APArATUrA BArOWA

Ekstremalny dynamizm osiągnięty przez Quamar, nabyty dzięki współpracy
z Klientami, przyczynił się w niniejszym katalogu do wzbogacenia design’u,
nowego logo oraz produktów, które uzupełniają i wzbogacają naszą ofertę.
Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie dwóch nowych linii: zmywarek do
naczyń i kostkarek, które można znaleźć w pozostałych dwóch katalogach, w
których prezentujemy modele produktów oraz dane techniczne.
Strona internetowa www.quamar.pl została zaktualizowana o nowe
narzędzia. Najważniejszą funkcją jest możliwość pobierania rozwiniętych
podglądów produktów, co umożliwia intuicyjne wyszukiwanie części
zamiennych. Ze strony internetowej mamy również możliwość pobrania
w każdej chwili broszury wraz z opisem wszystkich produktów oraz
kompletnymi danymi technicznymi.
Nowy layout, produkty oraz ulepszenie funkcjonalności w naszym serwisie,
to tylko niektóre z atutów, które osiągnęliśmy na przestrzeni ostatnich kilku
lat. Są one dowodem na to, iż Quamar zawsze przyczyniał się do tworzenia
najbardziej skutecznych rozwiązań, dbając tym samym o relację klientfirma opartą na wzajemnym zaufaniu, mając na celu optymalizację jakości
oferowanych usług.
The extreme dynamism acquired by Quamar, an achievement of the
collaboration with its customers, has resulted in this new catalogue enriched
with a new look, a new logo and new products that integrate and increase
the range available. The most important innovation is the introduction of
two new lines: dishwashers and ice makers, which can be found in their two
separate catalogues, where you can easily find versions, Versions and technical
information needed to match needs with the correct purchase.
The web-site www.quamar.pl has been upgraded with some new instruments:
the most important is the possibility to download the exploded views of the
products to make very easy and intuitive the research of the spare parts needed.
Still remains the possibility to download at any time the brochure with the
complete technical features of all our products.
This new page layout, the new products and the improvement of the service
offered by our website, are a few steps that we have taken in our progress that
we have undertaken in the last few years. They demonstrate, as a general guide,
what Quamar has always adhered to in creating a more reciprocal trustful
collaboration that fundamentally focuses on the most effective improvements
aimed at optimising the quality of the products and services offered.
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rĘczNA WyciSKArKA dO cyTrUSóW /
maNuaL ciTRuS SQuEEZER

SE/01

mała profesjonalna ręczna wyciskarka do owoców
cytrusowych.
SE/01 jest solidnym urządzeniem o niskiej prędkości.
może być stosowana jako urządzenie gospodarstwa
domowego.

Kolor: srebrnoszary
Korpus: ABS
Miska: stal nierdzewna - zdejmowana
Stożek: stalowy z filtrem (nadaje się do cytryn, pomarańczy i grejpfrutów)
Napięcie: 220-240 v – 50 Hz
Moc: 80 W
Obroty: 80/min.
Wymiary: 200 x 200 x 260 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga netto: 3 kg
Wymiary opakowania: 240 x 190 x 290 mm
(szerokość x głębokość x wysokość)
Waga brutto: 3,5 kg
Objętość: 0,013 m3
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A small professional appliance for manual squeezing of
citrus fruits.
The SE/01 is a strong and low speed appliance, can be
used as a household appliance.

Colors: silver grey
Body: ABS
Bowl: stainless - removable
Cone: stainless steel press cone
Tension: 220-240 v – 50 Hz
Power: 80 W
R.P.M.: 80/min.
Dimensions: 200 x 200 x 260 mm (width x depth x height)
Net weight: 3 Kg
Packaging dimensions: 240 x 190 x 290 mm
(width x depth x height)
Gross weight: 3,5 Kg
Volume: 0,013 m3
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rĘczNA WyciSKArKA dO cyTrUSóW/
maNuaL ciTRuS SQuEEZER

T89

Wyciskarka T89 wyposażona jest w głęboki wyjmowany
pojemnik. Jest bardzo poręczna do wyciskania
owoców cytrusowych takich jak cytryny, pomarańcze
czy grejpfruty.

Kolor: srebrnoszary
Korpus: ABS
Miska: stal nierdzewna - zdejmowana
Stożek: stalowy z filtrem (nadaje się do cytryn, pomarańczy i grejpfrutów)
Napięcie: 220-240 v – 60 Hz
Moc: 200 W
Obroty: 1400/min.
Wymiary: 200 x 200 x 320 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga netto: 5 kg
Wymiary opakowania: 270 x 260 x 334 mm
(szerokość x głębokość x wysokość)
Waga brutto: 6 kg
Objętość: 0,024 m3
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The T89 citrus squeezer is provided with a deep, large
removable tray. Handy for manual squeeze.

Colors: silver grey
Body: ABS
Bowl: removable stainless steel
Cone: press cone with sifter suitable for all citrus fruits
Tension: 220-240 v – 60 Hz
Power: 200 W
R.P.M.: 1.400/min.
Dimensions: 200 x 200 x 320 mm (width x depth x height)
Net weight: 5 Kg
Packaging dimensions: 270 x 260 x 334 mm
(width x depth x height)
Gross weight: 6 Kg
Volume: 0,024 m3
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AUTOmatyczna wyciskarka do cytrusów /
automatic CITRUS SQUEEZER

T94

Wyciskarka do cytrusów T94 zaprojektowana
w wyjątkowym stylu, jest idealnym urządzeniem
do szybkiego przygotowywania świeżych soków
owocowych. Łatwa w obsłudze i czyszczeniu.

Kolor: korpus ze stali nierdzewnej, podstawa z aluminium w kolorze szarym
Korpus: stal nierdzewna
Miska i stożek: zdejmowane ze stali nierdzewnej
Wyłącznik silnika: elektryczny
Stożek: z wbudowanym filtrem, przystosowany dla cytryn, pomarańczy
i grejpfrutów
Start: automatyczny, po dociśnięciu pokrywy
Napięcie: 220-240 v – 50 Hz
Moc: 350 W
Obroty: 900/min.
Wymiary: 180 x 290 x 400 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga netto: 7 kg
Wymiary opakowania: 340 x 250 x 403 mm
(szerokość x głębokość x wysokość)
Waga brutto: 8,2 kg
Objętość: 0,034 m3
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The T94 citrus squeezer with its unique style is the
perfect appliance for quick and fresh fruit juices.
Easy to use and clean.

Colors: stainless steel body, aluminium base in diaper grey color
Body: stainless steel
Bowl and cone: removable stainless steel.
Motor switch: electric
Cone: cones with sifter
Tension: 220-240 v – 60 Hz
Power: 350 W
R.P.M.: 900/min.
Dimensions: 180 x 290 x 400 mm (width x depth x height)
Net weight: 7 Kg
Packaging dimensions: 340 x 250 x 403 mm
(width x depth x height)
Gross weight: 8,2 Kg
Volume: 0,034 m3
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SHAKEr / miLK-SHaKE miXER
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T2
T22

Poręczny i elegancki T2 jest dealny do przygotowywania
koktajli mlecznych. Duża aluminiowa podstawa
zapewnia doskonałą stabilność.

The T2 mixer is an elegant and handy mixer. Good for
whipping and milk shakes, ideal for cocktails.Having
a solid aluminium base makes it firm and a stable.

Podwójny shaker T22 wykonany z aluminium, zapewnia
idealną stabilność podczas użytkowania.
oba silniki wyposażone są w mikroprzełączniki,
sterowane podczas umieszczania szklanki w górnej
części miksera. Wykorzystywane do bitej śmietany,
idealny dla koktajli mlecznych.

The T22 double mixer, made of aluminium robust base
strong and stable.
Two motors equipped with click on/off microswitches,
placing the glass on the upper part of the mixer.
Utilized for whipping cream, great for cocktails and
milkshakes.

T2

T22

Kolor: podstawa z polerowanego aluminium, kolumna z anodyzowanego
aluminium, chromowane pokrywy silnika
Opcje: kubek do kawy mrożonej ze stali nierdzewnej
rama i podstawa: aluminiowa
Szkło: poliwęglanowe
Włącznik silnika: elektryczny
Funkcjonalność: włączanie podczas przystawienia kubka
Pojemność kubka: 500 ml
Napięcie: 220-240 v – 50/60 Hz
Moc: 140 W
Obroty: 15.000/min. przy 50Hz, 15.400/min. przy 60 Hz
Wymiary: 160 x 190 x 490 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga netto: 3 kg
Wymiary opakowania: 522 x 175 x 210 mm
(szerokość x głębokość x wysokość)
Waga brutto: 3,5 kg
Objętość: 0,019 m3

Kolor: podstawa z polerowanego aluminium, kolumna z anodyzowanego
aluminium, chromowane pokrywy silnika
Opcje: kubek do kawy mrożonej ze stali nierdzewnej
rama i podstawa: aluminiowa
Szkło: poliwęglanowe
Włącznik silnika: elektryczny
Funkcjonalność: włączanie podczas przystawienia kubka
Pojemność kubka: 500 ml
Napięcie: 220-240 v – 50/60 Hz
Moc: dwa silniki, 140 W każdy
Obroty: 15000/min. przy 50Hz, 15400/min. przy 60 Hz
Wymiary: 260 x 170 x 490 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga netto: 5,5 kg
Wymiary opakowania: 274 x 184 x 510 mm
(szerokość x głębokość x wysokość)
Waga brutto: 6 kg
Objętość: 0,026 m3

Colors: polished aluminium, chrome plated motor cover
Options: stainless steel cup - ice coffee tip
Frame and base: aluminium
Glass: policarbonate
Motor switch: on/off microswitch on placing the glass cup
Glass capacity: 500 ml
Tension: 220-240 v – 50/60 Hz
Power: 140 W
R.P.M.: 15.000/min. of 50Hz, 15.400/min. of 60 Hz
Dimensions: 160 x 190 x 490 mm (width x depth x height)
Net weight: 3 Kg
Packaging dimensions: 522 x 175 x 210 mm
(width x depth x height)
Gross weight: 3,5 Kg
Objętość: 0,019 m3

Colors: polished aluminium, chrome plated motor cover
Options: two stainless steel cups - ice coffee tip
Frame and base: aluminium
Glasses: two policarbonate
Motor switch: on/off microswitch on placing the glass cup
Glass capacity: 500 ml
Tension: 220-240 v – 50/60 Hz
Power: two motors 140 W each one
R.P.M.: 15.000/min. of 50Hz, 15.400/min. of 60 Hz
Dimensions: 260 x 170 x 490 mm (width x depth x height)
Net weight: 5,5 Kg
Packaging dimensions: 274 x 184 x 510 mm
(width x depth x height)
Gross weight: 6 Kg
Objętość: 0,026 m3
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WyciSKArKA SPAGHETTi LOdOWEGO /
icE SPaGHETTi

T76

Wyciskarka do lodów typu “Spaghetti” z aluminiowym
korpusem, solidną podstawą oraz ergonomiczną dźwignią,
czyni to urządzenie unikalnym i łatwym w użytkowaniu.
Dzięki dołączonym akcesoriom, możemy uzyskać wiele
fantastycznych kształtów z lodów np. spaghetti, szparagi,
płaski makaron - dzięki temu zaskoczymy nawet najbardziej
wyrafinowanych smakoszy deserów.

rama: aluminiowa
Pojemniki: spaghetti, szparagi i płaskie makarony
Wymiary: 160 x 190 x 500 mm
(szerokość x głębokość x wysokość)
Waga netto: 4 kg
Waga brutto: 5 kg
Wymiary opakowania:
522 x 175 x 210 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Objętość: 0,019 m3
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The new ICE SPAGHETTI T76 aluminium alloy body,
stainless gears and robust aluminium base with
ergonomic lever, makes this shaper unique in design and
simple use.
Supplied with several shape cups, gives the diversity
of shapes like spaghetti, asparagus and flat noodles,
serving ice cream with great design.

Structure: aluminium
Cups: spaghetti, asparagus and flat noodles
Dimensions: 160 x 190 x 500 mm
(width x depth x height)
Net weight: kg 4
Gross weight: kg 5
Package dimensions:
522 x 175 x 210 mm (width x depth x height)
Volume: 0,019 m3
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BLENdEr - BLENDER

cE/1

Profesjonalne urządzenie w segmencie ekonomicznym,
które łączy w sobie stylowy design i niezwykłą dbałość
o szczegóły.
Wydajność i cicha praca doskonale uzupełniają charakter
tego produktu.

Kolor: srebrnoszary
Opcje: stalowy stożek do koktajli mlecznych, stalowy pojemnik
Korpus: ABS
Pojemnik: poliwęglanowe z uchwytem
Noże: ze stali nierdzewna, do soków owocowych
Pojemność: 1 L
Przełącznik: dwie prędkości
Napięcie: 220-240 v – 50/60 Hz
Moc: 200 W
Obroty: 9000 - 17000/min.
Wymiary: 160 x 160 x 430 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga netto: 2,5 kg
Wymiary opakowania: 270 x 260 x 334 mm
(szerokość x głębokość x wysokość)
Waga brutto: 3 kg
Objętość: 0,023 m3
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This professional appliance of more economic range, is
a combination of quality and elegant design in every
detail.
Powerful and silent completes the characteristics of this
product.

Colors: silver grey
Options: stainless steel cone for milk shakes, stainless steel cup
Body: ABS
Glass: polycarbonate with handle
Blades: stainless steel for fruit juices
Glass capacity: 1 lt
Switch: two speed
Tension: 220-240 v – 50/60 Hz
Power: 200 W
R.P.M.: 9.000 - 17.000/min.
Dimensions: 160 x 160 x 430 mm (width x depth x height)
Net weight: 2,5 Kg
Packaging dimensions: 270 x 260 x 334 mm
(width x depth x height)
Gross weight: 3 Kg
Volume: 0,023 m3
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T82/1
BLENdEr / BLENDER
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T82/2

idealne urządzenie dla kawiarni: zapewnia
długą żywotność podczas częstego stosowania.
Blender wyposażony jest w cichy i mocny silnik.

The great appliance for cafes: designed for long resistent
frequent use. Provided with a silent and powerful motor.

Podwójny aluminiowy blender zapewnia stabilność
i bezpieczeństwo podczas użytkowania, pozwalając
na przygotowanie wszelkiego rodzaju napojów
na bazie owoców.

The great appliance for cafes: designed for long resistent
frequent use. Provided with a silent and powerful
motors.

T82/1

T82/2

Kolor: srebrnoszary, polerowane aluminium
Opcje: stalowy stożek, stalowy pojemnik
Korpus: aluminiowy
Pojemnik: poliwęglanowy z uchwytem
Noże: stal nierdzewna
Pojemność: 1 L
Przełącznik:dwie prędkości
Napięcie: 220-240 v – 50/60 Hz
Moc: 200 W
Obroty: 9000 - 17000/min.
Wymiary: 160 x 160 x 430 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga netto: 3,5 kg
Wymiary opakowania: 270 x 260 x 334 mm
(szerokość x głębokość x wysokość)
Waga brutto: 4 kg
Objętość: 0,023 m3

Kolor: srebrnoszary, polerowane aluminium
Opcje: stalowy stożek, stalowy pojemnik
Korpus: aluminiowy
Pojemnik: poliwęglanowy z uchwytem
Noże: stal nierdzewna
Pojemność: 1 L
Przełącznik:dwie prędkości
Napięcie: 220-240 v – 50/60 Hz
Moc: dwa silniki, po 200 W każdy
Obroty: 9000 - 17000/min.
Wymiary: 290 x 140 x 430 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga netto: 6,5 kg
Wymiary opakowania: 340 x 250 x 403 mm
(szerokość x głębokość x wysokość)
Waga brutto: 7,5 kg
Objętość: 0,034 m3

Colors: polished aluminium, silver gray
Options: stainless steel cone, stainless steel cup
Body: aluminium
Glass: polycarbonate with handle
Blades: stainless steel
Glass capacity: 1 lt
Switch: two speed
Tension: 220-240 v – 50/60 Hz
Power: 200 W
R.P.M.: 9.000 - 17.000/min.
Dimensions: 160 x 160 x 430 mm (width x depth x height)
Net weight: 3,5 Kg
Packaging dimensions: 270 x 260 x 334 mm
(width x depth x height)
Gross weight: 4 Kg
Objętość: 0,023 m3

Colors: polished aluminium, silver gray
Options: stainless steel cone, stainless steel cup
Body: aluminium
Glasses: two in polycarbonate with handle
Blades: stainless steel for fruit juices
Glass capacity: 1 lt
Switch: two speed
Tension: 220-240 v – 50/60 Hz
Power: two motors 200 W each one
R.P.M.: 9.000 - 17.000/min.
Dimensions: 290 x 140 x 430 mm (width x depth x height)
Net weight: 6,5 Kg
Packaging dimensions: 340 x 250 x 403 mm
(width x depth x height)
Gross weight: 7,5 Kg
Objętość: 0,034 m3
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rOzdrABNiAcz dO LOdU / icE cRuSHER

T60

Rozdrabniacz do lodu T60 dzięki mikroprzełącznikowi,
który zatrzymuje silnik podczas unoszenia dźwigni, jest
bezpieczny w użytkowaniu.

Kolor: korpus srebrnoszary lub czarny młotkowy
Korpus: lakierowane aluminium
Pojemnik na lód: polerowane aluminium
Noże: stal nierdzewna
Taca na skruszony lód: stal nierdzewna
Funkcjonalność: bezpieczny mikroprzełącznik
Napięcie: 220-240 v – 50/60 Hz
Moc: 350 W
Obroty: 1400/min.
Wymiary: 180 x 500 x 270 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga netto: 9,5 kg
Wymiary opakowania: 540 x 210 x 320 mm
(szerokość x głębokość x wysokość)
Waga brutto: 10 kg
Objętość: 0,036 m3
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The ice-crusher T60. A sturdy appliance made up in
order to last and is safe thanks to the microswitch which
switches off the motor when lifting the lever.

Colors: body diaper grey or silver grey
and hopper of shining aluminium
Body: varnished aluminium
Charging hopper: shining aluminium
Blades: stainless steel and safety microswitch
Crushed ice tray: stainless steel
Tension: 220-240 v – 50/60 Hz
Power: 350 W
R.P.M.: 1.400/min.
Dimensions: 180 x 500 x 270 mm (width x depth x height)
Net weight: 9,5 Kg
Packaging dimensions: 540 x 210 x 320 mm
(width x depth x height)
Gross weight: 10 Kg
Volume: 0,036 m3
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KRUSZARKA DO LODU - ICEBREAKER

R08

Z uwagi na potrzeby rynku, wprowadziliśmy nowy produkt łączący
w sobie wiele funkcji z profesjonalnej gamy urządzeń marki
Quamar.
Dzięki niepowtarzalnej konstrukcji, stalowej obudowie, mocnym
nożom, marmurowej podstawie, ta cicha w użytkowaniu kruszarka
do lodu, jest urządzeniem niezwykle profesjonalnym, spełniającym
wymagania każdej restauracji, baru, klubu, jak również
w sklepach z asortymentem owoców morza, gdzie lód
ma codzienne zastosowanie.
Główną różnicą pomiędzy standardową kruszarką do lodu T60 jest
większy rozmiar kruszonego lodu, co wydłuża czas jego topnienia.

Komponenty: obudowa i ostrza ze stali nierdzewnej, podstawa
marmurowa
Opcje: tacka na lód
Napięcie: 230 V – 50 Hz
Pobór mocy: 25 W
Obroty: 66/min.
Wymiary: 200 x 320 x 490 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga netto: 10 kg
Wymiary opakowania: 365 x 245 x 600 mm
(szerokość x głębokość x wysokość)
Waga brutto: 11 kg
Objętość: 0,053 m3
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The attention of the market demand, willing to serve it at best, has
brought to the introduction of this new product, joing the wide
professional range of Quamar brand.
Thanks to the refined design, stainless steel structure and stronge
blades, bedded a marble base, this powerful and silent ice breaker,
made for the professional use, finds its natural use in pubs, bars,
discos, restaurants aswell as in fruit and seafood stores where ice is
a daily requirement.
The substantial difference with the traditional T60 ice crusher is in
the greater dimension of the broken and not crushed ice, giving a
longer duration before melting.

Components: structure and blades made of stainless steel,
marble base
Options: ice tray
Tension: 230V – 50Hz
Absorbed power: 25 W
R.P.M.: 66 gear/min
Dimensions: 200 x 320 x 490 mm (width x depth x height)
Net weight: 10 Kg
Packing dimensions: 365 x 245 x 600 mm
Gross weight: 11 Kg
Volume: 0,053 m3
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UrzĄdzENiE WiELOFUNKcyJNE /
muLTiFuNcTioN GRouP

T65

Trwałe i niezawodne urządzenie. Nowoczesny i okrągły
kształt wielofunkcyjnego T65 łączy w sobie trzy
funkcje w jednej aluminiowej konstrukcji, zajmując
tym samym minimum przestrzeni.

Kolor: srebrnoszary, podstawa z polerowanego aluminium
Opcje: kubek ze stali nierdzewnej, stożek ze stali nierdzewnej
Korpus: alluminium
Blender: poliwęglanowy z uchwytem o pojemności 1 L
Wyciskarka do owoców: automatyczna, dopasowana do owoców
cytrusowych
Kruszarka do lodu: ostrza ze stali nierdzewnej, bezpieczny
mikroprzełącznik
Napięcie: 220-240 v – 50/60 Hz
Moc: dwa silniki, 300 - 200 W
Obroty: 1400/min - kruszarka do lodu i wyciskarka do cytrusów,
17000/min. - blender
Wymiary: 200 x 590 x 510 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga netto: 16,5 kg
Wymiary opakowania: 550 x 350 x 524 mm
(szerokość x głębokość x wysokość)
Waga brutto: 18,5 kg
Objętość: 0,101 m3
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Resistant, reliable professional appliance. A round
shaped and modern design on this multifunction
group the T65 combines three functions in one
aluminium body taking minimal space.

Colors: silver grey
Options: stainless steel cup - stainless steel cone
Body: aluminium
Blender: policarbonate glass with handle capacity 1 lt
Citrus squeezer: auto, cone equipped suitable for citrus fruits
Ice-crusher: with stainless steel blades - safety microswitch
Tension: 220-240 v – 50/60 Hz
Power: two motors, 300 - 200 W s
R.P.M.: 1.400/min. for ice-crusher and citrus squeezer,
17.000/min. for blender
Dimensions: 280 x 590 x 510 mm (width x depth x height)
Net weight: 16,5 Kg
Packaging dimensions: 550 x 350 x 524 mm
(width x depth x height)
Gross weight: 18,5 Kg
Volume: 0,101 m3
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UrzĄdzENiE WiELOFUNKcyJNE /
muLTiFuNcTioN GRouP

T71

urządzenie wielofunkcyjne T71: cztery funkcje zasilane
trzema silnikami w jednym urządzeniu - praktyczny
i wytrzymały sprzęt, zaprojektowany w celu
zaspokojenia potrzeb każdego rodzaju użytkownika.

Kolor: srebrnoszary
Opcje: spieniacz do mleka ze stali nierdzewnej, blender ze stali
nierdzewnej
Korpus: aluminium
Blender: poliwęglanowy z uchwytem o pojemności 1 L
Wyciskarka do owoców: automatyczna, przystosowana do owoców
cytrusowych (cytryn, pomarańczy, grejpfrutów)
Spieniacz do mleka: polikarbonowy o pojemności 500 ml
Kruszarka do lodu: ostrza ze stali nierdzewnej, bezpieczny
mikroprzełącznik
Napięcie: 220-240 v – 50/60 Hz
Moc: trzy silniki, 300 W , 200 W i 140 W
Obroty: 1400/min. - kruszarka do lodu i wyciskarka do cytrusów,
17000/min. - blender, 15000/min. - shake mleczny
Wymiary: 280 x 590 x 510 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga netto: 17,5 kg
Wymiary opakowania: 550 x 350 x 524 mm
(szerokość x głębokość x wysokość)
Waga brutto: 20 kg
Objętość: 0,101 m3
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The combined unit T71: four functions fed up three
motors in an unique, practical and resistant appliance. It
can satisfy any kind of use.

Colors: silver grey
Options: milk-shake mixer with stainless steel glass,
blender with stainless steel glass
Body: aluminium
Blender: policarbonato glass with handle capacity 1 lt
Citrus squeezer: automatic, equipped with cone suitable for lemons,
oranges, grape-fruits
Ice-crusher: with stainless steel blades and safety microswitch
Milk-shake: with policarbonato glass, capacity 500 ml
Tension: 220-240 v – 50/60 Hz
Power: three motors, 300 W , 200 W and 140 W
R.P.M.: 1.400/min. for ice-crusher and citrus squeezer,
17.000/min. for blender, 15.000/min. for milk-shake
Dimensions: 280 x 590 x 510 mm (width x depth x height)
Net weight: 17,5 Kg
Packaging dimensions: 550 x 350 x 524 mm
(width x depth x height)
Gross weight: 20 Kg
Volume: 0,101 m3
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c/1
AUTOMAT dO czEKOLAdy / cHocoLaTE PoT
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c/2

idealne urządzenie do przygotowywania ciepłych
napojów czekoladowych. Do wyboru dwie opcje: ze stali
nierdzewnej lub z mosiądzu.

Essential for liquid warm chocolate drinks, two choices
stainless or brass adds to an elegant design, seeing the
hot chocolate makes it even more tempting.

automat do czekolady c2 pozwala na przygotowanie
oraz podanie czekolady w bardzo krótkim czasie,
podtrzymując jej temperaturę. Korpus z mosiądzu
i elegancki design sprawiają, że c2 jest idealnym
wyposażeniem każdego baru, kawiarni czy cukierni.

The chocolate pot C2 allows to prepare, to cook and to
distribute an optimal warm chocolate in short time,
maintaining it in temperature. The body in brass gives to
this chocolate pot an elegant and sturdy design, perfect
for confectioner’s shop and bars.

C/1

C/2

Korpus: stal nierdzewna
Obudowa: poliwęglan, pojemność 4 L
zgarniarki: teflon
Włącznik silnik: elektryczny
Przełącznik: podświetlany
Moc silnika: 33 W
Napięcie: 220-240 v– 50/60 Hz
Moc grzałki: 650 W
Obroty: 30/min.
Wymiary: 220 x 220 x 450 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga netto: 6,5 kg
Wymiary opakowania: 255 x 245 x 550 mm
(szerokość x głębokość x wysokość)
Waga brutto: 7,5 kg
Objętość: 0,034 m3

Korpus: mosiądz
Obudowa: poliwęglan, pojemność 4 L
zgarniarki: teflon
Włącznik silnik: elektryczny
Przełącznik: podświetlany
Moc silnika: 33 W
Napięcie: 220-240 v – 50/60 Hz
Moc grzałki: 650 W
Obroty: 30/min.
Wymiary: 220 x 220 x 450 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga netto: 6,5 kg
Wymiary opakowania: 255 x 245 x 550 mm
(szerokość x głębokość x wysokość)
Waga brutto: 7,5 kg
Objętość: 0,034 m3

Body: stainless steel
Bowl: transparent policarbonate, 4 lt capacity
Scraper: teflon
Motor switch: electric
Resistance switch: pilot light
Resistance power: 650 W
Tension: 220-240 v – 50/60 Hz
Power: 33 W
R.P.M.: 30/min.
Dimensions: 220 x 220 x 450 mm (width x depth x height)
Net weight: 6,5 Kg
Packaging dimensions: 255 x 245 x 550 mm
(width x depth x height)
Gross weight: 7,5 Kg
Objętość: 0,034 m3

Body: brass
Bowl: transparent policarbonate, 4 lt capacity
Scraper: teflon
Motor switch: electric
Resistance switch: pilot light
Resistance power: 650 W
Tension: 220-240 v – 50/60 Hz
Power: 33 W
R.P.M.: 30/min.
Dimensions: 220 x 220 x 450 mm (width x depth x height)
Net weight: 6,5 Kg
Packaging dimensions: 255 x 245 x 550 mm
(width x depth x height)
Gross weight: 7,5 Kg
Objętość: 0,034 m3
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F01
OPiEKAcz / ELEcTRic oVEN

F02

Wraz z wprowadzeniem pieców elektrycznych, Quamar
zintegrował i rozszerzył swoją gamę produktów
przeznaczonych do gotowania.
Produkty zostały przygotowane z dbałością o szczegóły,
uwzględniając praktyczne zastosowanie jak i przyjemny
efekt wizualny. Dużo uwagi zostało poświęcone
na zoptymalizowanie rozkładu ciepła w opiekaczu,
aby zapewnić optymalne rezultaty gotowania, nie
przypalając tym samym przyrządzanych potraw.

With the introduction of electric radiant ovens, Quamar
has amplified its range of cooking products.
They have been designed to be practicle along with an
elegant design. Great attention has been given to the
thermal insolation and heat distribution: this guarantees
optimal cooking / toasting ,avoiding burns.

F02
F01

Komponenty: stalowa rama z tacką na okruchy, kwarcowe rezystory
ciepła. Sygnalizator czasowy informujący o ukończeniu pieczenia
(0-15 min.)
Opcje: rezystory ze stali nierdzewnej, grill, szczypce
Napięcie: 230 v – 50 Hz
Pobór mocy: pojedynczy piekarnik 1800 W (900 W +900 W) podwójny piekarnik 2700 W (900 W +1800 W) z ustawieniem przełącznika
góra / dół.
Kleszcze: pojedynczy- 3 szt., podwójny - 6 szt.
Wymiary: pojedynczy - 450 x 270 x 255 mm (szerokość x głębokość x
wysokość), podwójny - 450 x 270 x 400 mm (szerokość x głębokość x
wysokość)
Waga netto: pojedynczy - 7,5 kg, podwójny - 9,5 kg
Wymiary opakowania: pojedynczy - 500 x 310 x 280 mm,
podwójny - 500 x 310 x 440 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga brutto: pojedynczy - 8,5 kg, podwójny - 10,5 kg
Objętość: pojedynczy - 0,043 m3, podwójny - 0,069 m3
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Components: Stainless steel frame with crumb tray,
quartz heat resistors.
End cooking time buzzer, with timer 0-15 min.
Options: stainless steel resistors, Grill, Sandwich plies
Tension: 230v – 50Hz
Power: single oven 1.800 (900+900) double oven 2.700 (900+1800) with setting switch top/bottom.
Plies: single 3 pce - double 6 pce
Dimensions: single 450 x 270 x 255 mm (width x depth x height)
double 450 x 270 x 400 mm (width x depth x height)
Net weight: single 7,5 kg – double 9,5 kg
Packing dimensions: single 500 x 310 x 280
double 500 x 310 x 440 (width x depth x height)
Gross weight: single 8,5 kg – double 10,5 kg
Volume: single 0,043m – double 0,069m
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PŁYTA ELEKTRYCZNA / ELECTRIC PLATE

T07

Nowa profesjonalna płyta elektr yczna T07
zrewolucjonizowała sposób przyrządzania potraw,
opiekania oraz podgrzewania takich potraw jak pizza,
kiełbaski, tosty, hamburgery itp.
Prosta i praktyczna w użytkowaniu płyta T07,
z regulowaną wysokością oraz czterema programami
(z sygnalizatorem czasowym) jest niezwykle
praktycznym urządzeniem, pozwalającym na szybkie
przygotowywanie potraw przy niskim poborze mocy.

Komponenty: obudowa i wysuwana szuflada na okruchy - wykonane
ze stali nierdzewnej. Nieprzywierająca płyta aluminiowa do pieczenia.
Opcje: Dolna tacka gładka lub falowana, górna tacka falowana.
Napięcie: 230 V – 50Hz
Pobór mocy: 1800 W
Wymiary: 600 x 650 x 280 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Waga netto: 35 kg
Wymiary opakowania: 650 x 700 x 350 mm
(szerokość x głębokość x wysokość)
Waga brutto: 38 kg
Objętość: 0,160m3
Czas programowania: od 1 min. 1 s. do max. 9 min. 59 s.
Cykle: 4 różne programy
Czas nagrzewania: 20 min.

Otwieranie teleskopowe. Możliwość regulowania
i dostosowania do grubości sandwich’a.
Opening telescopic two rams.
Top plates are adjustable to suit any thickness
sandwich on the grill.
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The new cooking toaster, introduced by QUAMAR.
Changing the way of toasting, warming and cooking
foods like pizzas, hamburger, sausages, toasts etc.
Simplicity and practicle use, adjustables plates in height
and 4 cooking programs (with warning buzzer). Most of
all the innovative low consumption system, is a great
energy saver and good in cooking time.

Components: structure and removable crumb tray
are made in stainless steel.
Non stick surface aluminium cooking plates.
Options: lower plates smooth or waved.
Top plates only waved.
Tension: 230 V – 50Hz
Power: 1800 W
Dimensions: 600 x 650 x 280 mm
Net weight: 35 Kg
Packing dimensions: 650 x 700 x 350 mm (width x depth x height)
Gross weight: 38 Kg
Volume: 0,160m3
Program cycle time: from min. 1 sec. to max 9 min. 59 sec.
Cooking cycles: 4 differents settable timings
Heat up time: 20 min.

Ergonomiczny uchwyt, łatwy do czyszczenia.
Prosty w obsłudze wyświetlacz z 4 różnymi programami.
Dzwonek ostrzegawczy powiadamiający, kiedy naczynia są
gotowe.
Ergonomic handgrip, easy to clean.
Simple to use display with 4 different programs. A warning
buzzer notify when the dishes are ready.

Tacka na okruchy lub płyny, wykonana ze stali nierdzewnej AISI
304. Łatwa i szybka do czyszczenia. Dolna tacka gładka lub
falowana, górna tacka falowana.
The drip tray allows to remove crumbs and liquids;
made of stainless steel AISI 304 is simple and quick to clean.
Lower plate smooth or waved, top plate waved.
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T11/1
PŁyTA ELEKTryczNA / ELEcTRic PLaTE

T11/2

Nowa elektryczna płyta T11 pozwala nie tylko na
przygotowywanie tostów, ale również wiele innych
potraw. Jest wyposażona w nieprzywierającą płytę
grzewczą, która jest łatwa w utrzymaniu czystości.
Górna zamykana płyta gwarantuje równomierne
i szybkie gotowanie.
Dzięki niewielkim rozmiarom urządzenia, jest ono
dostosowane do użytkowania nawet w małej kuchni
i niewielkich pomieszczeniach.

T11/1

T11/2

Komponenty: Korpus zewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej z tacką
na okruchy. Nieprzywierająca płyta aluminiowa do pieczenia.
Components: outer body made of stainless steel with crumb tray.
Cast iron cooking plates treated with non stick material.
Opcje: Dolna tacka gładka lub falowana, górna tacka falowana.
Options: Lower plate smooth or waved – top plate only waved.
Napięcie: 230 v – 50 Hz; 400 v – 50 Hz
Tension: 230v- 50Hz ; 400v-50Hz.
Pobór mocy: 2200 W
Power: 2.200W
Wymiary: 421 x 370 x 522 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Dimensions: 421 x 370 x 522 mm
Waga netto: 20 kg
Net weight: 20 Kg
Waga brutto: 21,5 kg
Gross weight: 21,5 Kg
Objętość: 0,081 m3
Volume: 0,081 m3
Wymiary płyty do pieczenia: 340x230 mm
Cooking plate dimensions: 340x230 mm

Komponenty: Korpus zewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej z tacką
na okruchy. Nieprzywierająca płyta aluminiowa do pieczenia.
Components: outer body made of stainless steel with crumb tray.
Cast iron cooking plates treated with non stick material.
Opcje: Dolna tacka gładka lub falowana, górna tacka falowana.
Options: Lower plate smooth or waved – top plate only waved.
Napięcie: 230 v – 50 Hz; 400 v – 50 Hz
Tension: 230v- 50Hz ; 400v-50Hz.
Pobór mocy: 3600 W
Power: 3.600W
Wymiary: 571 x 370 x 522 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
Dimensions: 571 x 370 x 522 mm
Waga netto: 26 kg
Net weight: 26 Kg
Waga brutto: 27,5kg
Gross weight: 27,5 Kg
Objętość: 0,110 m3
Volume: 0,110 m3
Wymiary płyty do pieczenia: 480x230 mm
Cooking plate dimensions: 480x230 mm

Dolna tacka gładka lub falowana, górna tacka falowana.
Lower plate smooth or waved, top plate waved.
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Our new Electric toaster plate-grill T11 allows to cook
not only toasted sandwiches but many other foods!
It’s equipped with anti adhesive non stick cooking plates
that avoids sticking and easy cleaning advantage,
having the upper closing plate grants a quick and
uniform cooking.
Also because of it’s compact dimensions it is suitable for
small kitchen areas that have little space.

Ergonomiczny uchwyt, łatwy do czyszczenia. Termostat do
regulacji temperatury. Lampka led - wskaźnik temperatury.
Ergonomic design, easy clearing.
Thermostat for heat setting.
Led light – reached temperature warning.

Tacka na okruchy lub płyny, wykonana ze stali nierdzewnej AISI
304. Łatwa i szybka do czyszczenia.
The drip tray allows to remove crumbs and liquids;
made of stainless steel AISI 304 is simple and quick to clean.
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Quamar Polska s.c.
ul. Powstańców Śląskich 89C / 351
01-355 Warszawa
tel./fax: +48 22 664 95 06
e-mail: biuro@quamar.pl
www.quamar.pl

Zdjęcia produktów w niniejszym katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
The images contained in this list are for informational purposes only. Variations to products may take place without notice.

