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Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
ΑΥΤΟ-ΠΛΕΝΟΜΕΝΟΣ,

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΠΟΧΥΜΩΤΉΣ
ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
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Ή ΕΤΑΙΡΕIΑ

Στόχος της My Vitamin Bar είναι η απόλυτη 
ικανοποίηση του πελάτη/επιχειρηματία 
προσφέροντάς του τη δυνατότητα 
φρεσκοστυμμένων χυμών από φρούτα 
και λαχανικά υψηλής περιεκτικότητας σε 
βιταμίνες σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα με 
τους καινοτόμους αποχυμωτές της. 

Με την πατενταρισμένη τεχνολογία
HC Tech®, η οποία έκανε το ντεμπούτο 
της στην αγορά το 2013, οι αποχυμωτές 
μας άλλαξαν τα δεδομένα στον τομέα της 
αποχύμωσης και έθεσαν τα νέα δεδομένα 
στην παγκόσμια αγορά αποχυμωτών 
φρούτων και λαχανικών.

Οι αποχυμωτές My Vitamin Bar προσφέρουν 
σπουδαίες καινοτομίες και μοναδικά 
οφέλη, έτσι ώστε ο πιο υγιεινός φυσικός 
χυμός στον κόσμο να παράγεται πλέον 
με χαρακτηριστική ευκολία και ταχύτητα, 
μπροστά στα μάτια του καταναλωτή.

H My Vitamin Bar είναι η 
μοναδική εταιρεία κατασκευής 
επαγγελματικών ψυγείων - 
αποχυμωτών στην Ελλάδα
με πωλήσεις σε όλο τον κόσμο. 

Από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα,
η My Vitamin Bar έχει καθιερωθεί σαν
μία από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες 
εταιρείες στον κλάδο της εστίασης με 
εξειδίκευση σε μηχανήματα παραγωγής 
χυμών. Υπήρξε η πρώτη εταιρεία που 
παρουσίασε στην Ελληνική αγορά 
αποχυμωτές, μηχανές χυμών και στη 
συνέχεια το μοναδικό ψυγείο-αποχυμωτή, 
με αυτόματη πλύση, σε διαφορετικές 
διαστάσεις.
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ΓΙΑΤΙ
ΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ
ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ
ΔΕ “ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ”;

Από την εφεύρεσή τους τη δεκαετία του 1930,
οι αποχυμωτές έχουν φέρει επανάσταση στον τρόπο
με τον οποίο λειτουργούμε τις κουζίνες μας και παράγουμε  
Υγιεινούς - Φρέσκους χυμούς λαχανικών και φρούτων.
 
Παρ’ όλα αυτά έκτοτε, το κύριο μειονέκτημά τους
παραμένει και δεν είναι άλλο από την Συσσώρευση Πολτού!
 
Όλοι οι αποχυμωτές, επαγγελματικοί ή οικιακοί, φθηνοί 
ή ακριβοί, πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά μετά 
από λίγους χυμούς καθώς όλοι τους φράζουν από το 
συσσωρευμένο πολτό φρούτων και λαχανικών.
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Αυτό σημαίνει ότι πρέπει πολύ συχνά να αποσυναρμολογείτε 
τον αποχυμωτή σας πολύ προσεκτικά, βγάζοντας όλα 
τα μέρη και πλένοντάς τα καλά με ΟΧΙ ζεματιστό νερό 
αποφεύγοντας να καταστρέψετε ευαίσθητα μέρη και 
επαφές! Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι 
αποχυμωτές είναι μη φιλικοί προς τον χρήστη και 
καταλήγουν στην αποθήκη μας!
 
Πώς / Γιατί διαταράσσουμε την αγορά των αποχυμωτών; 

Τεχνολογία HC 
Επαναστατική Τεχνολογία - Ευφάνταστη Καινοτομία!



H TEXNOΛΟΓΙΑ
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Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΥΤΟ-ΠΛΕΝΟΜΕΝΟΣ 
ΑΠΟΧΥΜΩΤΉΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Μετά από κάθε αποχύμωση των 7 μόλις δευτερολέπτων, 
αρκεί το πάτημα ενός κουμπιού και μόλις σε λίγα δευτερόλεπτα  
πλένονται όλες οι εσωτερικές επιφάνειες του αποχυμωτή
και τρέχει πλέον καθαρό νερό από το στόμιο, αποφεύγοντας 
έτσι την αλλοίωση της γεύσης του επόμενου χυμού, 
μηδενίζοντας τις πιθανότητες αλλεργιών για τον επόμενο 
καταναλωτή. Τέλος, διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία 
του αποχυμωτή.

ΜΕ ΒΙΤΡΙΝΑ ΨΥΓΕΙΟ

Στον παγκοσμίως μοναδικό αποχυμωτή με βιτρίνα-ψυγείο, 
τα φρούτα και λαχανικά συντηρούνται δροσερά, ενώ ο 
καταναλωτής απολαμβάνει τον χυμό της επιλογής του που 
στύβεται μπροστά στα μάτια του.

HC  T EC H
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#1 ΣΕ ΕΥΚΟΛΙΑ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Αρκεί το πάτημα ενός κουμπιού και ο χυμός ετοιμάζεται
σε μόλις 7’’ δευτερόλεπτα! 
Τα φρούτα και λαχανικά – αφού πλυθούν – ρίχνονται
στο δοχείο ολόκληρα, μαζί με τα κοτσάνια ή τα κουκούτσια 
τους. Εξαιρούνται συγκεκριμένα φρούτα με σκληρή φλούδα 
(πχ. πορτοκάλι, ανανάς) ή μεγάλο κουκούτσι (πχ. ροδάκινα)
τα οποία πρέπει να αφαιρεθούν.

Ο ΠΙΟ ΥΓΙΕΙΝΟΣ ΧΥΜΟΣ.
0% ΝΕΡΟ. 0% ΑΠΏΛΕΙΕΣ.

Κάθε ml περιέχει τη μέγιστη θρεπτική αξία αφού δεν περιέχει 
καθόλου νερό. Παράλληλα, ο απόλυτος διαχωρισμός της 
φλούδας από τον καρπό εξασφαλίζει την αξιοποίηση του 100% 
της θρεπτικής αξίας του φρούτου ή του λαχανικού χωρίς να 
πετιέται απολύτως τίποτα. 100% φυσικός και θρεπτικός χυμός 
μέχρι και την τελευταία σταγόνα!
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ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ
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ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΣΏΤΕΡΙΚΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Μετά από κάθε αποχύμωση, αρκεί το πάτημα ενός 
κουμπιού και 10 δευτερόλεπτα για να πλυθεί όλος
ο μηχανισμός του αποχυμωτή. Έτσι αποφεύγεται η πρόσμιξη 
οσμών, χρωμάτων, γεύσεων του προηγούμενου
στον επόμενο χυμό, ενώ παράλληλα μηδενίζονται οι 
πιθανότητες αλλεργιών για τον καταναλωτή. Παράλληλα, 
διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του αποχυμωτή 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 10΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Στο τέλος της ημέρας ο χειριστής αφαιρεί 4 αποσπώμενα 
βασικά μέρη, τα πλένει στο χέρι, τα στεγνώνει και τα 
επανατοποθετεί. 

7Tα Μοναδικά Πλεονεκτήματα www.myvitamin.bar



ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑ.
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ.

Ή χρήση υλικών κατασκευής υψηλής ποιότητας (όπως τιτάνιο, 
corian type, inox και ειδικά επεξεργασμένα κρύσταλλα 
κ.α.) σε συνδυασμό με τον εργονομικό σχεδιασμό τους, 
εξασφαλίζουν την υψηλή στιβαρότητα, αισθητική και 
φιλικότητα χρήσης που απαιτούν οι σύγχρονοι επαγγελματίες.

ΠΛΗΡΏΣ ΑΡΘΡΏΤΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Οι αποχυμωτές My Vitamin Bar έχουν σχεδιαστεί έτσι 
ώστε όλα τα μέρη και ανταλλακτικά τους να αποσπώνται 
και να επανατοποθετούνται χωρίς δυσκολία από τον χρήστη. 
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Εύκολη εγκατάσταση

Τροχήλατα για εύκολη μεταφορά

Με Ήλεκτρονική Ζυγαριά Ακριβείας ώστε το μοτέρ να 
σταματά αυτόματα τη λειτουργία του μόλις φτάσει ο 
χυμός στο ποτήρι στο προγραμματισμένο βάρος. 

Αυτόματο άνοιγμα/κλείσιμο προστατευτικής θύρας 
υποδοχής αναλωσίμου. Δεν απαιτείται καμία επαφή για 
τον πελάτη παρά μόνο με το ποτήρι του.

Αυτονομία υδραποχέτευσης για να στηθεί και 
εξυπηρετεί παντού. 

Μηχανικός μετρητής χυμών

→

→

→

→

→

→

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΓΕΙΑ-ΒΙΤΡΙΝΕΣ
ΑΠΟΧΥΜΏΤΕΣ 

HC  T EC H

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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EΠΙΔΑΠEΔΙΑ
ΣΕΙΡA
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ΤΟ ΝΕΟ 50ΑΡΙ
ΠΟΥ ΧΏΡΑΕΙ ΠΑΝΤΟΥ!

1 ΜΕΤΡΟ
ΜΕ ΔΥΟ ΑΠΟΧΥΜΏΤΕΣ

Πλάτος 50εκ

Βάθος 1μ05εκ

Ύψος 1μ48εκ

Καθαρό βάρος (κιλά) 100 

Διαθέσιμα χρώματα 

μαύρο, λευκό, πράσινο

Πλάτος 1μ00εκ

Βάθος 1μ05εκ

Ύψος 1μ38εκ

Καθαρό βάρος (κιλά) 210

Διαθέσιμα χρώματα

μαύρο, λευκό

ΜΟΝΤΕΛΟ 1.00 Μ
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΔΡΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ / ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΡΤΑΚΙ

ΜΟΝΤΕΛΟ 0,50 Μ
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΔΡΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ / ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΡΤΑΚΙ
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1Μ 20ΕΚ
ΜΕ ΔΥΟ ΑΠΟΧΥΜΏΤΕΣ

1Μ 50ΕΚ
ΜΕ ΔΥΟ ΑΠΟΧΥΜΏΤΕΣ

Πλάτος 1μ20εκ

Βάθος 1μ05εκ

Ύψος 1μ38εκ

Καθαρό βάρος (κιλά) 240

Διαθέσιμα χρώματα

μαύρο, λευκό

Πλάτος 1μ50εκ

Βάθος 1μ05εκ

Ύψος 1μ38εκ

Kαθαρό βάρος (κιλά) 285

Διαθέσιμα χρώματα

μαύρο, λευκό

ΜΟΝΤΕΛΟ 1.20 Μ
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΔΡΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ / ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΡΤΑΚΙ

ΜΟΝΤΕΛΟ 1.50 Μ
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΔΡΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ / ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΡΤΑΚΙ
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2 ΜΕΤΡΑ
ΜΕ ΔΥΟ ΑΠΟΧΥΜΏΤΕΣ

ΨΥΓΕΙΟ ΑΠΟΧΥΜΏΤΗΣ
ΓΏΝΙΑ

Πλάτος 2μ

Βάθος 1μ05εκ

Ύψος 1μ38εκ

Καθαρό βάρος (κιλά) 390

Διαθέσιμα χρώματα

μαύρο, λευκό

Mήκος 1μ55εκ 1μ55εκ

Πλάτος 79,651εκ 1μ11,6εκ

Ύψος 1μ36εκ 1μ36εκ

Καθαρό βάρος (κιλά) 320 350

Διαθέσιμα χρώματα

μαύρο, λευκό

ΜΟΝΤΕΛΟ 2 Μ 
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΔΡΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ / ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΡΤΑΚΙ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΏΡΙΣ ΑΠΟΧΥΜΏΤΗ / ΜΕ 1 ΑΠΟΧΥΜΏΤΗ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΔΕΞΙΑ)
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΔΡΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ / ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΡΤΑΚΙ
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Αυτονομία Υδραποχέτευσης, 
ενσωματώνοντας 2 δεξαμενές
στο κάτω μέρος του ψυγείου, 
υπερυψώνοντάς το κατά 20 εκ.

Μπορούν να διατεθούν και με:

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΉ ΣΕΙΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

Αυτόματο  Άνοιγμα - Κλείσιμο
της προστατευτικής θύρας υποδοχής 
του ποτηριού του πελάτη, με πάτημα 
κουμπιού του Χειριστή - Υπαλλήλου.

Μετρητή χυμών ώστε να έχετε τον 
απόλυτο έλεγχο στο κατάστημά σας 
ακόμα και κατά την απουσία σας, 
καταγράφοντας κάθε χυμό που 
ολοκληρώνεται.
Εξαιρείται το νέο μοντέλο 0,50μ. 

Kg
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Το Vitamini είναι ένας μοναδικός επιτραπέζιος
αυτό-πλενόμενος αποχυμωτής, ειδικά σχεδιασμένος
για να απαιτεί μικρό χώρο στην εγκατάστασή του
όπως καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία,
γραφεία, γυμναστήρια, κότερα κλπ. 

HC  T EC H
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EΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΣΕΙΡA



VITAMINI PRO
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΔΡΕΥΣΗ

VITAMINI ULTRA
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ 10 LT 
ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ

HΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
ΣΤΙΦΤΗΣ ΡΟΔΙΟΥ

Ύψος 60εκ

Πλάτος 18εκ

Βάθος 22εκ

Βάρος (κιλά) 13

Διαθέσιμα χρώματα

μαύρο, κόκκινο, ροδί
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Ύψος 40εκ

Πλάτος 27εκ

Καθαρό Βάθος μηχανήματος  42εκ

Βάθος κανάτας με Βάση της  15εκ

Βάρος (κιλά) 19,1

Ως αποχέτευση λειτουργεί η διαφανής κανάτα.

Διαθέσιμα χρώματα
16 διαφορετικοί χρωματικοί συνδυασμοί 

Ύψος 40εκ  

Πλάτος 27εκ  

Καθαρό Βάθος μηχανήματος 48εκ

Βάθος κανάτας με Βάση της 15εκ  

Βάρος (κιλά) 19.1  

Ως αποχέτευση λειτουργεί η διαφανής κανάτα.

Διαθέσιμα χρώματα
16 διαφορετικοί χρωματικοί συνδυασμοί

ΠΛΑΪΝΑ ΠΛΑΪΝΑΠΡΟΣΟΨΗ ΠΡΟΣΟΨΗ

PODIUM
VITAMINI

Πλάτος 60εκ

Βάθος 60εκ

Ύψος 82εκ

Καθαρό βάρος (κιλά) 58

Η βάση διατίθεται σε διάφορα χρώματα.

Τροχήλατη, ανοξείδωτη βάση με 1 πόρτα
όπου στην επιφάνειά της προσαρμόζεται
ο επιτραπέζιος αποχυμωτής Vitamini PRO
ή ULTRA, χρώματος επιλογής σας.
Εντός της βάσης, εσωκλείεται μεγάλος κάδος 
απορριμμάτων. Εφόσον επιλεγεί με PRO, 
απαιτείται σύνδεση με την ύδρευση ενώ
με ULTRA όχι.

Σύνδεση και με αποχέτευση (κατόπιν ζήτησης).



ΚΑΤΉΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΛΑΤΩΝ
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Διαχειριστείτε βέλτιστα τις ημερήσιες ποσότητες φρούτων 
και λαχανικών και μετατρέψτε τις στον πιο υγιεινό φυσικό 
χυμό. Με αυτό τον τρόπο,  δημιουργείτε ένα επιπλέον κανάλι 
εσόδων με υψηλό περιθώριο κέρδους, ενώ παράλληλα θα 
προσφέρετε στους πελάτες σας φρεσκοστυμμένο φυσικό 
χυμό φρούτων και λαχανικών μπροστά στα μάτια τους!

SUPERMARKETS
& ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ
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Αξιοποιήστε την αυξανόμενη ζήτηση των σύγχρονων 
καταναλωτών για υγιεινή διατροφή. Προσφέρετε στους 
πελάτες σας την εμπειρία της απόλαυσης του πιο υγιεινού 
και θρεπτικού χυμού και δημιουργήστε ένα επιπλέον κανάλι 
εσόδων για την επιχείρησή σας.

HORECA
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Με τους αποχυμωτές μας,  θα εντάξετε την υγιεινή 
διατροφή στην καθημερινότητα των υπαλλήλων σας 
επιδρώντας θετικά στην υγεία, τη νοητική διαύγεια, την 
ψυχολογία και εν τέλει την παραγωγικότητά τους. Ιδανική 
λύση για μοντέρνες επιχειρήσεις που επενδύουν στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο.

ΓΙΑ ΤΉΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ
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ΑΛΥΣΙΔΕΣ SUPER MARKET & SUPER MARKET FRANCHISE 

ΚΑΤΑΣΤΉΜΑ ΧΥΜΩΝ

ΠΑΡΑΛΙΑΚΑ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡ

ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ

ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, 
ΜΟΥΣΕΙΑ & ΔΉΜΟΣΙΕΣ ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ ΣΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 
ΕΞΥΠΉΡΕΤΉΣΉΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΣΕΑ), 
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΕΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΛΟΙΩΝ
& ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΙΑ

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ, ΠΑΡΚΑ Ή ΚΕΝΤΡΑ ΔΡΑΣΤΉΡΙΟΤΉΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

➝ 

➝

➝

➝

➝
 

➝

➝

➝

 

➝

➝

➝

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΉΓΟΡΙΕΣ 
ΠΕΛΑΤΩΝ
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ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ



Πωλήσεις - Έκθεση - Εργοστάσιο
Πέτρου Ράλλη 6, 11855 Αθήνα
Τ 210 9851077-8 
Ε info@vitaminbar.gr
www.myvitamin.bar MYVITAMINBAR IKE

My Vitamin Bar
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΤΕΝΤΑΣ 1008214

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΑΤΕΝΤΑΣ 3541248

ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ


