.

HOE U UW NIVONA PRECIES NAAR UW SMAAK AANPAST
Met de „Barista in a Box“ (technisch gesproken: Aroma Balance System) hebben onze productontwikkelaars een directe 

hit De technologie, die u al in vijf of zes series kunt vinden, bereikt een maximaal aroma en tegelijkertijd een ideaal 

extractieniveau Onder extractie verstaat men het onttrekken van oplosbare stoffen uit de gemalen koffie. Aroma’s 

,bitter stoffen en zuren, vetten en mineralen worden met behulp van water, verwarming en druk uit het natuurproduct 

geperst. De verschillen in smaak ontstaan door te variëren met de doorloopsnelheden van het water, waardoor ver-

schillende stoffen uit de gemalen koffie vrijkomen. Het geheim is een juiste mix van de verschillende stoffen te vinden. 

Duur van het zetproces
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  dynamic
Fijn zuur,

licht fruitig
en aangenaam

in smaak.

dynamic constant intense

  intense
Sterk, kruidig, met

veel body en
duidelijke bitterheid.

Waarom koffiebonen 
hun best doen bij ons

De technologieliefhebbers 
onder onze lezers kunnen 
hier zien hoe de „Barista 
in a Box“ meer smaak en 
verschillende smaakpro-
fielen haalt uit elk type 

boon.
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Met een Nivona koffie volautomaat kunt 

U vele variaties in de koffie bereiding 

toepassen De grootste invloed op de 

smaak heeft echter – ondanks alle tech-

niek – de natuur: de bonen hoe U deze 

behandelt , roostert en maalt. Dat is 

logisch dat de Nivona koffie freaks zich 

bezig houden met de juiste bonen voor 

een optimaal koffiegenot.
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VAN KOFFIE-FREAKS 
VOOR KOFFIE FANS



ESPRESSO  
MILANO

50 % Arabica 
50 % Robusta

CAFFÈ  
BERGAMO

100 % Arabica

ESPRESSO  
TORINO

100 % Robusta

Deze koffie kenmerkt zich door zijn 
milde smaak en zijn fijne zuren. Bo-
vendien is deze uitermate geschikt 
voor langdurig gebruik.

Alle koffie variëteiten verwacht
beschikbaar vanaf oktober 2019.

Mild, harmonisch, uitgebalanceerd.

Deze harmonische espresso boon is 
een milde mix speciaal ontwikkelt 
voor de vol automaten- een rond aro-
ma voor espresso, cappuccino enz..

Harmonisch , aromavol, romig.

Intensief en zuurarm- onze geheim-
tip voor de vooruitstrevende espres-
so genieter. Zonder bittere smaken, 
herinnert aan noten en donkere cho-
colade en heeft een fijne nasmaak.

Krachtig, kruidig, chocolade-achtig

FIJNE PREMIUM BONEN, ZORGVULDIG UITGEKOZEN,  
LIEFDEVOL GEROOSTERD  EN AFGESTEMD OP DE  

NIVONA-KOFFIEVOLAUTOMATEN.



Zij drinken graag bij het werk een dampende kop koffie 

of een crème-achtige Cappuccino. U kunt uw medewerk-

ers en klanten deze luxe ook aanbieden.. Dan heeft U een 

koffievolautomaat nodig met het juiste vermogen, 

overeenkomstig de kwaliteit welke U thuis gewend bent.

DE PROFESSIONALS
DE BUSINESS CLASS  
VOOR KANTOREN EN BEDRIJVEN
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                         Het vaktijdschrift “Het Buro”test ieder jaar apparaten voor kantoren. In het 
voorjaar van 2018 werd de NIVONA Cafe Romatica 1030 getest.
Het oordeel van de redactie : Het belangrijkste…..smaakt de koffie? Ja zeer goed, inclusief 
lekker melkschuim. En samen gevat: Ook de bediening en vermogen van de NICR 1030 heb-
ben ons zeer verbaasd. “

Bijzonder 
geruisloos
maalwerk



TFT kleurendisplay 
met Touch-Screen
Gemakkelijke bediening, 
gemakkelijk schoon te 
maken.

Groot bonenreservoir, 
grote watertank
Ideaal , wanneer veel 
koffieliefhebbers in één keer 
samenkomen.

Twee Thermoblocken
Snel, ook bij veelvoudig 
gebruik.

„De meest geliefde 
collega staat in de 

koffie keuken.“CafeRomatica 1030

Mat zwart



ZEVEN PUNTEN, DIE BIJ DE 
AANSCHAF VAN EEN 
KOFFIEMACHINE VOOR 
KANTOREN BELANGRIJK ZIJN

Groot vermogen
Koffievolautomaten voor thuis zijn 
geschikt voor een aantal koppen 
koffie per dag. Op kantoor, in een 
salon of in de werkplaats vereisen 
een hogere capaciteit.

De NIVONA Cafe Romatica 1030 
heeft een grotere watertank en een 
groot bonenreservoir.

Premium-kwaliteit 
Het loont om aandacht te besteden 

aan een innerlijk leven van hoge 
kwaliteit. Dit vermindert reparaties 

tot een minimum.

Bij NIVONA komen de molen en de 
techniek uit Zwitserland en zijn 

afgestemd op een lange levensduur

Intuïtieve voorbereiding
Heel belangrijk: Voor vele 
gebruikers dient de bediening 
eenvoudig te zijn.

Het TFT-kleurentouchscreen en 
het Rotary-display garanderen 
een onberispelijke, intuïtieve 
bediening. Gekleurde afbeeldin-
gen, informatie in tekst- 
allemaal duidelijk

Persoonlijk koffiegenot
Dubbele espresso met wat melk, 

melkschuim op Cafe Cremé of 
een zwarte koffie? Persoonlijke 

voorkeuren zijn direct pro-
grammeerbaar.

De functie „Mijn koffie“ slaat 
maximaal 18 individuele 

dranken op, naast de standaard 
drankjes.

Mooi design
fraai om te zien wanneer u uw 
bezoekers op kantoor ontvangt.

Simpel en toch opvallend: 
NIVONA geeft zijn koffiemachi-
nes de perfecte look voor elke 
gelegenheid - net als bij de 
CafeRomatica 1030. 

Gemakkelijk schoonmaken
Wie heeft een keukenservice? Nie-
mand! Het schoonmaken van het 
koffiezetapparaat is niet populair. Hoe 
nuttig is het als uw kantoormachine 
zo gemakkelijk te onderhouden is. 

De NIVONA CafeRomatica 1030 zegt 
wat te doen. Op het TFT- Touche-
screen is schoonmaken met één druk 
op de knop zo geregeld. Zelfs de zet-
groep kan worden verwijderd met een 
handvat voor een snelle reiniging.

Rustig functioneren
Veel geluid storen en verminderen 

het vermogen.

De NIVONA CafeRomatica 1030 heeft 
een zeer stille koffiemolen.

1

4

3

62

5

7



De nieuwe NIVONA-koeler houdt de verse melk voor 

uw melkschuim op de ideale temperatuur. Dankzij 

zijn eigen stroomvoorziening blijft een hele liter 

melk koud en smakelijk. 

De minikoelkast is speciaal ontwikkeld voor onze 

spumatore en past op alle automatische machines 

van de series 6, 7, 8, 9 en 10. Het is met name handig 

wanneer veel koffie wordt gedronken - op kantoor 

of kapsalon Iedereen komt aan hun favoriete drank-

je met een druk op de knop, altijd met verse, koele 

melk.
Houd het vers

Plaats eenvoudig het 1 liter pak in 
de Cooler. Sluit het deksel en maak 
uw verse Cappuccino en geniet van 
uw Latte koffie, zonder overgieten.

Goed aangesloten
De koeler is speciaal voor en 
door NIVONA gemaakt. De 
slang past op alle NIVONA One 
Touch-machines alsook de ver-
nieuwde 6 serie.

Technische  
Kenmerken
• Hoogwaardig design
• Eenvoudig in gebruik
• 150 x315 x270 mm 
   (B x H x D ), 2.6 kg
• 230 V/50 Hz, 23 W
• Geschikt voor alle 
   melkpakken van 1 liter
• Koelvermogen: tot 20°C onder 
omgevingstemperatuur met een 
maximum temperatuur van 2°C.

Model: NICO 100
ANR: 390 700 600

DIE IS COOL; 
DE NIEUWE 
MELKKOELER.
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NIVONA Cooler NICO 100



HET ORIGINEEL IS GEWOON 
ALTIJD HET BESTE
Bonenreservoir NIZB 410
Vergroot het bonenreservoir van de CafeRomatica 1030 
tot een inhoud van 1000 gram

• Reservoir hoogte 4 cm
• Eenvoudig aan te brengen.
• Deksel sluit daarna 
   probleemloos.

Model: NIZB 410
ANR: 390 700 410

Twee ideale partners voor uw NIVONA
Een ongelooflijk coole combinatie. Wanneer U al een 
NIVONA volautomaat in uw bezit heeft dan heeft u de 
keuze uit twee ideale metgezellen voor uw machine. 
Ten eerste de Thermo melkkoeler uit hoogwaardig 
roestvrij staal, waarin de melk voor langere tijd koel 
en vers blijft. Daarnaast kunt u kiezen voor de Design 
melkbeker vervaardigd uit kunststof. Beiden passen 
perfect op de melkschuimers en maken de bereiding 
van een Café Latte, Cappuccino of Latte Macchiatto 
nog eenvoudiger. En daarbij misstaan ze ook niet aan-
gezien hun design perfect afgestemd is op de NIVONA 
machines.

Thermo melkkoeler NICT 500

• Houdt de melk vers en koel.
• Roestvrijstaal
• 0.5 liter
• Voor modellen met cappuccino 
functie Spumatore

Model: NICT 500
ANR: 390 700 050

Design melkbeker NIMC 1000

• Voor opslag van verse melk
• Uit transparant kunststof
• Toont de inhoud in één oogopslag
• 1 liter
• Voor modellen met cappuccino 
functie Spumatore.

Model: NIMC 1000
ANR: 390 700 700

Niet alleen schoon, maar ook hygiënisch
Of het melkschuim voor uw Cappuccino of Latte Mac-
chiato heerlijk vers en lekker smaakt ligt deels aan 
het gebruik van verse melk, maar ook de aanzuigslang 
speelt een bescheiden, maar beslissende rol hierin. 
Alleen met een goede, schone slang lukt het perfec-
te schuim. Voor onze volautomaten zijn nu ook losse 
slang setjes verkrijgbaar , verpakt per drie stuks. Zo 
heeft u altijd een nieuw exemplaar voor handen. 

Melkslang NIMA 330

• Vervangende slangen met aansluitnippels voor de NIVONA 
volautomaten met One Touch Spumatore
• Drie stuks verpakking

Model: NIMA 330
ANR: 390 700 130

Accessoires
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Goed getimed
De tijdschakelaar is ergonomisch 

en eenvoudig in gebruik. Hiermee 
stelt u eenvoudig de maaltijd in 

en bepaalt U zo de hoeveelheid te 
malen koffie

De juiste draai
Geavanceerd in bediening en 
kwaliteit. Door de transparante 
bonencontainer heeft u altijd zicht 
op de aanwezige hoeveelheid bonen 
en door de container te draaien 
stelt u eenvoudig en traploos de 
maalgraad in.

Model: NICG 130
ANR: 320 100 130 

Bijzondere koffiesoorten willen ook op de juiste 

wijze gemalen worden. Of dit nu is voor gebruik in 

een filtermachine, een percolator of om ouderwets 

- maar hip!- met de hand op te gieten - de CafeGra-

no vindt de juiste instelling en haalt het beste uit 

de bonen. Hiertoe kunt u de maaltijd perfect rege-

len. Kortom: met deze molen produceert u perfect 

gemalen koffie die zijn volle aroma en smaak prijs 

geeft.

Technische  
Kenmerken

• Meerdere maalstanden 
   instelbaar
• Maalt met behoud van aroma
• Maalgraad en –duur traploos 
   instelbaar
• Doorzichtig, afneembaar 
   bonenreservoir (200gr)
• Hoogwaardig stalen maalwerk
• Kabelopbergruimte

DE SCHONE KUNST 
OM KOFFIEBONEN 
TE MALEN

Zu
be

hö
r

CafeGrano 130



Vloeibaar ontkalkingsmiddel NIRK  703
Voor koffievolautomaten die beschikken over een inge-
bouwd ontkalkingsprogramma. Dit product werd speciaal 
ontwikkeld voor de NIVONA volautomaten

• Voor het ontkalkingsprogramma 
 voor alle NIVONA machines
• Lost de kalk in de machine op
• Laat geen kalkresten achter
• Regelmatig ontkalken houdt de 
 machine schoon en verzekert u ervan 
 dat de koffie optimaal blijft
• 500 ml

Model: NIRK 703 
ANR: 390 700 300 

Vloeibare Melkoplosser NICC 705
Voor optimale reiniging van de melkschuimer van uw 
volautomaat. Een regelmatig gebruik – verdund met 
water- verzekert u van een optimale hygiëne.

• Voor het reinigen van de melkschuimer Spumatore
• Speciaal voor NIVONA ontwikkeld
• Eenvoudig in gebruik
• Regelmatig schoonmaken zorgt ervoor 
 dat het aroma en de hygiëne op peil blijft.
• 500 ml

Model: NICC 705
ANR: 390 700 500

Claris filterpatroon NIRF 700
Speciaal filterpatroon voor NIVONA volauto-
maten. Door gebruik van dit filter (bij tijdige 
vervanging) hoeft u uw machine slechts zeer 
sporadisch te ontkalken.

• Wordt direct in het waterreservoir 
 geplaatst
• Gevuld met organisch materiaal
• Zonder chemische toevoegingen
• Verlengt de levensduur van uw 
 NIVONA machine
• Minder vaak ontkalken
• 1 stuk

Model: NIRF 700
ANR: 390 700 100 

Reinigingstabletten NIRT 701
Voor de professionele reiniging van uw volauto-
maat met een automatisch reinigingsprogram-
ma. Verzekert u van het volle aroma, hygiëne en 
derhalve het optimale koffiegenot.

• Voor het reinigingsprogramma van alle  
 NIVONA machines
• Vervuiling door bijvoorbeeld koffie resten  
 worden optimaal opgelost
• Regelmatig reinigen houdt de machine  
 schoon en verzekert u van een vol koffie  
 aroma
• 10 stuks

Model: NIRT 701
ANR: 390 701 200
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OVERZICHT VAN APPARATUUR 
EN TECHNISCHE GEGEVENS

Volautomaten CafeRomatica

Pre-brewing systeem
AROMATICA Systeem

Aroma Balance Systeem
Keuzes voor koffiesterkte

2-kopjes tegelijk voor koffie/espresso
De fabrieksinstelling recepten kan worden gewijzigd

Indiviudeel programmeerbaar “Mijn Koffie”
Watertankverlichting

Bluetooth voor gebruik met NIVONA-App
Professioneel 15-bar pomp druk

Digitaal tekst/symbool dialoog display
Kopjes verlichting

Kopjes opstelvak actief verwarmt 
Automatisch verkalkingsmelkding

Geïntegreerd ontkalkingsprogramma
Reinigings programma

OneTouch SPUMATORE (Cappuccino met één druk )
Autom. reinigingsprograma OneTouch-SPUMATORE

Handmatige SPUMATORE
Instelbare koffie temperatuur

In hoogte verstelbare koffie-uitloop
CLARIS waterfilter

Indicator voor filter wissel
Extra geruisloos- geluids reductie in gebruik 

instelbaar watervolumme (ca 20 ml - ca. max. 240 ml)
Geluidsarm consisch maalwerk (gehard staal)

Individueel instelbare maalgraad 
Poeder compartiment voor gemalen koffie

Instelbare waterhardheid
Uitneembare watertank , inhoud.

Heet water voor thee
Compacte afmeting (B x H x D), cm 

Kleur (front / controls)
Toebehoren

Bonencontainer inhoud.
Zetgroep uitneembaar

Wieltjes aan de onderzijde
Kabel opberg systeem

ECO mode / 0-Watt schakelaar
Voltage

Max. Vermogen 
Gewicht inclusief verpakking

Artikelnummer
EAN-Code

x
x

x (3 Profielen)
x (5-standen)

x
x

x (9)
x (8 Kleuren)

x
x

x (TFT, Touch)
x (2-kleuren)

x
x
x

x (DUO)
x

x (4-standen)
x (14,0 cm)

x
x
x
x
x
x

x (1 Portie)
x (4-standen)

2,2 L
x (4-standen)
28 x 36 x 50

Mat zwart / Chroom
Design-Melkbeker

270 gr
x
x
x
x

230 V
1465 W
14,6 Kg

300 900 960
42 600 8346 960 6

NICR 960

x
x

x (3 Profielen)
x (5-standen)

x
x

x (9)
x (8 Kleuren)

x
x

x (TFT, Touch)
x (2-kleuren)

x
x
x

x (DUO)
x

x (4-standen)
x (14,0 cm)

x
x
x
x
x
x

x (1 Portie)
x (4-standen)

2,2 L
x (4-standen)
28 x 36 x 50

Titanium / Chroom
Design-Melkbeker

270 gr
x
x
x
x

230 V
1465 W
14,6 Kg

300 900 970
42 600 8346 970 5

NICR 970

x
x

x (3 Profielen)
x (5-standen)

x
x

x (18)

x
x

x (TFT, Touch)
x (2-kleuren)

x
x
x
x

x (DUO)
x

x (3-standen)
x (16,5 cm)

x
x
x
x
x
x

x (1 Portie)
x (4-standen)

3,5 L
x (3-standen)
30 x 42 x 48

Mat zwart / Chroom
Design-Melkbeker

600 gr
x
x
x
x

230 V
2700 W
16,4 Kg

300 001 030
42 600 8346 030 6

NICR 1030

x
x

x (3 Profielen)
x (5-standen)

x
x

x (10)

x
x (TFT, kleuren)

x (2-kleuren)
x
x
x
x

x (DUOplus)
x

x (3-standen)
x (14,0 cm)

x
x
x
x
x
x

x (1 Portie)
x (4-standen)

1,8 L
x (3-standen)
24 x 33 x 48

RVS/ Chroom

250 gr
x
x
x
x

230 V
1465 W
11,0 Kg

300 800 825
42 600 8346 825 8

NICR 825

9-Serie10-Serie 8-Serie

CafeRomatica 960 CafeRomatica 825CafeRomatica 970CafeRomatica 1030

x
x

x (3 Profielen)
x (5-standen)

x
x

x (5)

x
x

x (TFT, kleuren)
x

x
x
x
x
x

x (3-standen)
x (14,0 cm)

x
x
x
x
x
x

x (1 Portie)
x (4-standen)

2,2 L
x (3-standen)
24 x 34 x 46

Anthracite Cube/Chroom

Design-Melkbeker
250 gr

x
x
x
x

230 V
1455 W
11,0 Kg

300 700 789
42 600 8346 789 3

NICR 789

x
x

x (3 Profielen)
x (5-standen)

x
x

x (10)

x
x (TFT, kleuren)

x (2-kleuren)

x
x
x

x (DUOplus)
x

x (3-standen)
x (14,0 cm)

x
x
x
x
x
x

x (1 Portie)
x (4-standen)

1,8 L
x (3-standen)
24 x 33 x 48

Mat zwart / Chroom

250 gr
x
x
x
x

230 V
1465 W
11,0 Kg

300 800 820
42 600 8346 820 3

NICR 820

CafeRomatica 820 CafeRomatica 789

7-Serie



x
x

x (3 Profielen)
x (5-standen)

x
x

x (1)

x
x

x (TFT, kleuren)
x

x
x
x
x
x

x (3-standen)
x (14,0 cm)

x
x
x
x
x
x

x (1 Portie)
x (4-standen)

2,2 L
x (3-standen)
24 x 34 x 46

Silver Line / Chroom

250 gr
x
x
x
x

230 V
1455 W
11,0 Kg

300 700 769
42 600 8346 769 5

NICR 769

x
x

x (3 Profielen)
x (3-standen)

x
x

x (1)

x
x

x (TFT, kleuren)

x
x
x
x
x

x (3-standen)
x (14,0 cm)

x
x
x
x
x
x

x (1 Portie)
x (4-standen)

2,2 L
x (3-standen)
24 x 34 x 46

Mat zwart / Chroom

250 gr
x

x
x

230 V
1455 W
11,0 Kg

300 700 759
42 600 8346 759 6

NICR 759

x
x

x (3 Profielen)
x (5-standen)

x
x

x (1)

x
x

x (TFT, kleuren)
x

x
x
x
x
x

x (3-standen)
x (14,0 cm)

x
x
x
x
x
x

x (1 Portie)
x (4-standen)

2,2 L
x (3-standen)
24 x 34 x 46

White Line / Chroom

250 gr
x
x
x
x

230 V
1455 W
11,0 Kg

300 700 779
42 600 8346 779 4

NICR 779

x
x

x (3 Profielen)
x (5-standen)

x
x

x (5)

x
x

x (TFT, kleuren)
x

x
x
x

x
x (3-standen)

x (14,0 cm)
x
x
x
x
x
x

x (1 Portie)
x (4-standen)

2,2 L
x (3-standen)
24 x 34 x 46

Black Cube / Chroom
Design-Melkbeker

250 gr
x
x
x
x

230 V
1455 W
10,0 Kg

300 600 680
42 600 8346 680 3

NICR 680

x
x

x (3 Profielen)
x (5-standen)

x
x

x (5)

x
x

x (TFT, kleuren)
x

x
x
x

x
x (3-standen)

x (14,0 cm)
x
x
x
x
x
x

x (1 Portie)
x (4-standen)

2,2 L
x (3-standen)
24 x 34 x 46

Silver Line / Chroom
Design-Melkbeker

250 gr
x
x
x
x

230 V
1455 W
10,0 Kg

300 600 670
42 600 8346 670 4

NICR 670

x
x

x (3 Profielen)
x (5-standen)

x
x

x (1)

x
x

x (TFT, kleuren)

x
x
x

x
x (3-standen)

x (14,0 cm)
x
x

x
x
x

x (1 Portie)
x (4-standen)

2,2 L
x (3-standen)
24 x 34 x 46

Mat zwart / Chroom

250 gr
x

x
x

230 V
1455 W
10,0 Kg

300 600 660
42 600 8346 660 5

NICR 660

x
x

x (3-standen)
x

x
- / x

x
x
x

x
x (3-standen)

x (14,0 cm)
x
x

x
x
x

x (1 Portie)
x (4-standen)

2,2 L
x

24 x 34 x 46
Zilver / Chroom

250 gr
x

x
x

230 V
1455 W
10,0 Kg

300 500 530
42 600 8346 530 1

NICR 530

x
x

x (3-standen)
x

x
- / x

x
x
x

x
x (3-standen)

x (14,0 cm)

x

x
x
x

x (1 Portie)
x (4-standen)

2,2 L
x

24 x 34 x 46
Mat zwart / Chroom

250 gr
x

x
x

230 V
1455 W
10,0 Kg

300 500 520
42 600 8346 520 2

NICR 520

CafeRomatica 680 CafeRomatica 670 CafeRomatica 660 CafeRomatica 530 CafeRomatica 520

6-Serie 5-Serie

CafeRomatica 789 CafeRomatica 769 CafeRomatica 759CafeRomatica 779

7-Serie
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NIVONA Nederland
PLatinastraat 84
2718 RX Zoetermeer

www.nivona.nl
info@nivona.nl
www.facebook.com/NIVONANL

NIVONA – Alleen beschikbaar bij de geselecteerde vakhandel:

 Makkelijk in gebruik.

HIER VERKRIJGBAAR.


