
GAGGIA CADORNA 
Volautomatische koffiemachines





De u lt ieme 
Barista ervaring
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Welkom in het nieuwe tijdperk van 
de Gaggia volautomatische koffie 
machines.
Gaggia Cadorna combineert 80 jaar 
unieke traditie, de ultieme 
Italiaanse excellentie & de 
expertise van een professionele 
Barista.
Grote verscheidenheid en vrijheid 
van keuze: t/m 14 koffiesoorten 
met een druk op de knop. Met een 
nog gedetailleerder niveau van 
smaak instellingen. Waarvan u er 
vier kunt bewaren als favorieten. 
Plus, dankzij het intuitief 
bedienbare full colour TFT* scherm, 
bent U slechts een klik verwijdert 
van een ultieme Barista ervaring bij 
u thuis!

* Thin filter transistor liquid crystal display. Een verbeterde versie van het LCD-scherm.







R I S TR E T TO

Een espresso met een kortere brouw tijd, minder water en minder cafeine.

E S PR E S S O

Wereldwijd bekend en geliefd, wordt beschouwd als de "autentieke Italiaanse 
koffie". Geserveerd in een klein kopje, herkenbaar aan zijn volle en rijke 
aroma en een heerlijke laag "crema naturale".

E S PR E S S O  LU N G O

Een espresso waarbij de brouw-tijd is verlengd, resulterend in een intensere 
smaak en een hoger cafeine gehalte. Geserveerd in een medium koffiekopje.

KOFFIE

Bereidt met een grotere hoeveelheid water, daardoor lichter van smaak. 
Geserveerd in een koffiekopje.

A ME R I C A N O

Verkregen door een espresso aan te lengen met heet water, met een licht aroma. 

HEET WATER

 Om thee of instant drankjes mee te maken.

KOFFIE
30ml

KOFFIE
40ml

KOFFiE
80ml

KOFFIE
120ml

KOFFIE 40ml 
WATER 110ml

WATER 
150ml

14 traditionale koffiesoorten, die u naar 

eigen smaak kunt aanpassen en opslaan
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C A PPU CCIN O

Een andere Italiaanse klassieker. Gemaakt met een espresso, melk 
en een dikke melkschuimlaag van minstens 1 cm.

C A PPU CCIN O  XL

Gemaakt met een grotere hoeveelheid melk en koffie, vergeleken met de traditionele 
Cappuccino.

C A FÉ  CO R TA D O

Van oorsprong Argentijns. Een espresso met een beetje melk , geserveerd 
in een klein glas

FL AT  WHITE

Van oorsprong Australisch, bestaat uit een dubbele espresso met gestoomde 
melk met minder schuim. Geserveerd in een grote kop.

C A FÉ  AU  L A IT

Van gelijke delen melk en koffie. Geserveerd in een grote kop.

L AT TE  M ACCHI ATO

Gemaakt met hete melk, een gedeelte opgeschuimde melk en een 
espresso. Geserveerd in een lang glas.. 

L AT TE  M ACCHI ATO  XL

Een Latte Macchiato gemaakt met meer melk en koffie vergeleken met het traditionele 
recept.

OPGESCHUIMDE MELK

Opgeschuimde melk, als basis voor Latte Macchiato, Cappuccino of als 
warme melk. Homogeen van structuur zonder luchtbelletjes.

MELK 120ml 
KOFFIE 40ml

MELK 180ml 
KOFFIE 70ml

KOFFIE 40ml 
MELK 30ml

KOFFIE 90ml 
MELK 90ml

MELK 
180ml

MELK 240ml 
KOFFIE 40ml

MELK 300ml 
KOFFIE 50ml

KOFFIE 80ml 
MELK 80ml
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C A D O RN A
PRE S TIG E

C A D O RN A
MILK

R I S T R E T T O

R I S T R E T T O

E S P R E S S O

E S P R E S S O

E S P R E S S O
L U N G O

E S P R E S S O
L U N G O

C O F F E E

C O F F E E

A M E R I C A N O

A M E R I C A N O

CAPPUCCINO

C A P P U C C I N O

CAPPUCCINO  
XL

C A F É
C O R TA D O

F L AT
W H I T E

C A F É
A U  L A I T

C A F É
A U  L A I T

L AT TE
M ACCHIATO

L AT T E
M A C C H I AT O

L AT TE
M ACCHIATO XL

F R O T H E D
M I L K

F R O T H E D
M I L K

H O T
WAT E R

H O T
WAT E R
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14

10

KIES HET MODEL DAT 
HET BESTE BIJ U PAST

4 Modellen, elk met hun eigen set van te voren in te stellen soorten gepersonificieerde koffie



C A D O RN A
PLU S

C A D O RN A
S T Y LE

R I S T R E T T O E S P R E S S O E S P R E S S O
L U N G O

C O F F E E

A M E R I C A N O H O T
WAT E R

R I S T R E T T O E S P R E S S O E S P R E S S O
L U N G O

C O F F E E

A M E R I C A N O H O T
WAT E R
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6
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Fonkelnieuw 
bedieningspaneel

Een breed scherm, waarop alle 
mogelijkheden in een oogopslag zichtbaar 
zijn vanwege de gedetailleerde full colour 
afbeeldingen van hoge kwaliteit. Ontworpen 
om makkelijk en intuitief uw persoonlijke 
koffie soorten te vinden. Om er met een druk 
op de knop van te kunnen genieten.

Keuze uit 3 
verschillende melk 
opschuim systemen
Elk ,van de 3, staat voor een verschillend 
gamma van op melk gebaseerde dranken. 
U kunt kiezen voor een geintegreerde 
melkkan, de innovatieve "Capp in Cup" of 
voor de klassieke pannarello. Om de 
heerlijkste koffies te proeven op een wijze 
die u het beste past.
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NEW ESPRESSO 
TRAY

80 jaar ervaring en traditie hebben geleid 
tot de ontwikkeling van de ingebouwde 
espresso tray (lade). Altijd de ultieme 
espresso met de perfecte crema-laag 
zonder spetteren vanwege de juiste 
ingestelde hoogte. 
Uitgeschoven biedt de tray de juiste hoogte 
voor espresso en ingeschoven voor dranken 
die in hoge glazen bereid worden.

4 GEBRUIKERS 
PROFIELEN

U kunt 4 verschillende persoonlijk 
samengestelde koffiesoorten opslaan in 
het geheugen. Geheel op uw eigen smaak
afgestemd. Keer op keer tovert u de 
koffie, exact zoals u het bedoelde, uit het 
apparaat. opslaan in het geheugen. en



EIGENSCHAPPEN & SPECIFICATIES
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De Cadorna Prestige is een van de vier nieuwste aanwinsten van Gaggia 
‘State of the art’ volautomaten.

De donker zilverkleurige Prestige heeft een chique Italiaans design met rvs- en chromen elementen., 
De melkkan is geïntegreerd en reinigt automatisch. De melk wordt dubbel gestoomd zodat luchtbellen verdwijnen 
en er een perfect micro-schuim ontstaat. Na gebruik kan deze in de koelkast bewaard worden, hygiënisch en 
efficiënt. 
De Cadorna is op alle punten verbeterd ten opzichte van zijn voorgangers en ziet er bovendien “anno 2019” uit. 
Mede dankzij de 100% keramische maalschijven staat hij garant voor espresso van superkwaliteit (op de juiste 
temperatuur gezet, perfecte cremalaag). 

Nieuw is ook de uitschuifbare espresso tray. Uitgeschoven kunt u er espresso kopjes op zetten om spatten te 
voorkomen en gegarandeerd een goede crema-laag mee te creëren. Ingeschoven biedt het meer ruimte voor hoge 
kopjes en glazen.

Op het nieuw ontwikkelde fullcolour display is heel eenvoudig te zien welke koffiesoort u kunt bereiden. Met een 
paar drukken op de knop kunt u kiezen uit maar liefst veertien verschillende soorten. Van cappuccino tot latte 
macchiato, van ristretto tot café cortado. Daarnaast is het ook mogelijk om uw eigen favoriete koffie samen te 
stellen, via My Favorite, dit kan dan opgeslagen worden in het geheugen voor 4 verschillende soorten. 

De "Optiaroma"-functie biedt een selectie van vijf verschillende aroma’s; op die manier kunt u de 
smaakintensiteit van de koffie naar wens aanpassen. 
Daarbij biedt de machine de voordelen van de bestaande Gaggia-techniek, zoals de verwisselbare zetgroep. U 
kunt eenvoudig zelf onderhoud plegen: u haalt de zetgroep er aan de zijkant uit, maakt hem 1x in de week 
schoon en plaatst het in een handomdraai terug in de machine. De voor-perculatie functie regelt een kleine 
pauze tussen het toevoegen van een beetje heet water en het daadwerkelijke zetten van de koffie. Dit geeft 
elke koffie een intensere body en smaak.

Met de Cadorna Prestige kunt u er ook weer van op aan dat de temperatuur altijd optimaal is.’

Adviesprijs: 899,-euro. 

Technische specificaties:

Full colour TFT-display + verlichte knoppen
Nederlandstalig in te stellen
Vier favoriete koffies in te stellen in het geheugen 
Geïntegreerde melkkan, automatisch te reinigen.
Uitschuifbare espresso tray: Voor kopje/glazen variërend tussen 70 en 155 mm. 
Keramische maalschijven met 10 maalstanden.
Optiaroma functie: Snelle keuze in 5 koffiesterktes
Voor-programmering: tot 14 verschillende koffiesoorten, heet water en melk inbegrepen. 
Pompdruk: 15 bar
Gemalen koffie optie.
Instelbare koffie sterkte (meer of minder water)
Temperatuur op 3 niveaus instelbaar
Stalen boiler, snel op temperatuur
Inhoud watertank: 1,5 liter
Capaciteit melkkan: 0,6 liter
Inhoud bonen reservoir: 300 gram
Inhoud afgewerkte koffie-container: 10 stuks
Vaatwasser bestendige espresso tray en lekbak
Automatische machine- , melkkan- reiniging en ontkalkings functie.
Afmetingen: l x h x d = 26 x 38 x 40 cm.
Gewicht: 9,6 Kg.
Materiaal: Zwart ABS, RVS en Chromen onderdelen.
Voorkant: Antraciet “spray painted”
2 jaar garantie

Meegeleverde accessoires:
Tube met wit vet, maatlepel en Intenza+ waterfilter 
Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.



C A D O RN A  PRE S TIG E
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EIGENSCHAPPEN & SPECIFICATIES
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De Cadorna Milk is een van de vier nieuwste aanwinsten van Gaggia. 
‘State of the art’ volautomaten.

De matzwart-kleurige Cadorna Milk  heeft een chique Italiaans design met rvs- en chromen elementen., De 
nieuwe “Capp-in-Cup-functie” zorgt voor perfect opgestoomde melk. Na een druk op de knop, direct uit de 
vrijstaande container in de kop zonder dat deze verschoven hoeft te worden. Na gebruik kan de melk container 
in de koelkast bewaard worden, hygiënisch en efficiënt. 
De Cadorna is op alle punten verbeterd ten opzichte van zijn voorgangers en ziet er bovendien “anno 2019” uit. 
Mede dankzij de 100% keramische maalschijven staat hij garant voor espresso van superkwaliteit (op de juiste 
temperatuur gezet, perfecte cremalaag). 

Nieuw is ook de uitschuifbare espresso tray. Uitgeschoven kunt u er espresso kopjes op zetten om spatten te 
voorkomen en gegarandeerd een goede crema-laag mee te creëren. Ingeschoven biedt het meer ruimte voor 
hoge kopjes en glazen.

Op het nieuw ontwikkelde fullcolour display is heel eenvoudig te zien welke koffiesoort u kunt bereiden. Met 
een paar drukken op de knop kunt u kiezen uit maar liefst tien verschillende soorten. Van cappuccino tot 
latte macchiato, van ristretto tot café cortado. Daarnaast is het ook mogelijk om uw eigen favoriete koffie 
samen te stellen, via My Favorite, dit kan dan opgeslagen worden in het geheugen voor 4 verschillende 
soorten. 
De "Optiaroma"-functie biedt een selectie van vijf verschillende aroma’s; op die manier kunt u 
de smaakintensiteit van de koffie naar wens aanpassen. 

Daarbij biedt de machine de voordelen van de bestaande Gaggia-techniek, zoals de verwisselbare zetgroep. U 
kunt eenvoudig zelf onderhoud plegen: u haalt de zetgroep er aan de zijkant uit, maakt hem 1x in de week 
schoon en plaatst het in een handomdraai terug in de machine. De voor-PERCULATIE functie regelt een kleine 
pauze tussen het toevoegen van een beetje heet water en het daadwerkelijke zetten van de koffie. Dit geeft 
elke koffie een intensere body en smaak.

Met de Cadorna Milk kunt u er ook weer van op aan dat de temperatuur altijd optimaal is.’

Adviesprijs: 799,- euro. 

Technische specificaties:

Full colour TFT display + verlichte knoppen
Nederlandstalig in te stellen
Vier favoriete koffies in te stellen in het geheugen 
Externe melk container, makkelijk te reinigen.
Uitschuifbare espresso tray: Voor kopje/glazen variërend tussen 70 en 145 mm. 
Keramische maalschijven met 10 maalstanden.
Optiaroma functie: Snelle keuze in 5 koffiesterktes
Voor-programmering: tot 10 verschillende koffiesoorten, heet water en melk inbegrepen. 
Pompdruk: 15 bar
Gemalen koffie optie.
Instelbare koffie sterkte (meer of minder water)
Temperatuur op 3 niveaus instelbaar
Stalen boiler, snel op temperatuur
Inhoud watertank: 1,5 liter
Capaciteit melk : 0,5 liter
Inhoud bonen reservoir: 300 gram
Inhoud afgewerkte koffie-container: 10 stuks
Vaatwasser bestendige espresso tray en lekbak
Automatische machine-reiniging en ontkalkings functie.
Afmetingen: l x h x d = 26 x 38 x 40 cm.
Gewicht: 9,3 Kg.
Materiaal: Zwart ABS, RVS en Chromen onderdelen.
2 jaar garantie

Meegeleverde accessoires:
Tube met wit vet, maatlepel en Intenza+ waterfilter 
Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.



C A D O RN A  MILK
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1.

1. Geintegreerde melkkan
2. Espresso tray
3. Nieuw CAPPinCUP systeem
4. Fonkelnieuw grafisch display
5. 4 gebruikers profielen

D E TA IL S
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2.
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3.

5.

4.



EIGENSCHAPPEN & SPECIFICATIES
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De Cadorna Plus is een van de vier nieuwste aanwinsten van Gaggia 
‘State of the art’ volautomaten.

De matzwart-kleurige Cadorna Plus  heeft een chique Italiaans design met rvs- en chromen elementen., De 
klassieke pannarello (melk-opschuim pijpje) maakt de Barista in u los. Geschikt voor handmatig opgeschuimde 
melk en met heet water functie voor thee.
De Cadorna is op alle punten verbeterd ten opzichte van zijn voorgangers en ziet er bovendien “anno 2019” uit. 
Mede dankzij de 100% keramische maalschijven staat hij garant voor espresso van superkwaliteit (op de juiste 
temperatuur gezet, perfecte cremalaag). 

Nieuw is ook de uitschuifbare espresso tray. Uitgeschoven kunt u er espresso kopje op zetten om spatten te 
voorkomen en gegarandeerd een goede crema-laag mee te creëren. Ingeschoven biedt het meer ruimte voor 
hoge kopjes en glazen.

Op het nieuw ontwikkelde fullcolour display is heel eenvoudig te zien welke koffiesoort je kunt bereiden. Met een 
paar drukken op de knop kunt u kiezen uit maar liefst zes verschillende soorten. Daarnaast is het ook mogelijk 
om uw eigen favoriete koffie samen te stellen, via My Favorite, dit kan dan opgeslagen worden in het geheugen 
voor 4 verschillende soorten. 

De "Optiaroma"-functie biedt een selectie van vijf verschillende aroma’s; op die manier kunt u 
de smaakintensiteit van de koffie naar wens aanpassen. 

Daarbij biedt de machine de voordelen van de bestaande Gaggia-techniek, zoals de verwisselbare zetgroep. U 
kunt eenvoudig zelf onderhoud plegen: u haalt de zetgroep er aan de zijkant uit, maakt hem 1x in de week 
schoon en plaatst het in een handomdraai terug in de machine. De voor-perculatie functie regelt een kleine 
pauze tussen het toevoegen van een beetje heet water en het daadwerkelijke zetten van de koffie. Dit geeft 
elke koffie een intensere body en smaak.

Met de Cadorna Plus kunt u er ook weer van op aan dat de temperatuur altijd optimaal is.’

Adviesprijs: 659,- euro. 

Technische specificaties:

Full colour TFT display + verlichte knoppen
Nederlandstalig in te stellen
Vier favoriete koffies in te stellen in het geheugen 
Uitschuifbare espresso tray: Voor kopje/glazen variërend tussen 70 en 145 mm.
Keramische maalschijven met 10 maalstanden.
Optiaroma functie: Snelle keuze in 5 koffiesterktes
Voor-programmering: tot 6 verschillende koffiesoorten, heet water inbegrepen.
Pompdruk: 15 bar
Gemalen koffie optie.
Instelbare koffie sterkte (meer of minder water)
Temperatuur op 3 niveaus instelbaar
Stalen boiler, snel op temperatuur
Inhoud watertank: 1,5 liter
Inhoud bonen reservoir: 300 gram
Inhoud afgewerkte koffie-container: 10 stuks
Vaatwasser bestendige espresso tray en lekbak
Automatische machine- , melkkan- reiniging en ontkalkings functie.
Afmetingen: l x h x d = 26 x 38 x 40 cm.
Gewicht: 9 Kg.
Materiaal: Zwart ABS, RVS en Chromen onderdelen.
2 jaar garantie

Meegeleverde accessoires:
Tube met wit vet, maatlepel en Intenza+ waterfilter 
Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.



C A D O RN A  PLU S
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EIGENSCHAPPEN & SPECIFICATIES
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De Cadorna Style is een van de vier nieuwste aanwinsten van Gaggia 
‘State of the art’ volautomaten.

De matzwart-kleurige Cadorna Style  heeft een chique Italiaans design met rvs- en chromen elementen., De 
klassieke pannarello (melk-opschuim pijpje) maakt de Barista in u los. Geschikt voor handmatig 
opgeschuimde melk en met heet water functie voor thee.
De Cadorna is op alle punten verbeterd ten opzichte van zijn voorgangers en ziet er bovendien “anno 2019” 
uit. Mede dankzij de 100% keramische maalschijven staat hij garant voor espresso van superkwaliteit (op de 
juiste temperatuur gezet, perfecte cremalaag). 

Op het nieuw ontwikkelde fullcolour display is heel eenvoudig te zien welke koffiesoort u kunt bereiden. Met 
een paar drukken op de knop kunt u kiezen uit maar liefst zes verschillende soorten. Daarnaast is het ook 
mogelijk om uw eigen favoriete koffie samen te stellen, via My Favorite, dit kan dan opgeslagen worden in 
het geheugen voor 4 verschillende soorten. 

De "Optiaroma"-functie biedt een selectie van vijf verschillende aroma’s; op die manier kun je 
de smaakintensiteit van de koffie naar wens aanpassen. 

Daarbij biedt de machine de voordelen van de bestaande Gaggia-techniek, zoals de verwisselbare zetgroep. 
U kunt eenvoudig zelf onderhoud plegen: u haalt de zetgroep er aan de zijkant uit, maakt hem 1x in de week 
schoon en plaatst het in een handomdraai terug in de machine. De voor-perculatie functie regelt een kleine 
pauze tussen het toevoegen van een beetje heet water en het daadwerkelijke zetten van de koffie. Dit geeft 
elke koffie een intensere body en smaak.

Met de Cadorna Style kunt u er ook weer van op aan dat de temperatuur altijd optimaal is.’

Adviesprijs: 599,- euro. 

Technische specificaties:

Full colour TFT display + verlichte knoppen
Nederlandstalig in te stellen
Vier favoriete koffies in te stellen in het geheugen 
Ruimte voor kopje/glazen variërend tussen 70 en 115 mm.
Keramische maalschijven met 10 maalstanden.
Optiaroma functie: Snelle keuze in 5 koffiesterktes
Voor-programmering: tot 6 verschillende koffiesoorten, heet water inbegrepen.
Pompdruk: 15 bar
Gemalen koffie optie.
Instelbare koffie sterkte (meer of minder water)
Temperatuur op 3 niveaus instelbaar
Stalen boiler, snel op temperatuur
Inhoud watertank: 1,5 liter
Inhoud bonen reservoir: 300 gram
Inhoud afgewerkte koffie-container: 10 stuks
Vaatwasser bestendige espresso tray en lekbak
Automatische machine- , melkkan- reiniging en ontkalkings functie.
Afmetingen: l x h x d = 26 x 34,5 x 40 cm.
Gewicht: 8,7 Kg.
Materiaal: Zwart ABS, RVS en Chromen onderdelen.
2 jaar garantie

Meegeleverde accessoires:
Tube met wit vet, maatlepel en Intenza+ waterfilter 
Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.

www.sttlelystad.nl



C A D O RN A  S T Y LE
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