
FKDv 4203 001 FKDv 4203 G29

AKČNÍ CENA AKČNÍ CENA

599,00 €                 649,00 €                

běžná cena běžná cena

699,00 €                            799,00 €                          

samozavírací dveře

FKDv 4503 FKDv 4213 744

AKČNÍ CENA AKČNÍ CENA

899,00 €                 799,00 €                

běžná cena běžná cena

1 209,00 €                         899,00 €                          

samozavírací dveře samozavírací dveře

model rozměry v cm VxŠxH

FKDv 4203 001 bílá 201 x 60 x 68,7

FKDv 4203 G29 bílá 201 x 60 x 68,7

FKDv 4503 stříbrná 203 x 60 x 69,6

FKDv 4213 744 černá 201 x 60 x 68,7

Akce platí do odvolání.

Ceny jsou uvedeny bez DPH. www.mctree.sk

 

obsah 412 l, prosklené dveře, horizontální LED osvětlení, bez samozavíracích 

dveří, +2 °C až +12 °C, světelný panel nahoře

obsah 412 l, prosklené samozavírací dveře, horizontální LED osvětlení, +2 °C 

až +12 °C, světelný panel nahoře

obsah 449 l, prosklené samozavírací dveře, horizontální LED osvětlení, +2 °C 

až +12 °C, stříbrná

obsah 412 l, prosklené samozavírací dveře, vertikální LED osvětlení, +2 °C až 

+12 °C, světelný panel nahoře, černá, stříbrný vnitřek

Chladničky prosklené na nápoje - i pro samoobslužný prodej

Připravte se s předstihem na Nové časy

Podporujme společně slovenskou gastronomii, služby a prodejce potravin

Připravte svoje provozy i zahrádky pro nové výzvy a venkovní prodej

Dovybavte se i zahrádky pro rychlou obsluhu a přímý prodej

Záruka na Liebherr stroje 1+4 roky ZDARMA jako další bonus !

Teď a tady, s předstihem a se speciálními cenami a 5-ti letou zárukou !

http://www.mctree.sk/


PR3 PR4

AKČNÍ CENA AKČNÍ CENA

999,00 €                 499,00 €                

běžná cena běžná cena

1 249,00 €                         599,00 €                          

samozavírací dveře samozavírací dveře

PR6

AKČNÍ CENA

649,00 €                 

běžná cena

769,00 €                            

samozavírací dveře

model rozměry v cm VxŠxH

PR3 bílá 202 x 100 x 70

PR4 černá 83,5 x 90 x 52

PR6 černá 83,5 x 135 x 52

Akce platí do odvolání.

Ceny jsou uvedeny bez DPH. www.mctree.sk

Připravte se s předstihem na Nové časy

Připravte svoje provozy i zahrádky pro nové výzvy a venkovní prodej

Dovybavte se i zahrádky pro rychlou obsluhu a přímý prodej

Teď a tady, s předstihem a se speciálními cenami a 5-ti letou zárukou !

Podporujme společně slovenskou gastronomii, služby a prodejce potravin

obsah 449 l, prosklené samozavírací dveře, horizontální LED osvětlení, +2 °C 

až +12 °C, stříbrná

Záruka na Liebherr stroje 1+4 roky ZDARMA jako další bonus !

Chladničky prosklené na nápoje - i pro samoobslužný prodej

 

obsah 800 l, 2 posuvné proskl.dveře, bílý rám, povrch bílý, světelný LED 

displej, vnitřní LED osvětlení, digitální ukazatel teploty, +4°C..+10°C, 

samozavírací dveře

podbarová, 2 posuvné dveře, černá barva, LED osvětlení, zámek, el. ovládání

http://www.mctree.sk/


FK 5440 FKv 5440

AKČNÍ CENA AKČNÍ CENA

599,00 €                 699,00 €                

běžná cena běžná cena

769,00 €                            849,00 €                          

na přepravky statická bez ventilátoru na přepravky s ventilátorem

FKv 4140

AKČNÍ CENA

599,00 €                 

běžná cena

769,00 €                            

s ventilátorem

model rozměry v cm VxŠxH

FK 5440 bílá 164 x 75 x 73

FKv 5440 bílá 164 x 75 x 73

FKv 4140 bílá 180 x 60 x 61

Akce platí do odvolání.

Ceny jsou uvedeny bez DPH. www.mctree.sk

Připravte se s předstihem na Nové časy

Připravte svoje provozy i zahrádky pro nové výzvy a venkovní prodej

Dovybavte se i zahrádky pro rychlou obsluhu a přímý prodej

Teď a tady, s předstihem a se speciálními cenami a 5-ti letou zárukou !

Podporujme společně slovenskou gastronomii, služby a prodejce potravin

Záruka na Liebherr stroje 1+4 roky ZDARMA jako další bonus !

Chladničky univerzální pro skladování

 

obsah 544 l, statické chlazení, plné dveře, zámek, na přepravky

obsah 554 l, s ventilátorem, plné dveře, digitální ukazatel teploty, +1 °C až +15 

°C, na přepravky

obsah 373 l, digitální ukazatel teploty, +1 °C až +15 °C

http://www.mctree.sk/


FKU 1800 FKU 1805

AKČNÍ CENA AKČNÍ CENA

399,00 €                 449,00 €                

běžná cena běžná cena

499,00 €                            549,00 €                          

statická bez ventilátoru statická, nerez dveře

G 5216 E82 GG 3800

AKČNÍ CENA AKČNÍ CENA

799,00 €                 599,00 €                

běžná cena běžná cena

999,00 €                            699,00 €                          

bez zásuvek

model rozměry v cm VxŠxH

FKU 1800 bílá 85 x 60 x 60

FKU 1805 nerez dveře 85 x 60 x 60

G 5216 E82 bílá 173 x 75 x 75

GG 3800 bílá 184 x 60 x 63

Akce platí do odvolání.

Ceny jsou uvedeny bez DPH. www.mctree.sk

Připravte svoje provozy i zahrádky pro nové výzvy a venkovní prodej

 

obsah 180 l, digitální ukazatel teploty, +2°C až +10°C 

obsah 180 l, digitální ukazatel teploty, +2°C až +10°C , nerezové dveře

obsah 328 l, 1 plastová zásuvka, -15°C až -28°C, optický a akustický alarm, 

LED ukazatel teploty, bez zámku

Mrazničky pro skladování

obsah 513, bez plastových zásuvek, −14 °C až −28 °C, optický a akustický 

alarm, LED ukazatel teploty, bez zámku

Dovybavte se i zahrádky pro rychlou obsluhu a přímý prodej

Teď a tady, s předstihem a se speciálními cenami a 5-ti letou zárukou !

Podporujme společně slovenskou gastronomii, služby a prodejce potravin

Záruka na Liebherr stroje 1+4 roky ZDARMA jako další bonus !

Chladničky podstolové a podbarové

Připravte se s předstihem na Nové časy

http://www.mctree.sk/


GTI 3303 GTI 5003

AKČNÍ CENA AKČNÍ CENA

549,00 €                 549,00 €                

běžná cena běžná cena

689,00 €                            1 299,00 €                       

šikmé posuvné sklo 4 koše vypouklé posuvné sklo 4 koše

GTE 4102 G48 GTL 4905

AKČNÍ CENA AKČNÍ CENA

549,00 €                 599,00 €                

běžná cena běžná cena

619,00 €                            789,00 €                          

rovné posuvné sklo 5 košů a zámek plné odklopné víko 2 koše a zámek

model rozměry v cm VxŠxH

GTI 3303 bílá 104,5 x 66 x 91

GTI 5003 bílá 151 x 67 x 90

GTE 4102 G48 bílá 125,5 x 66 x 91

GTL 4905 bílá 138 x 77 x 91,5

Akce platí do odvolání.

Ceny jsou uvedeny bez DPH. www.mctree.sk

Objem 485 litrů, Prosklené vypouklé posuvné víko, 4 koše, Teplotní rozsah -

10°C až -24°C, Okolní teplota +10°C až 32°C, modrý rám

Objem 417 litrů, Prosklené rovné posuvné víko, 5 košů a zámek, Teplotní 

rozsah -10°C až -24°C, Okolní teplota +10°C až 32°C, hliníkový rám

Objem 485 litrů, Plné odklopné víko, 2 koše a zámek, teplotní rozsah -14°C až -

28°C, Okolní teplota +10°C až 40°C

Záruka na Liebherr stroje 1+4 roky ZDARMA jako další bonus !

Mrazící truhly pro přímý prodej a skladování

 

Objem 330 litrů, Prosklené šikmé posuvné víko, 4 koše, Teplotní rozsah -10°C 

až -24°C, Okolní teplota +10°C až 35°C, hliníkový rám

Připravte se s předstihem na Nové časy

Připravte svoje provozy i zahrádky pro nové výzvy a venkovní prodej

Dovybavte se i zahrádky pro rychlou obsluhu a přímý prodej

Teď a tady, s předstihem a se speciálními cenami a 5-ti letou zárukou !

Podporujme společně slovenskou gastronomii, služby a prodejce potravin

http://www.mctree.sk/


GT 3632 GT 6122

AKČNÍ CENA AKČNÍ CENA

449,00 €                 699,00 €                

běžná cena běžná cena

484,00 €                            834,00 €                          

plné odklopné víko 2 koše plné odklopné víko 3 koše

model rozměry v cm VxŠxH

GT 3632 bílá 91,7 x 164,4 x 80,7

GT 6122 bílá 91,7 x 112,9 x 75,8

Akce platí do odvolání.

Ceny jsou uvedeny bez DPH. www.mctree.sk

Připravte se s předstihem na Nové časy

Mrazící truhly pro přímý prodej a skladování

 

Comfort, LED ElectronicControlSystem v madle víka, SN-T, Ze-

40dB(A)re1pW, mr. 324, l, 2 koše, StopFrost, osvětlení žárovka, zámek 

Comfort, LED ElectronicControlSystem v madle víka, SN-T, Ze-

40dB(A)re1pW, mr. 324, l, 2 koše, StopFrost, osvětlení žárovka, zámek 

Připravte svoje provozy i zahrádky pro nové výzvy a venkovní prodej

Dovybavte se i zahrádky pro rychlou obsluhu a přímý prodej

Teď a tady, s předstihem a se speciálními cenami a 5-ti letou zárukou !

Podporujme společně slovenskou gastronomii, služby a prodejce potravin

Záruka na Liebherr stroje 1+4 roky ZDARMA jako další bonus !

http://www.mctree.sk/
Jozef Siman
Mrazničky GT 3632 a GT 6122 môžu ísť do teploty okolia až mínus 15°C�


