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A passion for
good coffee.

Ons leven samen bestaat uit vele kleine ontmoetingen.Deze
momenten zijn ongelooflijk kostbaar. We zijn ons daar nooit zo
bewust van geweest als in de afgelopen maanden.
We willen u meer bieden dan alleen de juiste NIVONA voor uw
behoeften, voor meer dan alleen uw persoonlijke smaak. We
willen je momenten geven waar je alleen of samen van kunt
genieten.
Bij een cappuccino. Bij een espresso. Zoals jij het het liefste hebt.
Gedreven door onze passie voor goede koffie, focussen we bij
de ontwikkeling van onze volautomatische koffiemachines op
uitmuntende smaak en gebruiksgemak.
Advies en service staan bij
 ons hoog in het vaandel, daarom
verkopen wij onze NIVONA volautomatische koffiemachines al 16
jaar exclusief via gespecialiseerde dealers.
Bijzondere verhalen beginnen met koffie. We weten waar we het
over hebben.

Peter Wildner

Christian Fritsch

Yours, Peter Wildner
(Managing Director at NIVONA)

Yours, Christian Fritsch
(Head of Sales at NIVONA)
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Door de barista
geïnspireerd,
gemaakt voor jou
Wat voor ons bij NIVONA
het belangrijkste is

Wordt onderdeel van een grote familie: iedereen die een
NIVONA bezit, hoort bij ons. Koffie is voor ons meer dan
alleen een drankje. Het is passie en gezelligheid, rust en
thuis. Koffie brengt mensen bij elkaar.
Overwint grenzen.
We willen dit graag aan je doorgeven. Daarom maken
wij onze volautomaten zo gebruiksvriendelijk mogelijk.
Zodat je kunt genieten van jouw persoonlijke momenten.
De cappuccino‘s ‘s middags met jouw geliefde. De caffè
crema om de week te beginnen.
De espresso met vrienden na het perfecte diner in je
eigen huis.
Koffie is altijd een mooie uitnodiging.
Houd je van nog een kopje koffie?
We nodigen je uit.
Nu je echt bij de familie hoort.
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We zijn er voor JOU
Met meer dan
standaard
Geen woorden maar daden

Geloof ons:
Je zal verrast zijn
Omdat jij onze focus bent. Zeker met onze service. Omdat
we ook na aankoop van je NIVONA volautomaat jouw
betrouwbare partner willen zijn.
We zijn er voor jou.
Binnen in onze volautomaten werkt nauwkeurige
technologie voor perfect koffiegenot. Om er zeker van te
zijn dat dit jou bereikt, nemen we de tijd voor jou.
Elke keer dat je onze servicetelefoon belt. Bij elke mail die
ons bereikt.
Zodat je van ons snel en eenvoudig antwoord krijgt op alle
vragen. Laat je aangenaam verrassen.
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Omdat er altijd een
beetje ruimte is voor
extra’s.
Perfectionisme - we kunnen niet anders

Wij gaan door,
waar anderen stoppen.
Wij gaan graag een stapje verder voor jou.
NIVONA is het alternatief voor conventionele koffie
machines: eersteklas kwaliteit tegen eerlijke prijzen.
Duurzaam en intuïtief. Eenvoudig in gebruik.
Omdat deze waarden ons drijven, houden we van de korte
lijnen met onze Zwitserse producent.
De volautomatische espressomachines van NIVONA vind
je alleen in de geautoriseerde vakhandel. Dat zal in de toekomst zo blijven. Omdat we al onze partners waarderen. En
onze klanten. We staan voor

langdurige relaties.
We weten ook dat we nooit klaar zijn. Omdat er nog meer
is. Verbeteren en ontwikkelen is een nooit eindigend proces.
Daarom blijven we doorgaan.
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5 Serie

Iedere morgen een

goede start

5xx
Het instapmodel voor een
kick-start van je dag
Heerlijk aromatische en versgemalen koffie maak je
met onze 5 serie. Stap met het goede been uit bed
met verse koffie uit jouw volautomaat. Zonder gebruik
van een filter.
Onze instapper is meer dan een mooi aanbod. Het is
jouw eerste stap in de wereld van koffie.

 Koffie & espresso. Gewoon snel
 Twee kopjes koffie of espresso
gelijktijdig bereiden

 Hoogwaardig conisch maalwerk
gemaakt van gehard staal

 Handmatige SPUMATORE: voor als je toch een
keer melkschuim wilt.

NICR 5’20

NICR 5’30

Mat zwart/ Chroom

Zilver / Chrome
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6 Serie

Barista stijl.

Allrounder
6xx
met een eigen draai
Je hebt nog niet eerder echt koffie geproefd. Tenminste, niet zo. Want met onze 6-serie maak je koffie als
een barista. Uit een volautomaat. Maak kennis met
onze aromatechnologie. Laat je tong strelen door de
zachtheid van de koffiebonen of breng de volle intensiteit van een uitstekende smaak naar voren.
Onze Barista in a box maakt het door het Aroma
Balance Systeem mogelijk.
Wil je precies weten hoe onze aromatechnologie
werkt? Kijk dan eens op pagina 33 van deze catalogus

 Toegang tot de aromatechnologie van NIVONA
 Met Barista in a box (Aroma Balance Systeem)
 Melkschuim mogelijk met EASY SPUMATORE
 Bediening met App via Bluetooth

NICR 6’60

NICR 6’75

Mat zwart/ Chroom

Titanium / Chroom
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7 Serie

Cappuccino zo

smaakvol,
met één druk op
de knop

NIEUW

Gemaksmaker
Cappuccino met een druk op de knop. Eenvoudig, snel
en nu in een nieuw design. Want onze 7-serie krijgt
vier nieuwe modellen. Hoogwaardig materiaal ontmoet
esthetiek.
Voor liefhebbers van cappuccino’s en latte macchiato.
In aanvulling tot het Aroma Balance-systeem,
de Cappuccino-Connaisseur werkt nu ook in deze
volautomatische machines. Voor een cappucino in
barista-stijl.

7xx

 Cappuccino en Latte Macchiato
met één druk op de knop

 Barista-stijl cappuccino met aromatechnologie
(Cappuccino-Connaisseur)

 Sla je favoriete koffie gewoon live op
 Comfortabel reinigen van het melksysteem

NICR 7’90

NICR 7’95

NICR 7’96

NICR 7’99

Mat zwart / Chroom

Titanium / Chroom

White Line / Chroom

RVS / Chroom
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8 serie

Twee

cappuccino
in één keer

Alles Dubbel
Onze serie voor iedereen die maar één ding wil: meer!
En ook nog met een druk op de knop. Omdat de
8-serie je twee cappuccino’s of twee lattes geeft met
de eenvoudigste bediening
Bovendien maken de machines indruk met hun
klassieke NIVONA-look. En het Aroma Balance-systeem en de Cappuccino-Connaisseur zijn ook in deze
modellen aanwezig om uw exacte favoriete instelling
te bieden voor koffie, cappuccino enz.
Een hele wereld van smaken wacht op je.

8xx

 Twee cappuccino‘s of latte macchiato
met één druk op de knop

 Cappuccino als een barista met aromatechnologie (Cappuccino Connaisseur)

 Comfortabel reinigen van het melksysteem
 Bewaar tot 10 van je eigen koffierecepten

NICR 8’20

NICR 8’25

Mat zwart/ Chroom

RVS / Chroom
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De

9 30

De elegantie van een ware

klassieker.

Buitengewoon
tijdloos
Tijdloosheid is een zeldzame eigenschap – maar deze
machine voegt hier buitengewoon design en elegantie
aan toe.
Onze NICR 930 combineert de essentie van de
9-serie met een fris nieuw uiterlijk.
Meer genot en meer gemak: koffie, cappuccino, latte
macchiato met één druk op de knop ook als je 2 kopjes tegelijk wilt.
Verleidelijke elegantie op elk moment.

9xx

 Nieuw, comfortabel bedieningsconcept
 Twee cappuccino‘s of latte macchiato met één druk
op de knop

 Gemakkelijke reiniging van het melksysteem
 Tijdloos design

NICR 9’30
Titanium / Chroom
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9 series

		voor een

Optimale
		cappuccino.

Hoogpresteerders
Wakker worden met de
mooiste herinneringen –
Iedere morgen weer.

Smaak is een kwestie van instellen - comfort is dat
niet. De modellen van onze 9 serie combineren innovatie en intuïtie dankzij de nieuwste aromatechnologie.
De individuele displays van de modellen bieden je
inzicht in het zetproces.

Direct bij een cappuccino. Met de Flying Picture
mode van NIVONA. Zet foto‘s van je smartphone via bluetooth direct over naar het grote
display van je NIVONA. Geef speciale momenten een bijzondere setting.
Exclusief voor onze 970 en 960.

Met Aroma Pre-Select: Je kan de app gebruiken om
alle recepten aan te passen voor het betreffende type
NIVONA-koffie. Volgens de aanbeveling van onze
barista.

9xx

Bovendien voegt de verlichting van de watertank een
extra optisch hoogtepunt toe. Alles om het beste uit je
cappuccino of koffie naar boven te halen.

909

 Exclusieve Aroma Pre-Select-functie via de app
 Alle kenmerken van de aromatechnologie in één
apparaat

 Stijlvol design met comfortabel display en watertankverlichting

 Inkl. Flying Picture – zet jouw foto via de app
over naar het display van je NIVONA

NICR 9’60

NICR 9’70

Mat zwart / Chroom

Titanium / Chroom
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10’serie
10
er

		

Betrouwbare

Opkikker
Zoekt nieuwe werkplek.

Officier van dienst
Op de zaak loopt alles op rolletjes, maar de koffie
blijft achter? Onze NICR 1040 kan dit prestatietekort
oplossen. Dankzij eenvoudige bediening en reiniging,
tevens een bijzonder groot bonenreservoir en
waterreservoir. Optimaal ontworpen voor op kantoor.
Aditionele bonen container
Vergroot het bonenreservoir van ons 1040-model tot een capaciteit van 1000 g. Zeer eenvoudig
te installeren.
•	Container hoogte 4 cm
• Sluit perfect af
NIZB 410

Met de nieuwe melkslang en easyclean +, waarmee
het melksysteem met een druk op de knop kan
worden gereinigd. Het verplaatsen van de melkslang is
niet meer nodig voor de meest comfortabele reiniging.
En als die vergadering weer uitloopt, biedt de volumefunctie voor maximaal 1,9 liter koffie in één keer.
Bovendien levert het Quick-profiel met één druk op
de knop een snelle kop koffie.
Alles voor plezierige werktijden.

10xx

 Ontworpen voor 60 tot 65 kopjes per dag
 Geoptimaliseerd voor gebruik op kantoor met
groot waterreservoir en bonenreservoir

 Snelle profiel- en kwantiteitsfunctie om snel veel
koffie te zetten

NICR 10’40
Titanium / Chroom

 Kwantiteitsfunctie: tot max. 1,9 liter koffie in één
keer
22 / 23

Koffie,
zoals geen enkele

volautomaat bereiden kan.
Uit een volautomaat.

3 x technologie
voor meer AROMA
Elke koffie is anders. Net als elke koffiedrinker. Je
zet niet zomaar koffie met je NIVONA. Jij zet jouw
koffie. Dankzij onze unieke aromatechnologie.

1

2

AROMA PRE-select
Met vriendelijke groeten van onze barista: regel het
via de app. Stel elk koffierecept van je NIVONA optimaal in. Zoals aanbevolen door onze barista d.m.v. de
preselect functie.
Exclusief voor onze twee modellen 970 en 960.

3

Cappuccino-Connaisseur
Bij een cappuccino zoals bereid door een barista, moet de melk
zich om de koffie wikkelen. Daarom komt de koffie als eerste in
het kopje. Wat een barista met de filterdrager zonder problemen
kan, is een technische uitdaging voor volautomatische machines.
En jouw NIVONA beheerst het. Vanaf onze 7 series bepaal jij de
volgorde van melk en koffie bij je cappuccino.

Aroma Balance System
Er zijn meer dan 800 verschillende smaken in een
koffieboon. Wat je alleen kunt proeven als je het
brouwproces aanpast. Met ons unieke Aroma Balance
Systeem laten we jou zelf beslissen.

Van flatterende zachtheid tot volle intensiteit
Je hebt de keuze uit 3 profielen.
Verkrijgbaar vanaf onze 6 series.Haal het beste uit elke
boon.

Dit brengt ons
Aroma Balance
Systeem met onze
Espresso Milano.

Doorstroomsnelheid van het water
door de versgemalen koffie

dynamic
Fijne zuurgraad, licht fruitigen
aangenaam.

Duur van het zetproces

constant
Een donkere toon Kruidig en
vol van smaak

intense
Sterk, kruidig, met veel body
en een duidelijke bittere toon.
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Indrukwekkend
eenvoudig.
Netjes en
Schoon.

Melklans
De NIVONA melklans is de praktische manier
om melk rechtstreeks in de NIVONA-machine te
krijgen. Hoe? Best gemakkelijk.
• D
 oe de NIVONA melklans in het pak melk
• S
 teek de melkslang van de NIVONA volautomatische koffiemachine in de adapter van de
melklans
• Dat is het
• Het kan dan snel weer in de koelkast na gebruik.
Tot de volgende cappuccino.
NIML 220

NIEUW

Accessoires voor
melkbereiding
Hou het simpel

Met onze accessoires ben je uitgerust voor elke uitdaging.
De melk voor je cappuccino blijft perfect gekoeld in de
NICO 100. Onze design melkcontainer NIMC 1000 heeft
geen eigen koeling - maar kan zowel in de koelkast als in de vaatwasser. Met de melklans sluit u de melk eenvoudig en praktisch
aan op uw NIVONA. Alles voor een schoon optreden.

Cooler

Melk container

Melkslang set

Optimaal gekoeld op elke temperatuur.
Onze NICO 100 houdt de melk vers
voor cappuccino en andere melkkoffies. Past op alle volautomaten uit
onze series 6, 7, 8, 9 en 10. Bijzonder
praktisch waar veel cappuccino wordt
gedronken. Simpelweg het melkpak
erin en het koelen kan beginnen.

Zonder eigen koeling bewaart hij
perfect de melk in de koelkast en
kan hij ook in de vaatwasser: Onze
NIMC 1000 is de juiste opslag voor
melk en is ook een blikvanger naast
je NIVONA.

Een schone slang voor perfect melkschuim - in een praktisch 3-pack.
Zo heb je altijd een vervanger voor
je melkslang bij de hand. Omdat dat
dit enige manier is om een goede
cappuccino en latte te maken.

• V
 erse melk perfect bewaard
• Gemaakt van transparant kunststof
• Geeft in één oogopslag het melkniveau
weer
• Inhoud 1 l
• Voor modellen met cappuccino-functie

• Vervangende slangen inclusief aansluitnippels voor alle NIVONA-modellen
met cappuccino-functie

•	15 x 31,5 x 27 cm / (B x H x D), 2,6 kg
•	230 V / 50 Hz / 23 W
•	Geschikt voor alle gangbare melkpakken
(1 l)
•	Koelvermogen: tot 20 °C, onder omgevingstemperatuur en tot maximaal 2 ° C

NICO 100

•	inhoud 3 slangen per verpakking

NIMA 330

		Spumatore

NIMC 1000
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Verspil geen

bonen.

Accessoires voor
koffiebonen
kwestie van instelling
Met onze CafeGrano kan je je bonen
perfect malen. Of het nu voor de kleine espressomachine is of om je koffie met de hand te zetten. Versgemalen, vol van smaak. En met ons extra bonenreservoir breidt je de NICR 1040 uit - zodat er een hele kilo
koffiebonen in past

CafeGrano koffiemolen
Bijzonder waardevolle koffiebonen verdienen
het juiste maalproces. Of het nu voor de kleine espressomachine is of om je koffie met de
hand te zetten; met onze CafeGrano vind je
de juiste instelling en haal je het beste uit de
boon. Ook voor andere bereidingen dan met
een volautomaat. Met deze molen produceer
je heerlijk versgemalen koffiepoeder.
• Maalgraadinstelling op meerdere niveaus

Extra bonenreservoir
Vergroot het bonenreservoir van onze modellen
1030 en 1040 tot een capaciteit naar een kilo. De
montage is simpel.
• Hoogte reservoir 4 cm
•	 Deksel sluit optimaal,
		 ook na aanpassing hoogte
NIZB 410

• Malen met behoud van aroma
• Hoge kwaliteit,

geharde conische molen
• afm. 13 x 28 x 19,5 cm (B x H x D)
• gewicht 1,6 kg
•	220 - 240 V / 50 Hz / 100 W
NICG 130
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Op deze

NIEUW

bonen
komt het aan

Zakje koffie

Zakje koffie
Ontdek genieten
en geniet
ontdekkingen.

Het NIVONA koffiezakje bevat 250 gram van
elk van de drie NIVONA-koffiesoorten Caffè
AREZZO, ESPRESSO MILANO en ESPRESSO
TORINO. Ideaal als cadeau, proefpakket of om
zelf van te genieten.
3 x 250 g
NIBG 750

Koffiebonen
Zorgvuldig geselecteerd,
liefdevol geroosterd
Een volautomaat kan nog zo goed zijn -als hij geen
koffiebonen van hoge kwaliteit krijgt, zal de
cappuccino noch de espresso goed smaken.
Daarom hebben we in nauwe samenwerking met onze
branderij drie speciale blends ontwikkeld. Geniet van
de volle koffievariant en laat je meenemen op een reis
van de zintuigen.

CAFFÈ

ESPRESSO

ESPRESSO

AREZZO

TORINO

MILANO

100% Arabica

100 % Robusta

50 % Arabica
50% Robusta

1 kg

1 kg

1 kg

Deze koffie kenmerkt zich door
zijn karamelnoot en zijn milde smaak.
Vooral aangenaam dankzij de fluweelzachte smaak.
Deze boon leent zich
ideaal voor cappuccino en koffie.

Deze uitgebalanceerde espressoboon
is een milde blend en allrounder. Speciaal samengesteld voor volautomaten,
ontvouwt het volle ronde aroma zich
harmonieus als espresso, cappuccino of
lungo.

Intens en met weinig aciditeit: onze
Insider-tip voor espressokenners.
De smaak doet denken aan noten
en pure chocolade. Langdurig in de
afdronk en een genot in elk kopje.

Mild, evenwichtig, zacht

Harmonieus, aromatisch, romig

Sterk, kruidig, chocoladeachtig

NIA 1000

NIM 1000

NIT 1000
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Houdt het

Schoon.

De NIVONA
Reinigings- en
Verzorgingslijn
Rol nooit meer met je ogen! In ieder geval
niet wanneer je je NIVONA schoonmaakt.
Dankzij onze onderhoudsmiddelen blijft je
volautomaat om door een ringetje te halen. Zo
makkelijk mogelijk. Zo grondig als nodig.

CLEAN3BOX

Onze CLEAN³BOX bevat alles
wat je nodig hebt om je NIVONA
schoon te houden.
PREMIUM vloeibare ontkalker,
CreamClean melksysteemreiniger
en onze reinigingstabletten.
NICB 301

Het lost niet alleen de kalk op, het bindt het
ook bovendien. De vloeibare ontkalker verwijdert tijdens het reinigen betrouwbaar de kalk
uit de volautomatische machine.

NIVONA CreamClean Melksysteemreiniger
Voor romig en vers melkschuim heb je een
schoon melksysteem nodig. Welke met onze
CreamClean melksysteemreiniger wordt garandeert .

• Zeer effectief

• Reinigt effectief

• Lost kalk zonder residu op

• Lost en verwijdert vet en eiwitafzettingen zonder
residu
• Zacht voor materialen en voedselveilig
NICC 705

NIVONA PREMIUM Vloeibare ontkalker

• Zacht voor materialen en voedselveilig

Gebruik met je koffiemachine het
NIVONA CLARIS verswaterfilter - zohoef je je volautomaat minder vaak
te ontkalken.
NIRK 703

NIVONA CLARIS Waterfilter
Jouw NIVONA zal je water onmiddellijk filteren dankzij de CLARIS waterfilter. Voor een
optimale waterkwaliteit en een lange levensduur van uw NIVONA.
• Vermindert kalkaanslag
• Verwijdert chloorgeur en -smaak
• Filtert met name verontreinigende stoffen
als metalen, zware metalen, farmaceutisch
residuen, pesticiden en herbiciden
• Bestaat uit puur organisch materiaal zonder
chemische toevoegingen
• Je hoeft de volautomaat minder vaak te
ontkalken
• Filtercapaciteit: 50 l / max. 2 Maanden

FLES UIT 100%
GERECYCLED PET

FLES UIT 100%
GERECYCLED PET

NIVONA Reinigingstabletten
Zorg voor het volle aroma voor vers koffiegenot door je NIVONA altijd mooi en schoon te houden.
Gewoon met onze reinigingstabletten.
• Maakt de koffie en koffievetten los en verwijdert
deze effecetief
• Grondig reinigen en zacht voor materialen

Maak de zetgroep regelmatig schoon, maar
minstens één keer per maand. haal het er
gewoon uit en was het af onder koud water,
laat het drogen en plaats het terug. Je moet
dit ook doen voordat je het syteem reinigt.
NIRT 701

NIRF 701
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BASIS
UITRUSTING:

15 bar Pompdruk
230 Volt-Spanning
1455 W (8xx-/ 9xx-series 1465 W/
NICR 1040 2700 W)
ECO-Modus

Voorwelsysteem
Maalgraad instelbaar
Koffievolume instelbaar ca. 20 ml - 240 ml
Poedervak voor voorgemalen koffie (voor 1 kopje)
Uitneembare watertank en kabel opbergvak

EXTRA
UITRUSTING:
Benaming kort

NICR 520

NICR 530

NICR 660

NICR 675

NICR 790

3

3

3
5

AROMA PRE-select
Aroma Balance Systeem (Profielen)

Smaak

Cappuccino-Connaisseur

x

Instelbare koffiesterkte (Standen)

3

3

5

5

Instelbare koffietemperatuur(Standen)

3

3

3

3

3

1

4

5

x

x

„Mijn koffie“ recepten kunnen worden opgeslagen
Volume functie tot 1,9 ltr koffie in een keer
Live programmeren
TweeThermoblocken
Quick profile
De fabrieksinstelling van de recepten kan worden gewijzigd

Comfort

SPUMATORE (voor cappuccino etc.)

x

x

x

Manueel

Manueel

Manueel EASY

Manueel EASY

OneTouch plus

x

x

x

x

x

2-Kopjes-Funktie voor Cappuccino en andere melkdranken.
2-kopjes-Funktie voor Espresso/Koffie
Heetwaterfunctie voor thee (Standen)

x

x

3

3

3

Verstelbare koffie-uitloop (Hoogte in cm)

14

14

14

14

14

Kopjes opstelvak (aktief verwarmd)
Wieltjes aan achterzijde voor eenvoudige verplaatsing

x

easyclean+

Onderhoud

Automatische spoeling voor OneTouch-SPUMATORE

x

CLARIS Waterfilter incl.
Front Kleur

Design

Bedieningsknoppen kleur

x

x

x

x

Mat Zwart

Zilver

Mat Zwart

Titanium

Mat Zwart

Chroom

Chroom

Chroom

Chroom

Chroom

Kopjesverlichting kleuren

Een kleur

Watertank verlichting kleuren
Symbool-Dialog-Display

x

x

TFT kleuren display

x

x

x

x

x

x

TFT Touch kleuren display
Bluetooth verbinding met NIVONA-App

Techniek

Extra stille, geluidsarme werking
Gewicht incl. Verpakking

10.0 kg

10.0 kg

10.0 kg

10.0 kg

11.0 kg

Inhoud Bonencontainer

250 g

250 g

250 g

250 g

250 g

2.2 l

2.2 l

2.2 l

2.2 l

2.2 l

24 x 34 x 46

24 x 34 x 46

24 x 34 x 46

24 x 34 x 46

24 x 34 x 46

Inhoud watertank
Machine afmeting in cm; ca. (B x H x T)

Zetgroep voor reiniging uitneembaar
Controle aanduiding voor filterwissel
Waterhardheid 4-standen instelbaar
Automatische programma‘s voor reinigen en ontkalken
Hoge kwaliteit molen met RVS conisch maalwerk

NICR 795

NICR 796

NICR 799

NICR 820

NICR 825

NICR 930

NICR 960
x

x

3

3

3

3

3

3

3

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5

5

5

5

5

5

5

5

5

incl. NIMC 1000

NICR 970

incl. NIMC 1000

NICR 1040

incl. NIMC 1000
3

3

3

3

3

3

3

4

4

3

5

5

5

10

10

9

9

9

18

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

OneTouch plus

OneTouch plus

OneTouch plus
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OneTouch DUO
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OneTouch DUOplus OneTouch DUOplus OneTouch DUOplus
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Titanium

White Line

RVS

Mat Zwart

RVS

Titanium

Mat Zwart

Titanium

Titanium

Chroom

Chroom

Chroom

Chroom

Chroom

Chroom

Chroom

Chroom

Chroom

Een kleur

Een kleur

Een kleur

Twee kleuren

Twee kleuren

Twee kleuren

Twee kleuren

Twee kleuren

Twee kleuren

8-colour

8-colour
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x
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x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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11,.0 kg

11.0 kg

11.0 kg

11.0 kg

11.0 kg

14.8 kg

14.8 kg

14.8 kg

16.4 kg

250 g

250 g

250 g

250 g

250 g

270 g

270 g

270 g

600 g

2.2 l

2.2 l

2.2 l

1.8 l

1.8 l

2.2 l

2.2 l

2.2 l

3.5 l

24 x 34 x 46

24 x 34 x 46

24 x 34 x 46

24 x 33 x 48

24 x 33 x 48

28 x 36 x 50

28 x 36 x 50

28 x 36 x 50

30 x 42 x 48
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