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Kávu si lidé vychutnávají po celém světě. Je to součást naší 
kultury, hnací síla všedních dní – aromatická, plná radosti 
a chuti do života. Káva je pozvánkou k osobnímu setkání. 
Větou: „Nezajdeme na kávu?“ začínají ta nejlepší přátelství 
a ty nejkrásnější milostné příběhy. 

Díky plně automatickým kávovarům NIVONA si budete moci 
připravit dokonalý šálek kávy přímo u vás doma. Ať už jste 

milovníky tradic nebo moderních trendů, poctivého espressa 
či napěněného cappuccina – prostřednictvím našich pěti 
produktových řad si zaručeně vyberete svůj dokonalý model. 
Osobitý požitek z kávy ještě nikdy nebyl tak nablízku.
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KÁVA JAKO 
VÁŠEŇ
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Samotné slovo „káva“ pochází z arabštiny. Vyvinulo se 

z původního „Kahwe“ nebo „Qahwa“, což v překladu znamená 

životní sílu nebo vzrušení. První kávové plantáže vznikly již 

ve 14. a 15. století v oblastech, kde se dnes nachází stát 

Jemen. V roce 1554 se otevřela první kavárna v Evropě, a sice 

v Konstantinopoli. Popularita tohoto podmanivého tmavého 

nápoje od té doby neustále roste. 

Například v Německu se jedná o nejoblíbenější nápoj vůbec, 

dokonce i před vodou nebo pivem. Každý rok průměrně 

vypijeme 150 litrů kávy. Finové, Norové a Švédové obsazují 

první tři příčky spotřeby kávy na osobu v Evropě. Spojené státy 

Americké jsou zase světovou jedničkou v pití filtrované kávy. 

A každý den se na světě vypije přes 1,4 miliardy šálků kávy.

KÁVA JE NÁŠ ABSOLUTNĚ 
NEJOBLÍBENĚJŠÍ NÁPOJ.
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PŘÍBĚH 
ZNAČKY 
NIVONA
Tým společnosti NIVONA je poměrně malý, ale zato plný 

velikých talentů z oblasti inženýrství a přípravy kávy, který 

sdílí jeden společný cíl: 

vyrábět vysoce kvalitní kávovary, které se budou těšit 

mezinárodní oblibě. A chceme, aby naše kávovary vyráběly 

tak chutnou a aromatickou kávu, jako by vám připravil 

barista ve vaší oblíbené kavárně. Aby se nám toho podařilo 

dosáhnout, zásadně neděláme kompromisy v kvalitě. Veškeré 

komponenty našich produktů pocházejí od prvotřídních 

švýcarských dodavatelů a jejich montáž probíhá s maximální 

pečlivostí. 

Skutečným klíčem k úspěchu je však náš jedinečný 

mechanismus, kterému říkáme „Aroma Balance System“. 

Dokáže z kávy dostat plnou chuť, intenzivní aroma 

a dokonalou konzistenci jediným stisknutím tlačítka. Proto 

této technologii přezdíváme „Barista in a Box“.

Značka NIVONA je malým, avšak hrdým výrobcem kávovarů 

pro skutečné milovníky kávy. Věříme, že cesta ke kvalitnímu 

produktu nevede nutně přes velkovýrobu. Nesoustředíme se 

proto na kvantitu, ale na kvalitu. Protože káva, poctivé výrobky, 

špičkové služby a naši zákazníci jsou naší opravdovou vášní.
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NAŠE ZÁSADY

KVALITA
A NE KVANTITA

ZAČÍNAT TAM,
KDE OSTATNÍ KONČÍ

NEUSTÁLE SE 
ROZVÍJET,
AVŠAK NEZAPOMÍNAT 
NA TRADICE
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AromA 
BAlAnce 
SyStem

„Barista in a Box“ je značkou 
systému Aroma Balance System. 

Ten se již nachází v kávovarech 
řady 10, 8, 7 a 6.

s plným aroma, příjemnou hořkostí a vysokým podílem 

extrahovaného obsahu – díky systému Aroma Balance 

System dosáhnete profesionálních výsledků jediným 

stisknutím tlačítka. Proto jsme tuto vlastnost nazvali 

„Barista in a Box“ a vytvořili pro ni speciální symbol.

Pokročilý systém Aroma Balance System umožňuje nastavení 

tří odlišných chuťových profilů pro jednotlivé typy kávových 

zrn. Nesou název „dynamický“, „konstantní“ a „intenzivní“ 

a liší se procesem extrakce při přípravě kávy.

Co je na systému Aroma Balance System to nejlepší 

je jeho flexibilita. Chuť kávy můžete ovlivnit mnoha 

různými nastaveními. Abyste zjistili, které nastavení 

vám přináší největší požitek a nejlepší chuť, jednoduše 

ho aktivujte a vyzkoušejte. Harmonicky vyvážená káva 

AROMA BALANCE SYSTEM 
NEBOLI „BARISTA IN A BOX“
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Technologie Aroma Balance 
System napodobuje 
schopnosti baristy.
Mění tlak, rych lost propouštění 
a dobu udr žování horké vody 
v čerstvě namleté kávě. 
V důkladných testech jsme 
vyvinuli 3 pro fily, s jejichž 
pomocí můžete dosáhnout 
rozličných chutí i aromat 
z pouhého jednoho druhu 
kávových zrn. 

Prostřednictvím těchto 
tří chuťových profilů, 
například, a nastavení 
„COFFEE“ je možné 
dosáhnout tří odlišných 
chutí kávy.

      dynamický       konstantní       intenzivní

Technologie Aroma Balance System je skutečnou trefou do černého. Jedná se o rozšíření 

a zdokonalení našeho ověřeného systému Aromatica. 

Tato technologie, která je již k dispozici ve čtyřech z pěti našich produktových řad, umožňuje 

dosáhnout maximálního aroma a ideálního stupně extrakce. Extrakcí se rozumí vytažení 

rozpustných látek z namleté kávy. Aroma, hořké látky, kyseliny, tuky a minerály jsou 

z namletých kávových zrn extrahovány pomocí vody, vysoké teploty a tlaku. Chuť výsledného 

nápoje poté ovlivňují faktory jako průtoková rychlost vody, která rozpouští jednotlivé složky 

kávy. Tajemstvím dokonalé chuti je pečlivé vyvážení jednotlivých složek nápoje. 

PRO DOKONALOU CHUŤ 
NA DOSAH RUKY

dynamický
Příjemná kyselost, 

lehce ovocná a velmi 

příjemná chuť 

konstantní
Hořkosladké tóny 

a nakyslá, plná chuť 

intenzivní
Výrazná, kyselá, silná 

chuť a intenzivní 

aroma



CafeRomatica 1030

TEN NEJOBLÍBENĚJŠÍ KOLEGA 
STOJÍ VŽDY V KUCHYŇCE

10
Vyrobeno 

ve Švýcarsku



KÁVOVAR NICR 1030 PRO MALÉ FIRMY 
I VELKÉ RODINY

Náš doposud největší kávovar si najde své místo všude tam, 

kde je hodně milovníků kávy, ať už to je doma či v práci. 

Přístroj CafeRomatica 1030 pozvedne náladu na pracovišti 

a zlepší každodenní život celé rodiny. Umožňuje nastavení 

až 18 oblíbených kávových nápojů a jejich bleskurychlou 

přípravu stisknutím jediného tlačítka. Kávovar CafeRomatica 

1030 pracuje velmi tiše a efektivně, jeho použití je velmi 

snadné a zaručeně dostane z každého zrnka kávy to 

nejlepší. Postará se o to jedinečná technologie Aroma 

Balance System. Kávovar CafeRomatica 1030 naplní 

všechna přání a požadavky velkých rodin, kanceláří, právních 

firem, ordinací nebo kosmetických a kadeřnických salónů.

11
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CafeRomatica 1030

PŘIPRAVUJTE KÁVU 
INTELIGENTNĚ
Tento vrcholný model společnosti NIVONA obsahuje 

inteligentní technologie, které učiní přípravu kávy 

maximálně jednoduchou a osobitou. Kávovar se vzhledem 

k jednoduchému ovládání a mimořádně snadnému čištění 

okamžitě naučí používat každý člen domácnosti nebo firmy.

Funkce „Moje káva“ 
pro až 18 nápojů
Individuálně vytvořené 
kávové speciality nad 
rámec standardních 
nápojů

True OneTouch
Funkce Spumatore Duo pro 

dvě cappuccina současně 
nyní také pomocí dotykového 

displeje

Barevný, dotykový 
TFT displej

Barevný displej poskytuje 
přehledné a jednoznačné 

informace o připravovaném 
nápoji a provozním stavu 

kávovaru. Ovládání je poté 
možné prostřednictvím 
dotyku nebo otočného 
tlačítka pod displejem
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Technické údaje o kávovaru NICR 1030

Barevný, dotykový TFT displej
Funkce OneTouch Spumatore Duo
Aroma Balance System se třemi chuťovými profily
„Moje káva“: 18 individuálně vytvořených nápojů na míru
Integrované rozhraní Bluetooth pro připojení k mobilní aplikaci NIVONA
Extra velký zásobník na kávová zrna (600 g)
Extra velká nádoba na vodu (3,5 l)
Dva termobloky a dvě čerpadla
Systém Cappuccino-Connoisseur pro tři typy přípravy
Možnost úpravy připravovaného nápoje během přípravy
Mimořádně tichý kónický mlýnek z tvrzené oceli
Zvuková izolace
Vyjímatelná varná jednotka pro snadné čištění
Přímý výběr přednastavených a uložených nápojů
Nápoje s mlékem je možné zablokovat
Nastavitelná teplota mléka ve 2 krocích
Nastavitelná teplota kávy ve 3 krocích
Nastavitelná intenzita kávy v 5 krocích
Třístupňová funkce přípravy horké vody na čaj
Režim ECO s funkcí úspory elektřiny, nulová spotřeba po vypnutí vypínačem
Automatické oplachování napěňovače mléka
Hygienické programy pro údržbu: čištění, odvápňování 
a proplachování stisknutím tlačítka
Výškově nastavitelný výstup kávy – až do 16,5 cm
Dvoubarevné osvětlení šálků pro vizuální efekt
Automatické sledování zásoby vody a kávových zrn
Individuálně nastavitelná jemnost mletí kávy
Držák pro hadičku na mléko na výstupu
Odkládací plocha pro šálky s funkcí ohřevu
Prostor na jednu porci mleté kávy
Víko pro uchování aroma
Systém Aromatica s tlakem čerpadla 15 barů 
Zadní kolečka pro lepší pohyblivost
Včetně dvou filtrů na pitnou vodu CLARIS, čisticích tablet, hadičky 
na mléko a odměrky
Včetně nádoby na mléko z transparentní umělé hmoty (1 l)
Elegantní design kombinující černou barvu a stříbrné dekorativní prvky

Cena 54 449,-

Chytrá příprava kávy  
Integrované rozhraní Bluetooth pro 
připojení k mobilní aplikaci NIVONA

Aroma Balance System  
Upravte chuť kávy 

pomocí tří chuťových 
profilů, a to i s jediným 

druhem kávových zrn 

AromA 
BAlAnce 
SyStem



KÁVOVÁ 
KULTURA
V NĚMECKÉM PODÁNÍ
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Chceme se rozvíjet, avšak nemusíme nutně růst. 
Nepotřebujeme drahé celebrity, které by propagovaly naše 
stroje. Pracujeme a komunikujeme jinak. Namísto povrchní 
krásy sázíme na špičkový servis, kvalitní design a skutečně 
inteligentní funkce našich produktů.

Náš tým v Norimberku se nyní skládá z více než 25  zaměst-
nanců. Distribuční a prodejní zastoupení máme v mnoha 
evropských městech. A všichni, kteří pracují pro společnost 
NIVONA, mají jednu věc společnou – vášeň pro dobrou kávu.

Značce NIVONA se podařilo jednoznačně odlišit od ostatních. 
Naše úvodní, tmavě červené balení na sebe přitahovalo 
pozornost – vyobrazovalo nadšené milovníky kávy ponořené do 
záplavy kávových zrn. To bylo inovativní, smyslné a překvapující.

Od té doby se neustále snažíme rozvíjet estetickou podobu 
naší značky, počínaje logem a barevnými kombinacemi konče.

Co však zůstává neměnné je touha vyrábět kávovary, které vám 
připraví tu nejlepší kávu. Neděláme to proto, že za námi stojí 
velká nadnárodní společnost, ale proto, že jde o naši vášeň. 

SAMOTNÁ VELIKOST NESTAČÍ



LUXUS NA TŘETÍ:
ŘADA 8

Minimalistické tvary, kvalitní materiály a jednoduché 

použití. Nově vylepšené kávovary řady 8 nabízí 

dokonalý požitek z kávy: je to díky systému Aroma 

Balance System, který z kávových zrn extrahuje ještě 

více aroma pro ještě lepší chuť. Mezi novinky u této 

řady patří TFT displej a technologie Cappuccino 

Connoisseur. Společnost NIVONA díky inovativním 

švýcarským technologiím zaručuje mimořádně 

jednoduché použití. Nezávisle na tom, zda se 

rozhodnete pro model 859, 842 nebo 841 – to 

nejtěžší bude vybrat si barvu.

16
Vyrobeno 

ve Švýcarsku
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CafeRomatica 859

KLENOT PRO MODERNÍ 
KUCHYNĚ

CafeRomatica 842

NADČASOVÁ KLASIKA

Náš tradiční design je třídou sám pro sebe. Jednoduchý, 
vysoce kvalitní a stylový. Elegantní zevnějšek z nerezové oceli 
a s chromovými prvky ukrývá prvotřídní technologie, které 
nabízí snadné používání a bezkonkurenční výsledky pro ty 
nejnáročnější zákazníky. 

Všestranný přístroj, který vás na první pohled zaujme svým 
elegantním vzhledem. Povrch z broušeného hliníku skvěle 
zapadne do jakéhokoliv prostřední a výkon tohoto kávovaru 
splní vše, co od něj očekáváte.
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CafeRomatica 841

IKONICKÝ STYL 
V MATNĚ ČERNÉ
Zatímco uvnitř se jedná o zcela totožný přístroj jako model 
842, na první pohled je jedna věc velmi odlišná. Její matně 
černá povrchová úprava představuje stylový, avšak současně 
elegantně nenápadný doplněk do každé kuchyně.



Hygienické čištění 
Vyjímatelná varná 
jednotka, kterou stačí 
jednoduše propláchnout 
pod tekoucí vodou

Barevný TFT displej 
Barevné ikony a jednoznač-
né textové popisky zaručují 
snadný provoz

20

Moje káva 
10 individuálně vytvořených 
kávových specialit

Systém Cappuccino-Connoisseur 
Snadná úprava vlastností 

připravovaného cappuccina



21

Technické vlastnosti  NICR NICR NICR
   859 842 841

Barevný TFT displej
Funkce OneTouch Spumatore Duo
Aroma Balance System se třemi chuťovými profily
„Moje káva“: 10 individuálně vytvořených nápojů na míru
Systém Cappuccino-Connoisseur pro dva typy přípravy
Možnost úpravy připravovaného nápoje během přípravy
Mimořádně tichý kónický mlýnek z tvrzené oceli
Zvuková izolace
Vyjímatelná varná jednotka pro snadné čištění
Nastavitelná teplota kávy ve 3 krocích
Nastavitelná intenzita kávy v 5 krocích
Třístupňová funkce přípravy horké vody na čaj
Vyjímatelná nádrž na vodu (1,8 l)
Zásobník na kávová zrna (250 g)
Režim Big Picture: zobrazení menu ve 2 velikostech
Režim ECO s funkcí úspory elektřiny, nulová spotřeba  
po vypnutí vypínačem
Automatické oplachování napěňovače mléka
Hygienické programy pro údržbu: čištění, odvápňování 
a proplachování stisknutím tlačítka
Výškově nastavitelný výstup kávy – až do 14 cm
Osvětlení šálků pro vizuální efekt
Automatické sledování zásoby vody a kávových zrn
Individuálně nastavitelná jemnost mletí kávy
Držák pro hadičku na mléko na výstupu
Držák šálků z nerezové oceli
Volitelné nahřívání šálků
Prostor na jednu porci mleté kávy
Víko pro uchování aroma
Systém Aromatica s tlakem čerpadla 15 barů 
Zadní kolečka pro lepší pohyblivost
Včetně filtru na pitnou vodu CLARIS, čisticích tablet, 
hadičky na mléko a odměrky

Designové vlastnosti
Čelní strana z nerezové oceli s chromovými prvky
Stříbrná čelní strana s chromovými prvky
Čelní strana v matně černé barvě s chromovými prvky

Cena NICR 859: 34 999,-
Cena NICR 842: 28 999,-
Cena NICR 841: 28 999,-

Aroma Balance System
Upravte chuť kávy pomocí tří 
chuťových profilů, a to i s jediným 
druhem kávových zrn

OneTouch Spumatore Duo
Pro snadnou přípravu dvou 
cappuccin nebo latte macchiato 
stisknutím tlačítka

AromA

BAlAnce

SyStem
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MALÁ EXKURZE 
KE ZDROJI KÁVY
Kávovník, rostlina produkující kávová zrna, pochází 
původem z Afriky. Nejdéle známá je divoce rostoucí 
odrůda Arabica. Pochází z Etiopie a náhorní plošiny Boma 
v Súdánu. Tam kávovníky rostou v chladných, stinných 
lesích ve výšce 1 300 až 1 800 m. Káva Robusta byla 
objevena v Kongu v roce 1889. Je poněkud citlivější vůči 
nízkým teplotám a dnes se ve velkém množství pěstuje 
ve Vietnamu, Indonésii, Ugandě a na Pobřeží slonoviny. 

Odrůda Arabica se pěstuje téměř všude mezi 23. stupněm 
severní šířky a 25. stupněm jižní šířky v Americe, Africe, Asii 
a Oceánii. Nejdůležitějšími producenty je Brazílie, Kolumbie, 
Guatemala, Mexiko a zbytek Střední Ameriky.
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ROSTLINA 
VYŽADUJÍCÍ 
PÉČI
Kávovník je velmi citlivou rostlinou. Vyžaduje vyvážené klima. 
Jeho malé stromy a keře dorůstají do výšky 12 až 15 metrů. 
Plody kávovníku jsou z počátku červené a připomínají třešně. 

Káva je produktem přírody, stejně jako víno, čokoláda nebo 
čaj. Proto je její chuť a obsah kofeinu ovlivněn kvalitou půdy, 
počasím a způsobem pražení. Čím déle káva zraje (optimální 
doba zrání se pohybuje mezi osmi a deseti měsíci), tím 
komplexnější a rafinované je její aroma.

CAFÉ  
MILANO
OD KÁVOVÝCH GEEKŮ PRO NÁROČNÉ ZÁKAZNÍKY
Café Milano je jedinečným produktem naší malé domácí 
pražírny, ve které produkujeme kávu v malých dávkách pro 
naše zákazníky. Jedná se o kávová zrna určená pro přípravu 
espresa pocházející z těch nejlepších odrůd (50 % Arabica, 
50 % Robusta). Tyto odrůdy jsou nejdříve praženy tradiční 
metodou zvlášť. Poté je smícháme a zapečetíme jejich 
aroma. Výsledek: jemná a harmonicky vyvážená, avšak 
současně velmi intenzivní káva přímo z domácí pražírny 
NIVONA.

Model: NICM 001

Č. zboží: 390 700 001

Cena 549,-
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DIGITÁLNÍ KOMFORT  
A TRADIČNÍ POŽITEK
ŘADA 7

Švýcarská 
kvalita
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Stylová, moderní a výjimečná. Řada 7 vás zaujme svým 

jedinečným vzhledem, futuristickou povrchovou úpravou 

a inovativními technologiemi. Nabízí „trojrozměrný“ design 

s kombinací černé, bílé a stříbrná, výjimečnou kvalitu 

připravovaných nápojů jediným stisknutím tlačítka, rozhraní 

Bluetooth a snadné, intuitivní ovládání. Všechny čtyři modely, 

které jsou součástí řady 7, ukazují, co je prostřednictvím 

dnešních technologií možné.
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CafeRomatica 788

NOVÝ ROZMĚR 
POŽITKU

CafeRomatica 778

OHROMUJÍCÍ BÍLÁ

Můžete se spolehnout, že takový kávovar 
jste ještě neviděli. Na pohled fascinující, 
prostorová povrchová úprava Dimension Black 
ukrývá špičkové a moderní technologie.

Elegantní vzhled těchto strojů je symbolem stylu, komfortu 
a luxusu do každé kuchyně. I tento úchvatný bílý povrch, 
kterému jsme dali název Dimension White, je schránkou pro 
ty nejnovější technologie a pokročilé funkce.
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CafeRomatica 768

ODSTÍNY 
STŘÍBRNÉ

CafeRomatica 758

ČISTÝ MINIMALISMUS

Na míru vašemu modernímu životnímu stylu: uvnitř tohoto 
kávovaru se nacházejí ty nejnovější technologie, aby vaše 
káva chutnala vždy výjimečně.

Hlavním lákadlem modelu NICR 758 je jeho minimalistický 
vzhled. Jednoduchý, matně černý zevnějšek v sobě ukrývá 
téměř stejné technologie, jako jeho tři sesterské modely téže 
řady. Mimořádně nenápadný a stylový.



Barevný TFT displej 
Barevné ikony, jednoznačné 
textové popisky a dvě otočná 
tlačítka zaručují snadný 
provoz 

Aroma Balance System  
Upravte chuť kávy 

pomocí tří chuťových 
profilů, a to i s jediným 

druhem kávových zrn

OneTouch Spumatore 
Pro cappuccino jedním 
stiskem tlačítka

28
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Chytrá příprava kávy  
Integrované rozhraní Bluetooth pro 
připojení k mobilní aplikaci NIVONA

AromA

BAlAnce

SyStem

Technické vlastnosti NICR NICR NICR NICR
  788 778 768 758

Aroma Balance System se třemi chuťovými profily

Aroma Balance System s jedním chuťovým profilem

Integrované rozhraní Bluetooth pro připojení  

k mobilní aplikaci NIVONA

Funkce OneTouch Spumatore

Barevný TFT displej pro snadné ovládání

„Moje káva“: 5 individuálně vytvořených nápojů na míru

„Moje káva“: 1 individuálně vytvořený nápoj na míru

Extra velká nádoba na vodu (2,2 l)

Možnost úpravy připravovaného nápoje během přípravy

Mimořádně tichý kónický mlýnek z tvrzené oceli

Zvuková izolace

Vyjímatelná varná jednotka pro snadné čištění 

Nastavitelná teplota kávy ve 3 krocích

Nastavitelná intenzita kávy v 5 krocích

Nastavitelná intenzita kávy ve 3 krocích

Třístupňová funkce přípravy horké vody na čaj

Zásobník na kávová zrna (cca 250 g)

Režim ECO s funkcí úspory elektřiny, nulová spotřeba  

po vypnutí vypínačem

Automatické oplachování napěňovače mléka

Hygienické programy pro údržbu: čištění, odvápňování 

a proplachování stisknutím tlačítka

Výškově nastavitelný výstup kávy – až do 14 cm

Osvětlení šálků pro vizuální efekt

Automatické sledování zásoby kávových zrn

Automatické sledování hladiny vody

Individuálně nastavitelná jemnost mletí kávy

Nerezový držák na kávové šálky s funkcí nahřívání

Držák na kávové šálky s funkcí nahřívání

Prostor na jednu porci mleté kávy

Víko pro uchování aroma

Systém Aromatica s tlakem čerpadla 15 barů 

Zadní kolečka pro lepší pohyblivost

Včetně filtru na pitnou vodu CLARIS, čisticích tablet, 

hadičky na mléko a odměrky

Nerezová termoska na mléko (0,5 l)

Designové vlastnosti
Moderní design s 3D efektem: Dimension Black
Moderní design s 3D efektem: Dimension White
Moderní design s 3D efektem: Dimension Silver
Tradiční, matně černá povrchová úprava

Cena NICR 788: 24 999.-
Cena NICR 778: 23 999,-

Cena NICR 768: 23 999,-
Cena NICR 758: 19 999,-



JAK SE ROZVÍJÍ 
AROMA KÁVY

Dnes už si málokdo uvědomuje, jak vypadá nepražená, 
zelená káva, což je podoba, ve které plody dorazí ze zemí 
původu v jutových pytlích, převážně lodí. Tyto zelená, případně 
modrozelená zrna jsou poté prodávána pražírnám. V závislosti 
na typu kávy, oblasti pěstování a metodě zpracování poté 
káva dostává s přispěním zkušeností a hlubokých znalostí 
odborníků v pražírnách svou jedinečnou chuť. 

Káva se praží při teplotě v rozmezí 180–230 °C. Barva 
jednotlivých zrn se při tomto procesu postupně mění ze zelené 
na sytě zelenou, žlutou, žlutohnědou, hnědou a konečně 
tmavě hnědou. Chemický proces, který zde probíhá, se 
nazývá Maillardova reakce. Jedná se o neenzymatickou reakci 
mezi redukujícími cukry nebo produkty jejich degradace 
a aminokyselinami. Výsledkem je zlatavé až hnědé zabarvení 
povrchu, stejně jako u pečiva nebo grilovaného masa. Pokud 
je cílem pražení filtrovaná káva, je tento proces ukončen 
předčasně, ve chvíli, kdy jsou zrna jednotně hnědá. Co se 
týče kávy určené pro espresso, ta se praží déle. Někdy až 
do chvíle, kdy jsou zrna tmavá a mastná. Pražená káva 
obsahuje 800 až 1 200 aromatických sloučenin. Souhra 
a podíl jednotlivých složek je tím, co určuje výsledné aroma 
kávy. To může být čokoládové, ořechové, karamelové, ovocné, 
citrusové, příjemně nakyslé až velmi kyselé nebo jemně hořké 
až výrazně zemité.

30
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Stačí navštívit pražírnu a vychutnat 
si zdejší intenzivní vůni čerstvě 
upražených kávových zrn. Těžko najdete 
působivější zážitek pro vaše smysly.
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PRO PŘÍZNIVCE MLÉČNÉ PĚNY 
A LATTE ARTU
ŘADA 6

Švýcarská 
kvalita



Naše řada 6 rovněž prošla vývojem – zevnitř i na pohled. Nové 
povrchové úpravy Cube-Optik a Silverline jsou sice úchvatné, 
avšak nejsou tím jediným, co se změnilo. Nešetřili jsme na 
žádných inovativních technologiích, a tak se uvnitř nachází 
jak „Barista in a box“, tak modul Bluetooth. Typickým pro tuto 
řadu je bezkonkurenční poměr ceny a výkonu.

Schválně jsme však vynechali jednu funkci, a tou je 
OneTouch. Víme totiž, že mnoho milovníků kávy si rádi mléko 
napěňuje samo. A těmto umělcům a příznivcům latte artu 
nabízí řada 6 skutečně výjimečnou investici. Díky ruční trysce 
Easy Spumatore můžete vytvářet dokonalou mléčnou pěnu 
přesně podle vašich představ a chuti. 

33
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CafeRomatica 680

MODERNÍ POJETÍ 
ČERNÉ

CafeRomatica 670

STŘÍBRNÝ POKLAD 
NA KONCI DUHY

Jakmile spatříte tento špičkový kávovar za špičkovou cenu, 
nikdo vám nebude mít za zlé, pokud si jej budete chtít 
okamžitě pořídit. Zvláště proto, že nyní disponuje mimořádně 
stylovou, lesklou a vzorovanou konstrukcí v podobě, jaká tady 
nikdy předtím nebyla.

Díky svým jemný stříbrným liniím model 670 s designem 
Silverline přitahuje pozornost do kuchyně. Budete jeho 
prostřednictvím pro své hosty i sebe moci vykouzlit lahodnou 
kávu, umělecké mléčné výtvory a pěnové obrazy během 
okamžiku.
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CafeRomatica 660

NEKOMPROMISNÍ 
DOJEM
Matná černá je trendem dnešní doby. Ať už u brýlových 
obrouček nebo laků na nehty či auta. Pro milovníky 
kávy, kteří sledují módní trendy, je nejnovější model 
značky NIVONA k dispozici také v této velmi stylové 
barvě.
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Ruční tryska 
Easy Spumatore 
s automatickým 
čištěním

Chytrá příprava kávy  
Integrované rozhraní Bluetooth 
pro připojení k mobilní aplikaci 
NIVONA

Barevný TFT displej 
Barevné ikony 
a jednoznačné textové 
popisky zaručují snadný 
provoz 



37

Technické vlastnosti  NICR NICR NICR
   680 670 660

Aroma Balance System se třemi chuťovými profily
Integrované rozhraní Bluetooth pro připojení  
k mobilní aplikaci NIVONA
Ruční tryska Easy Spumatore
Barevný TFT displej pro snadné ovládání
„Moje káva“: 5 individuálně vytvořených nápojů na míru
„Moje káva“: 1 individuálně vytvořený nápoj na míru
Extra velká nádoba na vodu (2,2 l)
Možnost úpravy připravovaného nápoje během přípravy
Mimořádně tichý kónický mlýnek z tvrzené oceli
Vyjímatelná varná jednotka pro snadné čištění
Nastavitelná teplota kávy ve 3 krocích
Nastavitelná intenzita kávy v 5 krocích
Třístupňová funkce přípravy horké vody na čaj
Zásobník na kávová zrna (cca 250 g)
Režim ECO s funkcí úspory elektřiny, nulová spotřeba  
po vypnutí vypínačem
Ruční tryska Easy Spumatore s funkcí snadného čištění
Hygienické programy pro údržbu: čištění, odvápňování 
a proplachování stisknutím tlačítka
Výškově nastavitelný výstup kávy – až do 14 cm
Osvětlení šálků pro vizuální efekt
Automatické sledování zásoby kávových zrn
Individuálně nastavitelná jemnost mletí kávy
Držák na kávové šálky s funkcí nahřívání
Prostor na jednu porci mleté kávy
Zadní kolečka pro lepší pohyblivost
Víko pro uchování aroma
Systém Aromatica s tlakem čerpadla 15 barů
Včetně průhledné nádoby na mléko (1,0 l)
Včetně filtru na pitnou vodu CLARIS, čisticích 
tablet, hadičky na mléko a odměrky

Designové vlastnosti
Moderní design s 3D efektem: Black Cube
Moderní design s 3D efektem: Silverline
Čelní strana v matně černé barvě s chromovými prvky

Cena NICR 680: 18 999,-
Cena NICR 670: 18 999,-
Cena NICR 660: 16 999,-

Aroma Balance 
System  

Upravte chuť 
kávy pomocí tří 

chuťových profilů, 
a to i s jediným 

druhem kávových 
zrn 

AromA 
BAlAnce 
SyStem
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BARISTA JAKO VZOR



Čím dál ti více probíhá debata o tom, 

které profese by mohly postupně zastoupit 

stroje. Co se týče přípravy kávy, je to velmi 

nepravděpodobné. Barista, profesionální 

obsluha espresso baru nebo kavárny, 

nemůže být nahrazen ani tím nejlepším 

automatickým kávovarem. Naopak slouží 

jako vzor. Díky své citlivosti, zkušenostem 

a především své kreativitě dokáže 

vykouzlit nové lahodné variace obsahující 

kávu a mléčnou pěnu. Barista dokonale 

zná jednotlivé typy kávy, proces pražení 

a komplikované kávovary. A my, při vývoji 

kávovarů NIVONA, jsme baristy pečlivě 

sledovali při práci.

39

NIVONA Aroma Balance System dokáže u vás doma to, o co 
se barista každý den precizně stará ve své kavárně – vyladit 
jednotlivé chuťové profily z kávových zrn. Proto této zázračné 
technologii říkáme „Barista in a box“.

Vyškolení experti v kavárnách Espresso & Co. posunují 
kávovou kulturu stejně jako naše kávovary, které všem 
umožňují přípravu lahodné kávy snadno a v pohodlí vlastního 
domova.

AromA

BAlAnce

SyStem
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NOVÝ 
PŘÍRŮSTEK 
DO RODINY 
KÁVOVARŮ 
NIVONA
ŘADA 5

Představujeme nejnovější součást rodiny kávovarů 
NIVONA, modely CaféRomatica 530 a 520. Jedná 
se o vstupní modely ideální pro milovníky kávy, kteří 
hledají komfort, kvalitu a dlouhou životnost. Stejně 
jako všechny naše ostatní stroje jsou i tyto snadno 
použitelné a udržovatelné. 

Švýcarská 
kvalita
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CafeRomatica 530

OKOUZLUJÍCÍ ÚVOD 

CafeRomatica 520

TMAVÁ KRÁSA

Toto je ideální výchozí bod pro opravdové milovníky kávy. 
Vysoce kvalitní kávovar, který spolehlivě dodává každé ráno 
osobitou a chutnou kávu stisknutím tlačítka. A s poměrem 
ceny a výkonu, který je těžké překonat. 

Krásný, jednoduchý a tak všestranný. Tento přístroj v matně 
černé povrchové úpravě spolehlivě vyhoví každému přání 
milovníků kávy, od lahodných kávových variací až po lahodnou 
mléčnou pěnu. Nepřekonatelné. Naše podmanivá novinka 
vám bude dělat radost dlouhou dobu.



Technické vlastnosti NICR NICR
  530 520

Digitální displej se symboly
Ruční tryska Pro-Spumatore
Jednoduché ovládání
Systém Aromatica s tlakem čerpadla 15 barů
Extra velká nádoba na vodu (2,2 l)
Mimořádně tichý kónický mlýnek z tvrzené oceli
Zvuková izolace
Vyjímatelná varná jednotka pro snadné čištění
Nastavitelná teplota kávy ve 3 krocích
Nastavitelná intenzita kávy ve 3 krocích
Režim ECO s funkcí úspory elektřiny
Nulová spotřeba po vypnutí vypínačem
Hygienické programy pro údržbu: čištění,  
odvápňování a proplachování stisknutím tlačítka
Výškově nastavitelný výstup kávy – až do 14 cm
Zásobník na kávová zrna (cca 250 g)
Automatické sledování zásoby kávových zrn
Automatické sledování hladiny vody
Individuálně nastavitelná jemnost mletí kávy
Podstavec na šálek
Prostor na jednu porci mleté kávy
Víko pro uchování aroma
Filtr na pitnou vodu CLARIS
Čisticí tablety, hadička na mléko a odměrka
Zadní kolečka pro lepší pohyblivost

Designové vlastnosti
Elegantní stříbrný design s chromovými prvky
Elegantní černý design s chromovými prvky

Cena NICR 530: 15 999,-
Cena NICR 520: 13 999,-

Digitální displej se 
symboly 

 Jasný význam 
a uspořádání

Vyjímatelná varná jednotka 
Pro snadné a důkladní čištění

Ruční tryska 
Pro-Spumatore  
Pro domácí latte art

Systém Aromatica 
Tlak čerpadla 15 barů 
pro dokonalou extrakci
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LAHODNÁ 
MLÉČNÁ PĚNA

TAJEMSTVÍ MLÉČNÉ PĚNY

Rozvířením mléka horkým vzduchem vznikne kombinace 

vzduchu, bílkovin, tuku a cukru. Čím jemnější je tato 

kombinace, tím sametovější je mléčná pěna. Mléčná pěna se 

skládá z mnoha malých vzduchových bublinek, které se vážou 

k bílkovinným molekulám mléka. Přivedením tepla a vzduchu 

se kromě toho laktóza v mléce částečně štěpí na jednoduché 

cukry, díky čemuž mléko chutná lehce nasládle.

Jak by ale dokonalá mléčná pěna měla vypadat? To je nepo-

chybně otázkou chuti a osobních preferencí. Baristé často 

preferují lehčí a krémovější konzistenci. Ta jim umožní vytvá-

řet slavný latte art.

Naší kávovou kulturu si již těžko lze představit bez mléčné 

pěny, ať už pro přípravu cappuccina, latte macchiata nebo 

espresso macchiata. Všechny kávovary NIVONA umožňují 

přípravu lahodných a vzdušných mléčných kreací. Ať už 

prostřednictvím plně automatické trysky One-Touch Spumatore, 

Easy Spumatore nebo plně ruční Pro-Spumatore. Naše plně 

automatické kávovary se spolehlivě postarají o přeměnu 

mléka v dokonalou pěnu nezávisle na konkrétní technologii 

a eliminují tak potřebu kupovat napěňovače mléka zvlášť. 
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ČERSTVÉ A VYCHLAZENÉ

Důležitá poznámka pro všechny nastávající kávové 

umělce: mléko pro tvorbu pěny musí být vždy dobře 

vychlazené. Pro tento účel nabízí společnost NIVONA 

tři různá elegantní řešení. Průhlednou nádobu 

na mléko, nerezovou termosku a minichladničku 

NICO 100. V závislosti na kapacitě a technických 

parametrech mohou tyto produkty udržovat až litr 

pečlivě vychlazeného a čerstvého mléka. 



CHLADNIČKA NA 
MLÉKO, KTERÁ JE 
SKUTEČNĚ COOL
Nová minichladnička na mléko NIVONA se postará 

o uchování mléka při té správné teplotě. Díky 

individuálnímu napájení uchová tato chladnička 

až litr mléka v chladu. Minichladnička NIVONA byla 

vyvinuta speciálně pro trysky Spumatore a perfektně 

se hodí k řadám automatických kávovarů 7, 8 a 10. 

Minichladničku oceníte všude tam, kde se pije hodně 

kávy – ať už to je firma nebo domácnost. Každý si bude 

moci vychutnat svůj oblíbený nápoj jediným stisknutím 

tlačítka, vždy s čerstvým a vychlazeným mlékem.

Udržuje mléko čerstvé
Jednoduše vložte litrový karton 

mléka do chladničky, zavřete 
kryt a vychutnejte si čerstvě 

připravené cappuccino, kávu 
s mlékem nebo latte. Tak 

jednoduché to je.

Dokonalé spojení
Chladnička je určena speciálně 
pro kávovary NIVONA. Hadička na 
mléko je kompatibilní se všemi 
kávovary s technologií OneTouch 
a nově aktualizované kávovary 
řady 6.

Technické vlastnosti

• Elegantní, špičkový design
• Snadné ovládání
•  150 × 315 × 270 mm 

(Š × V × H), 2,6 kg
• 230 V / 50 Hz / 23 W
•  Vhodná pro všechny běžné 

kartony mléka (1 litr) 
•  Kapacita chlazení: až o 20 °C 

méně než okolní pokojová 
teplota, nejméně 2 °C 
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Model: NICO 100
Č. zboží: 390 700 600
Cena 4 999,-

NOVINKA:  Chladnička NIVONA NICT 100



Příslušenství

ORIGINÁL JE VŽDY NEJLEPŠÍ

Přídavná nádoba na kávová zrna NIZB 410

zvětší zásobník kávových zrn modelu CafeRomatica 

1030 na 1 000 g.

• Výška nádoby: 4 cm
• Jednoduchá montáž
•  Kryt zásobníku půjde stále  

zavřít bez problémů

Model: NIZB 410

Č. zboží: 390 700 410

Cena 1 499,-

Dva ideální doplňky pro váš kávovar NIVONA

Mimořádně skvělá kombinace. Pokud již vám některý 

z kávovarů NIVONA CafeRomatica s technologií 

Spumatore říká pane, existují tyto dva doplňky, které 

významně rozšíří jeho funkcionalitu. Na jednu stranu to je 

termoska na chlazené mléko vyrobená z vysoce kvalitní 

nerezové oceli, ve které zůstane mléko čerstvé a studené 

delší dobu. Na stranu druhou je to nová nádoba na 

mléko vyrobená z průhledného plastu. Oba doplňky 

skvěle sedí k napěňovači mléka a činí tak přípravu 

latte, cappuccina nebo latte macchiata velmi snadnou. 

A samozřejmě i skvěle vypadají, jelikož jejich design je 

sladěný s kávovary NIVONA.

Termoska na chlazené mléko NICT 500
• Udržuje mléko déle čerstvé a studené
• Z nerezové oceli 
• 0,5 l
•  Pro modely s napěňovací  

tryskou Spumatore

Model: NICT 500

Č. zboží: 390 700 050

Cena 1 299,-

Nádoba na mléko NICT 1000
•  Dokonalý způsob skladování  

čerstvého mléka
• Z průhledného plastu 
•  Umožňuje snadno zjistit  

hladinu mléka
• 1 litr
•  Pro modely s napěňovací 

tryskou Spumatore

Model: NIMC 1000

Č. zboží: 390 700 700

Cena 749,- 47

Nejen čistá, ale i vysoce hygienická  

Největší podíl na tom, že mléčná pěna na vašem 

cappuccinu nebo latte macchiatu bude chutnat skvěle, 

má samozřejmě čerstvost mléka. Avšak kvalita hadičky 

na mléko hraje rovněž důležitou roli. Dokonalá pěna 

vyžaduje dokonale čistou hadičku na mléko. Proto pro 

všechny naše kávovary nabízíme sadu nových hadiček 

v praktickém trojitém balení. Vždy tak budete mít po 

ruce náhradní.

Hadička na mléko NIMA 330
•  Náhradní hadičky na mléko včetně hubic pro všechny 

kávovary s tryskou OneTouch Spumatore
• Balení se 3 kusy

Model: NIMA 330

Č. zboží: 390 700 130

Cena 319,-



CafeGrano 130

UMĚNÍ MLETÍ KÁVO-
VÝCH ZRNEK

Kávová zrna je pro skvělou chuť nápoje zapotřebí nejen 

dobře upražit, ale také správně namlít. Mlýnek CafeGrano 

dostane z každého zrnka to nejlepší a namele dávku kávy 

s jemností dokonale odpovídající metodě přípravy, ať už 

půjde o moka konvičku, filtrovanou kávu nebo klasický 

kávovar. Stupeň mletí je možné precizně nastavit. Ve 

zkratce: prostřednictvím tohoto mlýnku dokážete namlít 

kávová zrna tak, aby si zachovaly veškerou chuť a plné 

aroma. 

Dokonalé načasování
Otočný knoflík nastavení 

času mletí je ergonomický 
a snadno se používá. 

Spolehlivě řídí dobu trvání 
mletí a tím i objem mleté 

kávy. 

Správná volba
Vysoce pokročilá manipulace 
a dokonalé výsledky. Průhledný 
zásobník na kávová zrna 
vám vždy poskytne přehled 
o tom, kolik kávy ještě máte 
k dispozici, zatímco stupeň 
mletí kávy lze plynule nastavit 
prostřednictvím jeho natočení 
podle srozumitelného popisku.

Technické vlastnosti

•  Vícestupňové nastavení 
jemnosti mletí

•  Mletí, které zachová aroma 
kávy

•  Nastavitelný objem kávy nebo 
čas mletí

•  Průhledná, vyjímatelná 
schránka na mletou kávu

•  Průhledný, vyjímatelný 
zásobník na kávová zrna 
(200 g)

•  Kvalitní, tvrzený kónický 
mlýnek 

• Prostor pro uschování kabelu

48

Model: NICG 130
Č. zboží: 320 100 130 
Cena 2 999,-
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SPECIÁLNÍ TEKUTÝ ODVÁPŇOVAČ NIRK 703
Pro plně automatické kávovary vybavené integrovaným 
odvápňovacím programem. Výrobek je speciálně 
navržený pro pravidelné odvápňování kvalitních plně 
automatických kávovarů společnosti NIVONA.

•  Pro čisticí program všech modelů 
kávovarů NIVONA

• Spolehlivě uvolňuje vodní kámen
• Odvápňování beze zbytků
•  Pravidelné odvápňování chrání 

váš kávovar a zajišťuje plné aroma 
připravované kávy 

• 500 ml

Model: NIRK 703 
Č. zboží: 390 700 300 
Cena 319,-

TEKUTÝ ČISTICÍ PŘÍPRAVEK CREAMCLEANER NICC 705
Pro spolehlivé čištění napěňovače mléka vašeho kávo-
varu. Pravidelné použití přípravku (naředěného s vodou) 
zajišťuje dokonalou čistotu a hygienický provoz.

•  Pro čištění napěňovače mléka 
Spumatore

•  Určeno pro čisticí program NIVONA 
Spumatore

• Snadné použití a dokonalé výsledky
•  Pravidelné čištění chrání váš kávovar, 

zajišťuje plné aroma připravované kávy 
a zaručuje antibakteriální čistotu

• 500 ml

Model: NICC 705
Č. zboží: 390 700 500
Cena 319,-

KAZETA FILTRU PITNÉ VODY CLARIS NIRF 
700
Speciální filtrační kazeta pro kávovary 
NIVONA. Díky tomuto filtru (pokud je 
pravidelně vyměňován) se snižuje tvrdost 
vody a tím i frekvence odvápňování přístroje.

•  Instalace přímo do nádoby na vodu
• Vyroben čistě z přírodních materiálů
• Bez chemických přísad
•  Prodlužuje životnost vašeho kávovaru 

NIVONA
• Zásadně snižuje frekvenci odvápňování
• 1 kus

Model: NIRF 700
Č. zboží: 390 700 100 
cena 449,-

ČISTICÍ TABLETY NIRT 701
Profesionální čištění vašeho kávovaru vyba-
veného automatickým čisticím programem. 
Zajišťují plné aroma, hygienickou čistotu a do-
konalý požitek z přípravy čerstvé kávy.

•  Pro automatické čisticí programy všech 
kávovarů NIVONA

•  Důsledné čištění všech nečistot, například 
kávového oleje

•  Pravidelné čištění chrání váš kávovar 
a zajišťuje plné aroma připravované kávy

• 10 kusů

Model: NIRT 701
Č. zboží: 390 701 200
Cena 319,-



PŘEHLED VYBAVENÍ 
A TECHNICKÉ ÚDAJE

Automatické kávovary CafeRomatica

Systém předpaření

Systém AROMATICA

Aroma Balance System

Nastavení intenzity kávy

Příprava dvou šálků současně

Možná úprava přednastavených nápojů

Individuální program „Moje káva“

Profesionální tlak čerpadla 15 barů

Digitální displej s textem a symboly

Osvětlení šálků

Nahřívání šálků

Automatický indikátor odvápnění

Integrovaný odvápňovací program

Čisticí program

OneTouch Spumatore (pro cappuccino jedním stiskem tlačítka)

Automatické oplachování napěňovače mléka

Ruční tryska SPUMATORE

Nastavitelná teplota kávy

Výškově nastavitelná výpust kávy

Filtr na pitnou vodu CLARIS

Indikátor výměny filtru

Extra tichý provoz

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

Mimořádně tichý kónický mlýnek z tvrzené oceli

Individuálně nastavitelná jemnost mletí kávy

Zásobník na předem namletou kávu (1 porce)

Individuálně nastavitelná tvrdost vody (ve 4 krocích)

Přibližný objem vyjímatelné nádoby na vodu

Dávkování horké vody na čaj a instantní nápoje

Rozměry (Š × V × H) v cm, cca

Barva (přední strana, ovládací prvky)

Vyjímatelná varná jednotka pro snadné čištění

Nerezová termoska na mléko (0,5 l)

Nádoba na mléko, plastová, průhledná (1 l)

Kapacita zásobníku na kávová zrna, cca

Zadní kolečka

Prostor pro uschování kabelu

Režim ECO / vypínač pro nulovou spotřebu energie

Napětí

Max. spotřeba energie

Hmotnost vč. obalu

Č. zboží

Kód EAN

Cena

CafeRomatica 788
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CafeRomatica 1030 CafeRomatica 859 CafeRomatica 842 CafeRomatica 841



CafeRomatica 768 CafeRomatica 680 CafeRomatica 670 CafeRomatica 660 CafeRomatica 530 CafeRomatica 520CafeRomatica 758
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CafeRomatica 778
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Mc TREE a.s.
Hlavní 238
250 89 Lázně Toušeň

tel.: +420 286 854 368–70
mobil: +420 602 360 120
e-mail: info@mctree.cz
www.mctree.cz

SNADNÉ POUŽITÍ. 

NA DOSAH RUKY.

Švýcarská kvalita


