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تجاری  برند  ثبت  با  مهر  پور   همچنین شرکت سام 
مواد  انواع  دهنده  ارائه  بعنوان   "SPM Cleaners"
شوینده مورد نیاز کافه / رستوران و مصارف خانگی، 
موفق به تولید این محصوالت و تکمیل سبد کاالی 

خود گردید.

بازرگانی سام پور مهر فعالیت خود را از سال 1391 
بعنوان مرکز قهوه ترک ایران آغاز کرد. با توجه به 
محبوبیت مصرف قهوه ترک در ایران و با عنایت به 
عدم دسترسی مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
به محصوالت اصیل و نبود تجهیزات الزم در زمینه 
دم آوری قهوه ترک، کلیه اطالعات و محصوالت 
تخصصی مرتبط با دم آوری قهوه ترک را انحصارا 
کرد  ایران  وارد  ای  ترکیه  معتبر  های  کمپانی  از 
اتوماتیک تمام  ساز  ترک  قهوه  انواع  شامل   که 

Arcelik، استندهای STC و همچنین معرفی قهوه 
ترک سازهای شنی به عاشقان قهوه ترک از ترکیه 

شده است.
تصمیم  شرکت  مدیران  سال   ۶ گذشت  از  پس 
به  منجر  که  گرفتند  خود  توسعه محصوالت  به 
کمپانی  از  انحصاری  و  رسمی  نمایندگی  اخذ 
همچنین  و  اسپانیا   ASCASO آسکاسو    های 
ساخت  زمینه  در  که  ایتالیا   EUREKA یورکا 
دستگاه های اسپرسو ساز و آسیاب برای مصارف 

خانگی و صنعتی قدمتی ۱۰۰ ساله دارند گردید.

بازرگانی سام پورمهر
 نماینده انحصاری برندهای

 آسکاسو اسپانیا
یورکا ایتالیا

B a r c e l o n a
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دستگاه برگزیده سال 2018 توسط SCA در آمستردام

 اسپرسو ساز  آسکاسو | رویای بزرگ دست یافتنی

تنها دستگاه صد درصد فوالد در دنیا
BIG DREAM

فوالد ضد زنگ
تنها با فوالد ضد زنگ ) AISI 316 ( است که شاهد مقاومت مکانیکی باالی اسپرسو ساز خواهید بود و این 
مهم را در کلیه محصوالت آسکاسو می توان دید. فوالد ضدزنگ در برابر خوردگی، دمای حداکثری 300 درجه 
سانتیگراد، آب، بخار و رطوبت مقاوم بوده و همچنین در برابر رسوبات آهکی که عامل اصلی 70 درصد تعمیرات 

دستگاه های قهوه ساز حرفه ای است نیز مقاومت حداکثری دارد.

کم مصرف
فوالد ضد زنگ، رسانای گرمایی بسیار بدی است لذا غیر مستقیم، برای حفظ ثبات حرارتی عمل می کند. 
استفاده از فوالد در محصوالت آسکاسو راهکار هوشمندانه ای است برای دستیابی به صرفه جویی 40 درصدی 

انرژی در مقایسه با یک اسپرسوساز سنتی که از مس و برنج ساخته شده است.

طعم واقعی اسپرسو
با اجزای داخلی )تمامی لوله ها و اتصاالت فوالد ضد زنگ(، فلزات سنگین به قهوه منتقل نمی شود، فلزاتی 
مانند نیکل، سرب، کادمیوم که در دستگاه های دارای قطعات مسی و برنجی طعم قهوه را تغییر می دهند، در 

اسپرسوساز های فوالدی اسکاسو وجود ندارند.

تکنولوژی پیشرفته
بیگ دریم محصولی است که از آخرین فناوری این صنعت در زمینه سخت افزار و نرم افزار استفاده می کند. 
استفاده از فوالد ضد زنگ در تمام اجزای داخلی آن )اعم از اینکه آب از طریق آنها عبور کند یا نه(، به خودی 

خود این دستگاه را به یک اسپرسوساز نسل آینده تبدیل می کند.
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BIG DREAM T BIG DREAM SPECIALTY MODEL

2Gr 3Gr 2Gr 3Gr GROUP

930/860 mm 1.189/1.121 mm 930/860 mm 1.189/1.121 mm w/wBase dimensions

930/554/593 mm 1.189/554/593 mm 930/554/593 mm 1.189/554/593 mm h/d dimensions

5600 6625 5445 W (25 A) 7270 W (33 A) قدرت کل 

8,5 l 12 l 8,5 l 12 l حجم بویلر

- 1,3 l.x2 1,3 l.x3 حجم گروپ ها

꘎ ꘎
PID control  

(coffee-steam)  
Multiboiler

꘎ ꘎ صفحه نمایش لمسی

꘎ ꘎ Double dose hot water

- ꘎ 100% stainless steel

꘎ ꘎ عایق بندی بوبلر بخار / آب جوش

꘎ ꘎ قابلیت تنظیم گرمکن فنجان

꘎ Option Dynamic pre-heating

- Option Double pre-infusion system

Automatic Automatic تخلیه بویلر

Double stainless steel wall (Ø12mm) Double stainless steel wall (Ø12mm) نازل بخار

Olive wood + Stainless steel Olive wood + Stainless steel متعلقات

 مزایای مولتی بویلر )بویلرهای اشباع(

ادامه کار سایر گروپ ها در صورت بروز مشکل در یک گروپ 

قابلیت روشن یا خاموش کردن هر گروپ به طور مستقل

کیفیت عالی برای عصاره گیری در حجم های کم یا زیاد

تولید بخار باال و مداوم )بویلر اختصاصی(

عملکرد آماده به کار گروپ ها

پایداری حرارتی عالی
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پایداری حرارتی با تلرانس 0.2 درجه در هر گروپ

)Classic, Soft( دو گزینه پیش تزریق

قابلیت انتخاب حجم آب جوش

)Dynamic Pre-heating( پیش گرمایش دینامیکی

صفحه کلید لمسی

قابلیت خالی / پر کننده شدن بویلر بصورت اتوماتیک یا دستی

5 انتخاب برای هر گروپ

شستشوی خودکار

راندمان انرژی 40 %
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آب مورد نیاز برای عصاره گیری در اسپرسوسازهای مجهز به فناوری »آب تازه«، به طور مستقیم از 
منبع تامین کننده ی آب حاصل می شود. در فناوری های قدیمی تر اسپرسوساز، آب عصاره گیری 
مرتبا گرم و سرد می شود و همین مساله باعث افت کیفیت آب می شود. در حالی که 
در فناوری »آب تمیز« تنها همان قدر آب که برای عصاره گیری اسپرسو الزم است، در 
کوتاه ترین زمان ممکن به دمای موردنظر رسیده و از روی قهوه درون سبد پورتافیلتر 
عبور می کند. اتفاقا درست به همین دلیل است که دستگاه  های آسکاسو در کمتر از 

دو دقیقه آماده ی عصاره گیری می شوند. 

در تکنولوژی T، آب از طریق یک پمپ روتاری با فشاری مشخص به دستگاه وارد شده سپس از طریق 
یک لوله ی U شکل که درون بویلر آب/بخار قرار دارد، به دمای مشخص می رسد بدون آن  که با آب 
درون بویلر در تماس قرار بگیرد. بدین ترتیب برای گرم کردن آبی که وارد گروپ ها می شود، انرژی 
هدر نمی رود. تا اینجا آب هنوز به دمایی که ما برای عصاره گیری نیاز داریم نرسیده، بلکه به دمای 
مورد نظر نزدیک شده است. پس از این مرحله، آب عصاره  گیری وارد گروپ های ترمودینامیک شده و 

با دقت نیم درجه سانتی گراد، به دمای تعریف شده برای عصاره گیری می رسد.

در سیستم چندگروپ آسکاسو، گروپ های عصاره گیری و بویلر بخار به طور کامال مستقل از هم عمل می کنند. بدین معنا 
که گروپ ها و بویلر هر کدام سیستم حرارت  دهی مستقل خود را دارند و می توانند به طور مجزا، روی دمای مورد نظر 
تنظیم شوند؛ در حالی که در دستگاه های سینگل بویلر و دوال بویلر چنین قابلیتی وجود ندارد. بنابراین تکنولوژی T به 
واسطه ی بهره گیری از این سیستم، به باریستاها امکان می دهد تا دمای هر گروپ را به  طور مستقل تنظیم کنند و این 

یعنی صرفه جویی در مصرف برق.

سیستم چندگروپ و امکان تنظیم دمای مستقل گروپ ها

آب تازه

تکنولوژی T فناوری انقالبی آسکاسو

T تا تکنولوژی E61 از تکنولوژی گروپ های
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zero / one / plusbarista T
پایداری حرارتی ) سیستمی کارآمد (

آب تصفیه شده و تمیز با فشار خاصی از طریق پمپ 
چرخشی وارد بویلر آب / بخار میشود از طریق یک لوله 
پیش گرمکن U شکل )ضخیم از جنس فوالد ضد زنگ( 
، بصورت مستقل و بدون تماس با آب داخل بویلر گرم 
از بویلر خارج میشود. آب گرم )80درجه(  می شود و 

وارد ترمودینامیک گروپ خواهد شد.

الکترونیکی باالی  الگوریتمی که در مبدل  با  هر گروپ 
آن تعبیه شده است ، ثبات حرارتی بسیار خوبی ایجاد 
 می کند که تضمین کننده آب با دمای پایدار با تلرانس

 )0.5± درجه سانتیگراد( میباشد.
آب هر قهوه با فناوری بسیار کارآمد و پایدار با دمای 

ثابت آماده میشود.

بویلرهای تمام فوالد

آب تازه پشت هد گروپ

- ثبات دمایی آب عصاره گیری با دقت ۰/۵ درجه سانتی گراد
- مصرف بهینه ی برق به واسطه ی عملکرد مستقل 

هدگروپ ها
 - قابلیت استندبای گروپ ها و صرفه جویی 

در مصرف انرژی

دستگاه را روشن کنید و دو دقیقه 
بعد اولین اسپرسو را بگیرید.
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پایداری دمایی

بدلیل استفاده از لوله های بلند و فوالدی در گروپ 
دمای  کنترلر  همچنین  و  دستگاه  دینامیک  های 
الکترونیکی کیفیت و دمای قهوه ها همیشه یکسان 

میباشد.

آب تازه

های  ماشین  اسپرسو  محاسن  بزرگترین  از  یکی 
آسکاسو استفاده از آب تازه است.

BARISTA T PLUS BARISTA T ONE BARISTA T ZERO MODEL

2Gr 3Gr 2Gr 3Gr 2Gr 3Gr GROUP

700/475/535 920/475/535 700/475/535 920/475/535 700/475/535 920/475/535 ابعاد
5500W 6500W 5500W 6500W 5500W 6500W  قدرت بویلر + گروپ ها
8.5 Lit 11 Lit 8.5 Lit 11 Lit 8.5 Lit 11 Lit حجم بویلر فوالدی )بخار و آب گرم (

71 93 71 93 71 93 وزن

꘎ ꘎ ꘎ ꘎ ꘎ ꘎ Volumetric dosing

꘎ ꘎ ꘎ ꘎ ꘎ ꘎ نور باریستا

دقت ۰.۱ درجه دقت ۰.۱ درجه دقت ۰.۱ درجه دقت ۰.۱ درجه دقت ۱ درجه دقت ۱ درجه PID 

دقت ۱ درجه دقت ۱ درجه دقت ۱ درجه دقت ۱ درجه - - قابلیت تنظیم دمای بخار

꘎ ꘎ ꘎ ꘎ - - نمایشگر دیجیتال

 قابل تنظیم با
دقت ۰.۱ درجه

 قابل تنظیم با
دقت ۰.۱ درجه

 قابل تنظیم با
دقت ۰.۱ درجه

 قابل تنظیم با
دقت ۰.۱ درجه

 قابل تنظیم ۳
زمان

 قابل تنظیم ۳
زمان Pre-infusion 

꘎ ꘎ ꘎ ꘎ - - Group extra heating element

꘎ ꘎ - - - - عایق بندی بویلر بخار / آب جوش

꘎ ꘎ - - - - گرمکن فنجان

꘎ ꘎ - - - - سیستم ضد پاشش آب جوش

꘎ ꘎ - - - - کلید ایمنی برای هر گروپ
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Baby  t zero / plus

دستگاهی حرفه ای و البراتواری در جثه ای کوچک
- فن آوری T تکنولوژی

)Fresh water( تکنولوژی آب تازه -
- تمام اتومات

- هایبرید بودن )متصل به آب شهر/مخزن آب (
- کنترل و تغییر پارامترهای دستگاه از طریق نرم افزار موبایل/تبلت 

- بویلر 100% درصد فوالد عایق بندی شده با ظرفیت 2.5 لیتر 
Dynamic Preheating مجهز به سیستم -

- دارای سیستم PID Control )با دقت 0.1 درجه سانتیگراد(
- دارای سیستم Pre infusion ) قابلیت تنظیم چهار پروفایل(

- سیستم هوشمند صرفه جویی در مصرف انرژی برق
- سیستم شستشوی خودکارهوشمند

Cool touch دارای استیم وند -
)Active Cup Warmer( دارای -

- اکسسوری چوبی
- رنگ بندی قرمز، سفید، مشکی، سبز، زرد، آبی و استیل
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BABY T PLUS BABY T ZERO MODEL

2 Gr 2 Gr GROUP

350/380/430 350/380/430 ابعاد

2200W 2200W  قدرت بویلر + گروپ ها

2.5 Lit 2.5 Lit  )حجم بویلر فوالدی )بخار و آب گرم

35 32 وزن

꘎ ꘎ Volumetric dosing

꘎ ꘎ نور باریستا

دقت ۰.۱ درجه دقت ۱ درجه PID 

دقت ۱ درجه - قابلیت تنظیم دمای بخار

꘎ ꘎ نمایشگر دیجیتال

قابل تنظیم با دقت ۰.۱ درجه قابل تنظیم ۳ زمان Pre-infusion 

꘎ - Group extra heating element

꘎ - عایق بندی بویلر بخار / آب جوش

꘎ - گرمکن فنجان

꘎ - سیستم ضد پاشش آب جوش

روتاری )چرخشی)  لرزشی )ویبره ای) نوع پمپ

꘎ - ورودی آب شهر

꘎ ꘎ مخزن آب

بویلر 100% درصد فوالد عایق بندی شده با ظرفیت 2.5 لیتر 

کنترل پارامترهای دستگاه توسط نرم افزار موبایل
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steel / dream

مدل "دریم" بیش از 15 سال پ یش توسط “مارک آرانی” طراحی شده 
کار  یا محل  در منزل  اسپرسو  زیباترین دستگاه  بعنوان  و همچنان 

برای تجربه یک قهوه فوق العاده پیشنهاد  می شود.

دست ساز با باالترین کیفیت مواد )آلومینیوم  فوالد و برنج(

  بسکت های ) Super-froth ( سوپر فروت برای تهیه فوم 
بسیار زیاد بر روی اسپرسو ساخته شده اند. 

در 9 طیف رنگی بصورت مات و براق

گرمکن فنجان

تکنولوژی پیشرفته اسپانیا در محصوالت خانگی
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طراحی این سری توسط تیم مهندسی کارخانه ASCASO در یک 
شاکله صنعتی قوی در مدل های  )UNO ، DUO و TRIO( انجام 

شده است.

پورتا فیلتر 58 میلیمتر

نمایشگر PID برای تنظیم دما

پیش تزریق )Pre-infusion( قابل تنظیم

گزینه آماده به کار و ...

 قابلیت همزمان عصاره گیری
 قهوه و فوم گیری شیر

STEEL DUO PID DREAM PID DREAM ONE MODEL

2068 وات ۱۱۰۰ وات ۱۰۵۰ وات قدرت

2 لیتر ۱.۳ لیتر ۱.۳ لیتر حجم مخزن

 فوالد ضد زنگ با قابلیت
 چرخش ۳۶۰ درجه

 فوالد ضد زنگ با قابلیت چرخش
قابل تنظیم ۳۶۰ درجه نازل بخار

OPV قابل تنظیم با OPV قابل تنظیم با ۲۰ اتمسفر فشارپمپ

قابل تنظیم قابل تنظیم ندارد Pre-infusion

۵۸ میلیمتر ۵۸ میلیمتر ۵۸ میلیمتر پرتافیلتر

Pid قابل تنظیم با Pid قابل تنظیم با ۹۸ درجه دمای قهوه

Pid قابل تنظیم با Pid قابل تنظیم با دمای بخار ۱۶۵ درجه + ترموستات ایمنی

دارد دارد ندارد گرم کن فنجان

دارد دارد ندارد PID

دارد دارد ندارد قطع کن خودکار

دارد دارد ندارد کنترل فشار ایمن

دارد دارد ندارد فشارسنج

دارد دارد ندارد پوشش حرارتی هد گروپ

ندارد دارد ندارد چراغ مخزن آب
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آسیاب های صنعتی و خانگی آسکاسو

i-Mini series 
کوچک ولی دوست داشتنی

 آسیابی با جثه ای کوچک اما محکم با قطعات آلومینیومی کیفیت باال

i-Steel series 
ایده آل از جنس فوالد

 آسیابی محکم از فوالد ضد زنگ با اجزایی با کیفیت باال 

i series
اقتصادی و با کیفیت

 بدنه آلومینیومی و قطعات پوشیده شده با الک مخصوص کیفیت باال
  این پوشش در ساخت ماشین های فرمول 1 و قایق ها نیز استفاده می شود.

i Bar series

Fiorenzato با همکاری کارخانه فیورنزاتو

i-Steel i-Mini i-Model
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F64EVO

F64ENANO F4E

موتور  دور  و  وات   350 توان  و  میلیمتر   ۶۴ تیغه  قطر  با  آسکاسو  دار  فن  آسیاب  تنها 
برای  آسیاب  این  باشد.  می  بازار  های  آسیاب  ترین  پرفروش  از  یکی  که   1350
میشود.  محسوب  عالی  گزینه  یک  قهوه،  مصرف  باالی  حجم  با  هایی  شاپ   کافی 

در رنگهای سفید، مشکی و خاکستری تولید میگردد.

فن تعبیه شده هنگامی که دمای تیغه آسیاب به ۴۰ درجه سانتیگراد 
فعال  شده  تعبیه  دستگاه  داخل  که  ترموستاتی  توسط   میرسد 
 می شود، به این ترتیب با خنک شدن تیغه، طول عمر آن بیشتر 

می گردد و قهوه نیز عطر و طعمش حفظ می گردد

- شمارنده و نشان دهنده تعداد قهوه های آسیاب شده در طول روز، هفته، ماه
- نمایش اعالم زمان تعویض تیغه ها

- قابلیت تنظیم زمان آسیاب برای قهوه های سینگل یا دبل
- قابلیت نمایش منو ها در ۱۲ زبان مختلف

- نمایش درصد رطوبت، دما، تاریخ و...  

- قطر تیغه 64 میلیمتر 
- توان 350 وات

- دور موتور 1350  

- قطر تیغه 58 میلیمتر 
- توان 250 وات

- دور موتور 1400  

صفحه نمایش لمسی

فن خنک کننده

13

 کلیه آسیاب های
 )On demand( دارای صفحه نمایش 

لمسی بوده، با تفاوت هایی در قطر تیغه، 
توان و دور موتور 

تنظیم درجه ها با دقت زیاد

Flat تیغه ها از فوالد بصورت

Hooper نشکن

دارای دو تمپر در سایز های ۵۳ و ۵۷ میلیمتر

بدنه آلومینیوم )سینی جلو از جنس فوالد با قابلیت جابجایی(

espresso | electronic | retail 

2021



espresso | electronic | retail 

2021

پیشرو در زمینه طراحی و ساخت انواع آسیاب قهوه )صنعتی و خانگی(

یورکا در سال 1920 در فلورانس تأسیس شده و فعالیت خود را به عنوان تولید کننده آسیاب اسپرسو آغاز 
کرد. امروزه، با گذشت یک قرن و نگرش جهانی و پویایی خود، قصد دارد به نوآورترین شرکت در صنعت 

آسیاب قهوه تبدیل شود.
 ٪100 محصوالت این شرکت دست ساز در کارخانه فلورانس مونتاژ می شود.

آسیاب های حرفه ای یورکا

14
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ساخت : ایتالیا

ابعاد : 350 * 120 * 180 میلیمتر

جنس بدنه : فوالد سخت

Flat  - جنس تیغه : فوالد

قدرت : 310 وات

دور موتور : 1350 در دقیقه

حجم مخزن : 300 گرم 

قطر تیغه : 50 میلیمتر

وزن : 6 کیلوگرم

برق : تک فاز

Mignon-silenzio 

ساخت : ایتالیا

ابعاد : 380 * 120 * 180 میلیمتر

جنس بدنه : استیل سخت

Flat - جنس تیغه : فوالد

قدرت : 320 وات

تایمر : دارد

دور موتور : 1650 در دقیقه

حجم مخزن : 300 گرم 

قطر تیغه :  65 میلیمتر

وزن : 7.5 کیلوگرم

برق : تک فاز

Mignon-XL

ساخت : ایتالیا

ابعاد : 350 * 120 * 180 میلیمتر

جنس بدنه : استیل سخت

جنس تیغه : فوالد

قدرت : 310 وات

تایمر: دارد

دور موتور : 1350 در دقیقه

حجم مخزن : 300 گرم 

قطر تیغه : 55 میلیمتر

وزن : 6 کیلوگرم

برق : تک فاز

Mignon-specialita

ساخت : ایتالیا

ابعاد : 321 * 128 *260 میلیمتر

جنس بدنه : استیل سخت

Flat - جنس تیغه : فوالد

قدرت : 320 وات

دور موتور : 1650 در دقیقه

حجم مخزن : 45 گرم 

قطر تیغه : 65 میلیمتر

وزن : 7.5 کیلوگرم

برق : تک فاز

  

Mignon-single dose

ساخت : ایتالیا

ابعاد : 440 * 180 *227 میلیمتر

جنس بدنه : استیل سخت

Flat - جنس تیغه : فوالد

قدرت : 400 وات

دور موتور : 1350 در دقیقه

حجم مخزن : 510 گرم 

قطر تیغه : 60 میلیمتر

وزن : 8 کیلوگرم

برق : تک فاز

Atom 60



ساخت : ایتالیا

ابعاد : 645 * 184 * 267 میلیمتر

جنس بدنه : فوالد سخت

Flat - جنس تیغه : فوالد

حجم مخزن : 1.4 کیلوگرم

قطر تیغه : 65 میلیمتر

وزن : 14 کیلوگرم

برق : تک فاز - سه فاز

رنگ : مشکی و نقره ای

/ Drogheria MCD4فروشگاهی

در سه مدل : 
قطر تیغه اول : 65 میلیمتر    /   قدرت : 450 وات   /  دور موتور : 1290 در دقیقه

قطر تیغه دوم : 75 میلیمتر   /   قدرت : 750 وات   /   دور موتور : 1430 در دقیقه

قطر تیغه سوم : 85 میلیمتر   /  قدرت : 750 وات  /   دور موتور : 1430 در دقیقه

ساخت : ایتالیا

ابعاد : 600 * 220 *250 میلیمتر

جنس بدنه : استیل سخت

Flat - جنس تیغه : فوالد

قدرت : 340 وات

دور موتور : 1350 در دقیقه

حجم مخزن : 1.2 کیلوگرم 

قطر تیغه : 80 میلیمتر

وزن : 15 کیلوگرم

برق : تک فاز

رنگ : مشکی، سفید، قرمز، زرد  

Helios 80

ساخت : ایتالیا

ابعاد : 600 * 220 *250 میلیمتر

جنس بدنه : استیل سخت

جنس تیغه : فوالد

قدرت : 280 وات

دور موتور : 1370 در دقیقه

حجم مخزن : 1.2 کیلوگرم 

قطر تیغه : 65 میلیمتر

وزن : 12 کیلوگرم

برق : تک فاز

رنگ : سفید، مشکی، زرد، قرمز

Helios 65

ساخت : ایتالیا

ابعاد : 470 * 180 * 240 میلیمتر

جنس بدنه : استیل سخت

  Flat - جنس تیغه : فوالد

قدرت : 900 وات

دور موتور : 1400 در دقیقه

حجم مخزن : 300 گرم 

قطر تیغه : 75 میلیمتر

وزن : 12 کیلوگرم

برق : تک فاز

Atom Pro
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ساخت : ایتالیا

ابعاد : 570 * 180 * 227 میلیمتر

جنس بدنه : استیل سخت

Flat - جنس تیغه : فوالد

قدرت : 900 وات

دور موتور : 1400 در دقیقه

حجم مخزن : 1.4 کیلوگرم 

قطر تیغه : 75 میلیمتر

وزن : 10 کیلوگرم

برق : تک فاز

Atom  Specialty 75

ساخت : ایتالیا

ابعاد : 570 * 230 * 240 میلیمتر

جنس بدنه : استیل سخت

جنس تیغه : فوالد

قدرت : 800 وات

دور موتور : 1420 در دقیقه

حجم مخزن : 1.2 کیلوگرم 

قطر تیغه : 85 میلیمتر

وزن : 18 کیلوگرم

برق : تک فاز

Prometheus

ساخت : ایتالیا

ابعاد : 637 * 240 * 275 میلیمتر

جنس بدنه : استیل سخت

جنس تیغه : فوالد

قدرت : 900 وات

دور موتور : 330 در دقیقه

حجم مخزن : 1.6 کیلوگرم 

E 13 / 68 : قطر تیغه

وزن : 16 کیلوگرم

برق : تک فاز

Olympus KR E
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پیشرو در طراحی و ساخت 
 انواع آسیاب قهوه 

)صنعتی و خانگی(



ساخت ترکیه
ترموستات قابل تنظیم از ۰ تا ۲۰۰ درجه

شن مخصوص + جذوه مسی
جنس بدنه : مس

18

وزن: 2 کیلوگرم )بدون متعلقات(

ابعاد : ۲۲ * ۲۲ * ۲۶ سانتیمتر

توان : 4۰۰ وات

مربع

وزن: 4 کیلوگرم )بدون متعلقات(

ابعاد : ۲۲ * 37 * 33 سانتیمتر

توان : 10۰۰ وات

مستطیل

وزن: ۳ کیلوگرم )بدون متعلقات(

ارتفاع : ۲۲ سانتیمتر

قطر : ۲۶ سانتیمتر

توان : ۷۰۰ وات

وزن: 4 کیلوگرم )بدون متعلقات(

ارتفاع : ۲۲ سانتیمتر

قطر : 31 سانتیمتر

توان : 10۰۰ وات

ِگرد بزرگِگرد کوچک

وزن: 7 کیلوگرم )بدون متعلقات(

ابعاد : ۲۲ * 33 * 60 سانتیمتر

توان : 10۰۰ * 2 وات

مستطیل بزرگ

بعنوان اولین و تنها مرکز قهوه ترک ایران کلیه اطالعات و محصوالت تخصصی مرتبط با دم آوری قهوه ترک را 
برای دوستداران قهوه ترک ارائه می نماییم.

انواع قهوه ترک ساز از سنت تا مدرنیته



قهوه ترک ساز های تمام اتوماتیک آرچلیک

K3300 K3940

- دارای سنسور ضد َسر رفتن

- قابلیت جوش آوری شیر

- شستشوی آسان

- سنسور و تایمر

- نیمه اتومات

- تنوع رنگ 

تکنولوژی آرچلیک ترکیه
دستگاه های تمام اتوماتیک آرچلیک ترکیه با قابلیت آماده سازی انواع قهوه 

)ترک، عربی و یونانی( با ظرفیت ۲ تا ۹ فنجان در کمتر از ۳ دقیقه.

- آالرم صوتی و نوری برای آماده سازی قهوه ترک

- توان از ۵۰۰ تا۶۰۰ وات )متناسب با مدل(

- وزن از ۱ تا ۱.۹ کیلوگرم )متناسب با مدل(

- سرعت دم آوری باال ۳ فنجان در ۲ دقیقه

- مورد استفاده مصارف خانگی و صنعتی

- پات مخصوص بهمراه پیمانه

ویژگی های مشترک

K3190

- سرعت دم آوری باال از ۳ تا ۶ فنجان در ۲ دقیقه

- آالرم صوتی و نوری برای آماده سازی قهوه ترک

- وزن از ۴.۲ تا ۴.۷ کیلوگرم )متناسب با مدل(

- توان از ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ وات )متناسب با مدل(

- سنسور نشاندهنده سطح آب در مخزن

- دارای سنسور ضد َسر رفتن

- قابلیت جوش آوری شیر

- دستگاه تمام اتومات

- حجم منبع آب ۱ لیتر

- رنگ های متفاوت 

- شستشوی آسان

- طراحی زیبا

K9961 

ویژگی های مشترک
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SPM محصوالت شوینده
 اولین و تنها برند ایرانی محصوالت شوینده کافه / رستوران که دارای استاندارد و تاییدیه های الزم 

با کیفیتی مشابه بهترین برندهای خارجی، جهت مصارف صنعتی و خانگی تولید و عرضه میگردد.
 عملکرد خوب دستگاه های خود را با استفاده از این محصوالت در بهترین شرایط نگه  دارید. 

این پاک کننده ها به  سرعت عمل می کنند، به تجهیزات شما هیچ لطمه ای وارد نمی کنند و طعم قهوه شما را 
عوض نخواهند کرد.

مایع رسوب زدای یخ ساز / ماشین ظرفشویی )۱ لیتر(

این مایع به منظور پاک کردن رسوبات آب و مواد غذایی از روی سطوحی که از 

جنس فوالد ، آلومینیوم و شیشه باشند کاربرد دارد.

دارند،  قرار  آب  در معرض جریان  که  از قسمت هایی  رسوبات  زدودن  منظور  به   

مانند قسمت های دوجداره دستگاه محلول را )طبق دستورالعمل درج شده روی 

محصول( در تماس با سطوح رسوب گرفته قرار دهید و بگذارید محلول 15 دقیقه در 

تماس باقی بماند و سپس آن را تخلیه نموده به دقت و با آب تمیز آبکشی نمایید.

SPM® DESCALER

SPM انواع شوینده های
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مایع شستشوی نازل، پیچر و متعلقات استیل )۱ لیتر(

SPM® LIQUIDO 
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اسپری تمیز کننده هوپر آسیاب )۲۵۰ گرم(
که  کند  می  کمک  باریستا  به   SPM هوپی  کننده  تمیز  اسپری 

کند.  تمیز  تر  مطمئن  و  تر  سریع  را  قهوه  آسیاب  )محفظه(  هوپر 

تمیز  ای  گونه  به  را  هوپر  خارجی  و  داخلی  سطح  محصول   این 

می کند که هیچ چربی و بوی زائدی نمی ماند. 

SPM® HOOPY

شوینده های SPM در هفت تنوع محصول متناسب و کاربردی مورد استفاده 
روزانه در کافه و رستوران ها برای نظافت بسیاری از دستگاه ها از جمله انواع 
ظرفشویی  ماشین  و  یخساز  انواع  جوش،  آب  تاورهای  آسیاب،  ساز،  اسپرسو 

طراحی و تولید شده است.

این مایع برای از بین بردن بقایای شیر و پاک کردن رسوبات 

در دستگاه  و قطعات موجود  پیچرها  نازل،  در  آب  از  ناشی 

های اسپرسوساز بصورت استفاده روزانه طراحی و تولید شده 

است. همچنین برای تمیز نمودن مخزن و مجاری انتقال آب 

دستگاه اسپرسو مناسب است. این محصول سازگار با محیط 

از  را  کلسیم  و  آهک  راحتی  به  و  با سرعت  و  است  زیست 

سطوح داخلی مخزن و مجاری آب حذف میکند. این مایع 

با فرموالسیون اسیدهای ارگانیک تولید شده است و عملکرد 

آن ۹ برابر موثرتر از سرکه سفید بوده و تقریبا بدون بو است.

HOPPY
اسپری تمیز کننده هوپر آسیاب قهوه



رسوب زدای انواع بویلر / سماور )۹۰۰ گرم(
المنت حرارتی و قطعاتی که رسوب  انواع  - پودر رسوب زدای بویلر، 

گرفته بدون مخرب کردن واشرها و مواد پالستیکی

- قابل استفاده برای رسوب زدایی دیگ های بخار اسپرسوساز، ماشین 

ظرفشویی، تاور آب جوش و…

SPM® CALCINO

شستشو دهنده دستگاه های اسپرسو ساز صنعتی )۹۰۰ گرم(
این پاک کننده با محلولیت سریع و شستشوی آسان مناسب تمامی دستگاه 

های اسپرسو ساز صنعتی/ نیمه صنعتی میباشد.

- دستگاه اسپرسو ساز را به  سرعت در کمتر از ۱۵ دقیقه به یک دستگاه بسیار 

تمیز تبدیل می کند.

- بی خطر، بدون ایجاد خوردگی و بدون ایجاد تغییر در عطر و طعم قهوه

ESPRESSA
شستشو دهنده دستگاه های اسپرسو ساز صنعتی 
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SPM® ESPRESSA



 قرص تمیز کننده آسیاب قهوه )۹۰۰ گرم(
گرانول جرمگیر و تمیز کننده آسیاب قهوه گریندا دستگاه و تیغه 

آسیاب قهوه شما را کامال جرمگیری می کند. این گرانول ها از مواد 

100 طبیعی ساخته شده که هیچ گونه مواد مضری ندارند، همچنین 

کامال عاری از گلوتن هستند که از نظر غذایی، ضرری ایجاد نمی کند. 

SPM® GRINDA

پودر لکه بر قهوه و چای )۹۰۰ گرم(
- مناسب برای فنجان، قوری ، ماگ ، ظروف کریستال و استکان 

- برای از بین بردن انواع لکه های چای، قهوه و غذا 

- بدون هیچگونه بوی نامطبوع و یا گاز زیان آور

- بدون کوچکترین تاثیر نامطلوب بر روی جنس اصلی ظروف و لعاب

ظروف شما را مثل روز اول تمیز و درخشان می کند.

SPM® CUP CLEAN
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grinda
قرص تمیز کننده آسیاب قهوه


