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APLIKACJE

PROFESSIONAL BLENDING EQUIPMENT

Vitamix Commercial® to światowy lider w zakresie produkcji profesjonalnych
blenderów do barów i kuchni, specjalizujący się w obsłudze największych
światowych sieci gastronomicznych.
Blendery Vitamix® to urządzenia wielofunkcyjne, które zastępują 10
urządzeń kuchennych, oraz wykonują 50 różnych czynności związanych
z gotowaniem i przyrządzaniem posiłków. Dlatego znalazł uznanie wśród
największych szefów kuchni, a z jego pomocy korzystają najlepsze
restauracje, szkoły kulinarne na całym świecie. Jego niezwykle mocny,
wytrzymały silnik nie ma sobie równych pośród innych sprzętów AGD.
Vitamix® to urządzenie niezawodne z 3-letnią gwarancją. Laserowo
wycinane ostrze ze stali chirurgicznej i precyzyjnie zaprojektowany
pojemnik, oraz najwyższa jakość materiałów użytych do budowy
urządzenia, sprawiają, iż Vitamix® zdobywa nieustanne zaufanie i rzeszę
nowych klientów od 1921 r., kiedy to W.G. „Papa” Barnard rozpoczął sprzedaż
swego genialnego wynalazku.
Vitamix® przygotowuje pełnowartościowe potrawy, tnąc błony warzyw
i owoców, tak, aby były one podane w najlepszej, przyswajalnej postaci.
Nie tracąc przy tym cennego błonnika, witamin, minerałów oraz
antyoksydantów. Nawet obierki, skórki warzyw i owoców, oraz pestki
zostaną sproszkowane, a po zblendowaniu z innymi składnikami stworzą
zdrowe, pyszne napoje, sosy, zupy i dressingi.

MADE IN USA

ZASTOSOWANIE

CHOCOLATE COCONUT
FROZEN MOCHA
Składniki:
•
•
•
•
•
•

240 ml mleka
180 ml podwójnie zaparzonej, schłodzonej kawy
60 ml syropu czekoladowego
30 ml kremu kokosowego
łyżka wiórków kokosowych
480 ml kostek lodu

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki umieszczamy w pojemniku Vitamix®, nakładamy pokrywę
pojemnika, następnie zamykamy obudowę wyciszającą. Wybieramy program fabryczny
#3 i czekamy, aż urządzenie zakończy pracę.

The Quiet One®
NAJCICHSZY BLENDER NA RYNKU

Dodatkowy pojemnik ADVANCE®
o pojemności 1,4 L TRITAN
w cenie zestawu.

Nr katalogowy 58674
wolnostojący, programowalny
Cena netto: 2 495 $*
* Płatność w PLN wg średniego kursu NBP (tabela A) z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

ZESTAW
The Quiet One® z silnikiem o mocy szczytowej 3 KM, dwoma wytrzymałymi przeźroczystymi
pojemnikami Advance® o pojemności 1,4 L TRITAN, nożami ADVANCE®, dodatkowym
sprzęgiełkiem, wyciszającą obudową.

OPIS
• NOWOŚĆ Obudowa wyciszająca typu „przekręć i zablokuj” jest łatwiejsza
w zdejmowaniu i czyszczeniu.
• NOWOŚĆ Ostrze Advance® zapewnia mniejszy hałas, lepszą wydajność
i dłuższą żywotność pojemnika.
• Najcichszy blender na rynku z zaawansowaną technologią tłumienia drgań.
• Większa podkładka gumowa pozwala na szybsze czyszczenie i ochronę urządzenia.
• 34 programy gwarantują spójny, łatwy i szybki proces przygotowywania napojów.
Szybkie przygotowanie: smoothie, frappe, milkshake, soków i koktajli mrożonych.
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ZASTOSOWANIE

PIÑA COLADA
Składniki:
•
•
•
•

240 ml soku ananasowego
158 g kremu kokosowego
80 ml białego rumu
650 g kostek lodu

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki umieszczamy w pojemniku
Vitamix®, nakładamy pokrywę pojemnika, następnie
zamykamy obudowę wyciszającą. Wybieramy program
fabryczny #18 i czekamy ok. 14 sekund, aż maszyna
zakończy pracę.

Touch&Go Advance®
WYDAJNE I CICHE BLENDOWANIE

Dodatkowy pojemnik ADVANCE®
o pojemności 0,9 L TRITAN
w cenie zestawu.

Nr katalogowy 67000
wolnostojący, programowalny
Cena netto: 1 995 $*
* Płatność w PLN wg średniego kursu NBP (tabela A) z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

ZESTAW

T&G Advance® z silnikiem o mocy szczytowej 2,3 KM, dwoma wytrzymałymi,
przeźroczystymi pojemnikami Advance® o pojemności 0,9 L TRITAN, nożami Advance®,
dodatkowym sprzęgiełkiem, wyciszającą obudową.

OPIS

• Silnik o mocy szczytowej 2,3 KM z łatwością miesza mrożone napoje.
• Obudowa wyciszająca typu „przekręć i zablokuj” ma konstrukcję niewymagającą użycia
narzędzi w celu łatwego zdejmowania i czyszczenia.
• 20 programów gwarantuje spójny, łatwy i szybki proces przygotowywania napojów.
• Pojemnik Advance® o pojemności 0,9 litra zapewnia dokładność struktury oraz szybkie
i wygodne wylewanie.
• Przycisk pulsacyjny umożliwia szybkie odświeżenie produktu
Szybkie przygotowanie: smoothie, frappe, milkshake, soków i koktajli mrożonych.
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ZASTOSOWANIE

FRAPPE
Składniki:
•
•
•
•

100 ml odtłuszczonego mleka
30 ml schłodzonego espresso
1 miarka bazy MONIN Coffee
150 ml lodu w kostkach

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki umieszczamy w pojemniku
Vitamix® następnie nakładamy pokrywę pojemnika.
Blendujemy ok. 20 sekund na programie #2.

Drink Machine Advance®
WIELOFUNKCYJNY BLENDER BAROWY

Nr katalogowy 58665
kolor czerwony, wolnostojący, programowalny
Nr katalogowy 10108
kolor czarny, wolnostojący, programowalny
Cena netto: 1 145 $*
* Płatność w PLN wg średniego kursu NBP (tabela A) z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

ZESTAW
Drink Machine Advance® z silnikiem o mocy szczytowej 2,3 KM, wytrzymałym
przeźroczystym pojemnikiem Advance® o pojemności 0,9 L TRITAN, nożami Advance®,
dodatkowym sprzęgiełkiem.
OPIS
• 6 zoptymalizowanych programów i automatyczne wyłączanie silnika po zakończonym
cyklu to oszczędność czasu i ułatwienie operacyjne zapewniające powtarzalność.
• Przycisk pulsacyjny umożliwia szybkie odświeżenie produktu.
• Trójścienny pojemnik Advance zapewnia szybsze i wygodne nalewanie oraz ma dłuższą
żywotność ostrza, co wpływa na oszczędność czasu i zwiększa efektywność.
• Silnik o mocy szczytowej 2,3 KM jest zaprojektowany tak, aby był odporny na przegrzanie,
nawet podczas mieszania wyjątkowo grubych składników w godzinach szczytu.
Szybkie przygotowanie: smoothie, frappe, milkshake, soków i koktajli mrożonych.
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ZASTOSOWANIE

STRAWBERRY DAIQUIRI
Składniki:
•
•
•
•
•

40 ml rumu
20 ml soku ze świeżej limonki
20 ml syropu cukrowego
100 g świeżych truskawek
10 kostek lodu

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki umieszczamy w pojemniku
Vitamix® następnie nakładamy pokrywę pojemnika.
Blendujemy do uzyskania gładkiej konsystencji przez
ok. 1 minutę na wysokich obrotach.

Drink Machine Two-Speed®
WYDAJNE I SZYBKIE BLENDOWANIE

Pojemnik Standard
o pojemności 1,4 L
z nożami WET.

Nr katalogowy 58804
wolnostojący
Cena netto: 945 $*
* Płatność w PLN wg średniego kursu NBP (tabela A) z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

ZESTAW
Drink Machine Two-Speed® z silnikiem o mocy szczytowej 2,3 KM, wytrzymałym
przeźroczystym pojemnikiem Standard o pojemności 1,4 L TRITAN, nożami WET,
dodatkowym sprzęgiełkiem.
OPIS
• Silnik o mocy szczytowej 2,3 KM jest odporny na przegrzanie podczas mieszania gęstych
składników.
• Ostrza wytwarzają wystarczający moment obrotowy, aby zmiażdżyć 1,4 litra kostek lodu
w kilka sekund.
• Przeźroczysty, trwały pojemnik o pojemności 1,4 L jest zaprojektowany tak, aby ostrze
wciągało składniki zwiększając wydajność i dokładność miksowania.
Szybkie przygotowanie: smoothie, frappe, milkshake, soków i koktajli mrożonych.
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ZASTOSOWANIE

MASSAMAN CURRY PASTE

Sposób przygotowania:

Składniki:

Chili, kardamon, kolendrę, cynamon, liście limonki,
kminek oraz anyż wkładamy do pojemnika Vitamix
2.0 L XL®, nakładamy pokrywę, następnie wybieramy
bieg 1. Uruchamiamy blender i powoli zwiększamy
prędkość aż do najwyższej. Blendujemy przez
minutę do momentu utworzenia się drobnego
proszku. Dodajemy wodę, szalotkę, trawę cytrynową,
kurkumę, pastę z tamaryndowca, orzeszki ziemne,
czosnek i galangę, zabezpieczamy pojemnik
pokrywą, po czym ponownie nastawiamy bieg 1.
Włączamy urządzenie i powoli zwiększamy prędkość
do najwyższej. Blendujemy całość przez 1 minutę,
używając ubijaka dociskamy składniki do ostrzy.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 g suszonych, czerwonych papryczek chilli
35 g prażonych nasion kardamonu
15 g nasion kolendry
5 lasek cynamonu
6 liści limonki kaffir
25 g nasion kminku
5 g anyżu gwiazdkowego
450 ml wody
125 g szalotki
85 g trawy cytrynowej
50 g świeżej kurkumy
50 g pasty z tamaryndowca
150 g prażonych orzeszków ziemnych
100 g obranych ząbków czosnku
75 g galangi

Vitamix XL®
NAJWIĘKSZA POJEMNOŚĆ I WSZECHSTRONNOŚĆ WYKORZYSTANIA

Pojemnik XL®
o pojemności 2,0 L.

Nr katalogowy 10203
wolnostojący, regulacja obrotów
Nr katalogowy 10282
wolnostojący, programowalny
Cena netto: 3 995 $*
* Płatność w PLN wg średniego kursu NBP (tabela A) z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

ZESTAW
Vitami XL® z silnikiem o mocy szczytowej 4,2 KM, z dwoma wytrzymałymi, przeźroczystymi
pojemnikami XL® o pojemności 2,0 L i 5,6 L, dodatkowym sprzęgiełkiem oraz popychaczem.
OPIS
• Możliwość zastosowania pojemnika XL® o pojemności 2,0 L.
• Noże ze stali chirurgicznej przeznaczone do pracy z różnorodnymi składnikami.
• Mocny silnik zabezpiecza przed przegrzaniem.
• Przeźroczysty pojemnik o pojemności 5,6 L dostosowany do gorących aplikacji.
• Regulacja obrotów zapewnia kontrolę nad procesem blendowania.
• Szybkie przygotowanie: puree, baz lodowych, sosów, dipów, zup.
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ZASTOSOWANIE

GREEN SAUCE
Składniki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250 ml oliwy z oliwek
80 ml soku z cytryny
5 g czosnku
100 g świeżych liści pietruszki
50 g świeżych liści bazylii
30 g świeżego szczypiorku
20 świeżych liści mięty
2 świeże gałązki rozmarynu
40 g posiekanej szalotki
10 g mielonej kurkumy

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki umieszczamy
w pojemniku Vitamix®,
nakładamy pokrywę na pojemnik.
Wybieramy bieg 1, uruchamiamy
blender, po czym powoli
zwiększamy prędkość do
najwyższej. Blendujemy całość
przez 1 minutę, używając ubijaka
dociskamy składniki do ostrzy.

Vita-Prep 3®
NIEPORÓWNYWALNA WYDAJNOŚĆ W PROFESJONALNEJ KUCHNI

Pojemnik Standard®
o pojemności 2,0 L
z nożami WET.

Pojemnik Standard®
o pojemności 2,0 L
z nożami DRY.

Nr katalogowy 58627
wolnostojący
Cena netto: 1 295 $*
* Płatność w PLN wg średniego kursu NBP (tabela A) z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

ZESTAW
Vita-Prep 3® z silnikiem o mocy szczytowej 3 KM, wytrzymałym przeźroczystym
pojemnikiem o pojemności 2.0 L, nożami WET, dodatkowym sprzęgiełkiem oraz
popychaczem.
OPIS
• Możliwość zastosowania pojemnika Standard® o pojemności 2,0 L z nożami DRY
do miksowania suchych składników.
• Noże ze stali chirurgicznej przeznaczone do pracy z różnorodnymi składnikami.
• Mocny silnik zabezpiecza przed przegrzaniem.
• Przeźroczysty pojemnik o pojemności 2,0 L dostosowany do gorących aplikacji.
• Regulacja obrotów zapewnia kontrolę nad procesem blendowania.
• Szybkie przygotowanie: smoothie, puree, koktajli, zup, pasztetów.
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ZASTOSOWANIE

GREEN APPLE ICE CREAM
Składniki:
•
•
•
•

180 ml soku jabłkowego
1 obrany banan
60 g liści świeżego szpinaku
260 ml lodu w kostkach

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki umieszczamy w pojemniku
blendera Drink Machine Advance®, nakładamy pokrywę
na pojemnik. Zawartość blendujemy na programie #1.
Umieszczamy kubek z porcją lodów i posypki
w Mix’n Machine® i całość mieszamy.

Mix’n Machine Advance®
EFEKTYWNE MIKSOWANIE BAZ LODOWYCH Z DODATKAMI

Nr katalogowy 25021
wolnostojący, programowalny z mieszadłem stałym
Nr katalogowy 25022
wolnostojący, programowalny z mieszadłem wymiennym
Cena netto: 1 595 $*
* Płatność w PLN wg średniego kursu NBP (tabela A) z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

ZESTAW
Mix’n Machine Advance® urządzenie programowalne, z wytrzymałym silnikiem osiągającym
3000 obr./min.. Zapewnia trwałość i regularność parametrów miksowania niezależnie
od wielkości miksowanych skadników, stałe mieszadło do lodów typu soft (możliwość
stosowania wymiennych, wielorazowych końcówek).
OPIS
• Najlepsze urządzenie do przetwarzania produktów mrożonych.
• Miksowanie lodów, jogurtów z posypkami, kawałkami owoców.
• 6 programów pozwala na stworzenie własnej oferty deserów.
• Funkcja automatycznego zakończenia cyklu.
Szybkie przygotowanie: mrożone desery, lody, jogurty.
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SUPER CITRUS MARGARITA
Składniki:
•
•
•
•
•
•

1/4 obranego czerwonego grejpfruta
1/4 obranej pomarańczy
1/4 obranej cytryny
1/4 obranej limonki
40 ml syropu MONIN Falernum
120 ml lodu w kostkach

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki umieszczamy w pojemniku
blendera Drink Machine Two-Speed®, nakładamy
pokrywę na pojemnik. Blendujemy przez 20 sekund
na wysokich obrotach.

Rinse-O-Matic®
PROFESJONALNA MYJKA DO POJEMNIKÓW

Efektywne,
ekonomiczne zmywanie.

1 000 000
CYKLI ROBOCZYCH!

Nr katalogowy 1446
Cena netto: 345 $*
* Płatność w PLN wg średniego kursu NBP (tabela A) z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

ZESTAW
Rinse-O-Matic® urządzenie do przemywania pojemników do blenderów,
zaopatrzone w podstawę z 1 dodatkową głowicą spryskującą, wężem o długości
76 cm, złączką Y, adapterami kranowymi.
OPIS
• Mocny strumień skutecznie przemywa trudne do usunięcia resztki.
• Dysze rozmieszczone pod kątem umożliwiają dokładne oczyszczenie wnętrza pojemnika.
• Szybkozłączki umożliwiają montaż na dowolnym kranie, przyssawki stabilność.
• Trwała konstrukcja urządzenia wykonana z ABS pozwala na wykonanie
1 000 000 cykli roboczych.
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ZASTOSOWANIE

Containers Vitamix®
PROFESJONALNE POJEMNIKI BLENDEROWE

POJEMNIKI BAROWE

CONTAINER ADVANCE®
Pojemność 1,4 L / 0,9 L

58989

58990

58991

Nr katalogowy poj. 1,4 L - 58669
Nr katalogowy poj. 0,9 L - 58667
Cena netto: 215 $*

* Płatność w PLN wg średniego kursu NBP (tabela A)
z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

STANDARD CONTAINER®
Pojemność 1,4 L / 2,0 L
Nr katalogowy poj. 1,4 L - 58806
noże WET
Nr katalogowy poj. 1,4 L - 58807
noże ICE

POJEMNIKI KUCHENNE

58988

noże WET 1152

Nr katalogowy poj. 2,0 L - 58626
noże WET
Nr katalogowy poj. 2,0 L - 58624
noże ICE
Nr katalogowy poj. 2,0 L - 58629
noże DRY
Cena netto: 215 $*

noże ICE 1151

noże DRY 1147

* Płatność w PLN wg średniego kursu NBP (tabela A)
z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

CONTAINER XL®
Pojemność 5,6 L / 2,0 L
Nr katalogowy poj. 5,6 L - 15899
Cena netto: 585 $*
Nr katalogowy poj. 2,0 L - 15894
Cena netto: 300 $*

* Płatność w PLN wg średniego kursu NBP (tabela A)
z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.
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Aerating Container®
PROFESJONALNY POJEMNIK NAPOWIETRZAJĄCY
ZASTOSOWANIE

Nr katalogowy poj. 0,9 L - 62947
Cena netto: 215 $*
* Płatność w PLN wg średniego kursu NBP (tabela A) z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

ZESTAW
Aerating Container® pojemnik TRITAN ze specjalnie zaprojektowaną tarczą napowietrzającą
do spieniania, ubijania, tworzenia emulsji i pianek.
OPIS
• Aerating Container® zapewnia wygodne wylewanie.
• Najwyższa trwałość dzięki podwójnie uszczelnionym łożyskom zapewnia dłuższą
żywotność tarczy.
• Pojemnik zapewnia wytrzymałość i doskonałą odporność chemiczną.
• Tarcza w pojemniku zapewnia łatwy sposób na tworzenie nowych konsystencji
w kuchni i za barem.
• Konstrukcja tarczy umożliwia przetwarzanie niewielkich ilości produktu.
• Pojemnik przeznaczony do blendowania delikatnych produktów: w szczególności zimnego
mleka, musli, pianek kulinarnych, bitej śmietany.
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PROFESSIONAL BLENDING EQUIPMENT

BLENDERY WYCISZONE DO BARÓW
MODEL

The Quiet One®

BLENDERY DO

Touch&Go Advance®

Drink Machine Advance®

BARÓW

BLENDERY DO KUCHNI I BARÓW

Drink Machine
Two-Speed®

Vitamix XL®

Vita-Prep 3®

Mix’n Machine Advance®

58804

10203 (regulacja obrotów)
10282 (programowalny)

58627

25021
(z mieszadłem stałym)
250022
(z mieszadłem wymiennym)

ZDJĘCIE

NR KATALOGOWY

58674

67000

58665 (czerwony)
10108 (czarny)

CENA

2 495 $*

1 995 $*

1 145 $*

945 $*

3 995 $*

1 295 $*

1 595 $*

MOC

3 KM

2,3 KM

2,3 KM

2,3 KM

4,2 KM

3 KM

3 000 obr./min.

WYMIARY (W x S x G) cm

45,7 x 20,3 x 27,3

45,7 x 20,3 x 27,3

45,1 x 19,1 x 22,2

44,5 x 19,1 x 22,2

45,9 x 21,6 x 48,3

50,8 x 19,1 x 22,2

61 x 25,4 x 21

•
•

•
•

•
•

PROGRAMOWALNOŚĆ
AUTOMATYCZNE
WYŁĄCZANIE SILNIKA

•
•
•

PRACA Z WRZĄTKIEM

•
•
•

KOMPATYBILNOŚĆ POJEMNIKÓW
ADVANCE 1,4 L

w zestawie

ADVANCE 0,9 L

•

w zestawie
w zestawie

STANDARD 2,0 L
STANDARD 1,4 L
STANDARD 0,9 L

•
•

•
•

•
•
•
•

•

w zestawie

•
•

w zestawie

•

XL 5,6 L

w zestawie

XL 2,0 L

w zestawie

AERATING CONTAINER 0,9 L

•

•

•

•

SCM Sp. z o.o. istnieje od września 2005 roku i jest obecnie jedną
z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w obszarze zaopatrzenia,
logistyki, handlu i rozwoju nowych produktów oraz konceptów w sektorze
HoReCa. Międzynarodowy, profesjonalny zespół pracuje w biurach
zlokalizowanych w 12 krajach Europy (Polska, Czechy, Węgry, Bułgaria, Rosja).
Firmę charakteryzuje długoterminowe partnerstwo z czołowymi producentami
żywności oraz odbiorcami sieciowymi w branży gastronomicznej na terenie UE.
SCM Sp. z o.o. jest wyłącznym importerem produktów MONIN i profesjonalnych
blenderów Vitamix Commercial® na Polskę.
Firma SCM wyróżnia się na rynku pracodawców nowatorskim podejściem do
pracownika w zakresie wzajemnego kształcenia i zdobywania doświadczenia
w różnych obszarach.
Praca zespołowa, pozytywna energia, innowacja oraz łączenie ze sobą
elementów, faktów i danych stały się naczelnymi wartościami firmy.
Nasz zespół to zintegrowane grono specjalistów działających w obszarach:
kontroli jakości, R&D, NPD, logistyki, sprzedaży oraz zakupów na potrzeby
rynku HoReCa.
Nasi Ambasadorzy Marki to grono wyjątkowych, utalentowanych fachowców.
Dawniej wykwalifikowani barmani, bariści, miksolodzy, a dziś eksperci,
kreatorzy, którzy tworzą nowe trendy w gastronomi w różnych kategoriach.
Rozumiemy potrzeby tego rynku i wiemy jak ważne są procesy i kluczowe
wskaźniki, aby system pracował bez zakłóceń. Mając kontakt z wieloma
konceptami jesteśmy elastyczni i otwarci na różne formy działalności
dopasowując ofertę do indywidualnych potrzeb. Korzystając z efektu skali oraz
wieloletniego doświadczenia na rynku producentów żywności jesteśmy
w stanie przedstawić atrakcyjną ofertę i innowacyjne rozwiązanie.
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