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KATALÓG PROFESIONÁLNEJ TECHNIKY 2019
chladničky
mrazničky
vinotéky
prádelenská technika
www.mctree.sk
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LIEBHERR - SPECIÁLNÍ MODELY 2019

5

ROKOV *
záruka

*1

rok záruka
+ 4 roky bezplatn˘ servis

*Pri kúpe akýchkoľvek troch kusov 5 ročná záruka grátis

Poistené v âPP.

75 cm

G 5216

verze E82 bez zásuvek

949,-EUR bez DPH
173 cm

Cena záruky 1+4 roky 133 EUR bez DPH

mraznička

Spotreba: 1,2 kWh/den
Príkon: 1 A/150 W
Rozmery (v x š x h): 173 x 75 x 76 cm
Objem brutto: 513 l
Teplotný rozsah: -14 °C až -28 °C
Okolitá teplota: +10 °C až +38 °C
- digitálna elektronika
- alarm akustický a vizuálny
- bez zámku
- BEZ plastových šuplikov

75 cm

GG 5210

verze 871 bez košov

1.349,-EUR bez DPH
Cena záruky 1+4 roky 250 EUR bez DPH

186 cm

mraznička

Spotreba: 1,2 kWh/den
Príkon: 1 A/150 W
Rozmery (v x š x h): 186 x 75 x 76 cm
Objem brutto: 513 l
Teplotný rozsah: -14 °C až -28 °C
Okolitá teplota: +10 °C až +38 °C
- digitálna elektronika
- alarm akustický a vizuálny
- BEZ drátených košov

60 cm

FKDv 4203
699,-EUR bez DPH **
Cena záruky 1+4 roky 133 EUR bez DPH

201 cm

chladnička

Spotreba: 1,5 kWh/den
Príkon: 1,5 A/160 W
Rozmery (v x š x h): 201 x 60 x 68,7 cm
Objem brutto: 412 l
Spôsob chladenia: dynamický
Ukazovateľ teploty: vnútorný analógový
Teplotný rozsah: +2 °C až +12 °C
Okolitá teplota: +10 °C až +32 °C
- osvetlenie LED
- bez samozavíracích dverí
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RADOSŤ Z NÍZKEJ CENY TRVÁ OVEĽA KRATŠIE
AKO SKLAMANIE Z HORŠEJ KVALITY
*Pri kúpe akýchkoľvek troch kusov 5 ročná záruka grátis

5

ROKOV *
záruka

*1

rok záruka
+ 4 roky bezplatn˘ servis

Poistené v âPP.

164 cm

151 cm

chladnička

FK 5440 na prepravky

FK 5440 / FKv 5440

FKv 5440 na prepravky

- statické chladenie (bez ventilátora)

1.608,- EUR

- dynamické chladenie (s ventilátorom)

- vnútorný rozmer na prepravku 600x400

Záruka 1+4 roky GRÁTIS

- nižšia spotreba el. energie
- vhodná na skadovanie potravín
citlivých na vysušovanie - zelenina,
ovocie, cukrárenské a pekárenské
výrobky, nebalené mäsové výrobky

www.mctree.sk

bez DPH **

- vnútorný rozmer na prepravku

Spotreba: 0,63 kWh/den / 1,00 kWh/den
Príkon: (1,5 A/130 W) / (1,5 A/130 W)
Rozmery (v x š x h): 164 x 151 x 73 cm
Objem brutto: 1 088 l
Spôsob chladenia: statický / dynamický
Teplotný rozsah: +2 °C až +15 °C / +1 °C až +15 °C
Okolitá teplota: +10 °C až +32 °C / +10 °C až +43 °C

- rovnomerná teplota v celom priestore
- digitálny ukazovateľ teploty
- vhodná na skladovanie akýchkoľvek
balených potravín

Kvalita pre profesionálov
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*Pri kúpe akýchkoľvek troch kusov 5 ročná záruka grátis
75 cm

75 cm

75 cm

5

ROKOV *
záruka

*1

rok záruka
+ 4 roky bezplatn˘ servis

chladnička

chladnička

GKv 6460 na GN 2/1

171 cm

206 cm

206 cm

Poistené v âPP.

GKv 6410 na GN 2/1

chladnička

GKv 6000 na GN 2/1

1.299,-EUR bez DPH **

1.199,-EUR bez DPH **

Cena záruky 1+4 roky 250 EUR bez DPH

Cena záruky 1+4 roky 250 EUR bez DPH

Cena záruky 1+4 roky 188 EUR bez DPH

Spotreba: 1,3 kWh/den

Spotreba: 1,3 kWh/den

Spotreba: 1,2 kWh/den

Príkon: 1 A/150 W
Rozmery (v x š x h): 206 x 75 x 75 cm
Objem brutto: 663 l
Spôsob chladenia: dynamický
Teplotný rozsah: +1 °C až +15 °C
Okolitá teplota: +10 °C až +43 °C
- nerezová

Príkon: 1 A/150 W
Rozmery (v x š x h): 206 x 75 x 75 cm
Objem brutto: 663 l
Spôsob chladenia: dynamický
Teplotný rozsah: +1 °C až +15 °C
Okolitá teplota: +10 °C až +43 °C

Príkon: 1 A/150 W
Rozmery (v x š x h): 171 x 75 x 75 cm
Objem brutto: 583 l
Spôsob chladenia: dynamický
Ukazovateľ teploty: vonkajší digitálny
Teplotný́ rozsah: +1 °C až +15 °C
Okolitá teplota: +10 °C až +43 °C

164 cm

chladnička

75 cm

164 cm

75 cm

164 cm

75 cm

999,-EUR bez DPH **

chladnička

chladnička

FKv 5440 na prepravky

FK 5440 na prepravky

Cena záruky 1+4 roky 188 EUR bez DPH

Cena záruky 1+4 roky 133 EUR bez DPH

Cena záruky 1+4 roky 133 EUR bez DPH

Spotreba: 1,0 kWh/den

Spotreba: 1,0 kWh/den

Spotreba: 0,63 kWh/den

Rozmery (v x š x h): 164 x 75 x 73 cm
Objem brutto: 544 l
Spôsob chladenia: dynamický
Ukazovateľ teploty: vonkajší digitálny
Teplotný rozsah: +1 °C až +15 °C
Okolitá teplota: +10 °C až +43 °C
- nerezové dvere

Príkon: 1,5 A/150 W
Rozmery (v x š x h): 164 x 75 x 73 cm
Objem brutto: 544 l
Spôsob chladenia: dynamický
Ukazovateľ teploty: vonkajší digitálny
Teplotný rozsah: +1 °C až +15 °C
Okolitá teplota: +10 °C až +43 °C

Príkon: 1,5 A/130 W
Rozmery (v x š x h): 164 x 75 x 73 cm
Objem brutto: 544 l
Spôsob chladenia: statický
Teplotný rozsah: +2 °C až +15 °C
Okolitá teplota: +10 °C až +32 °C

GKvesf 5445 na prepravky
1.149,-EUR bez DPH

839,-EUR bez DPH **

769,-EUR bez DPH **

SK letak 2019_1_Layout 1 10.01.19 12:15 Page 5

*Pri kúpe akýchkoľvek troch kusov 5 ročná záruka grátis
75 cm

5

60 cm

60 cm

ROKOV *
záruka

*1

rok záruka
+ 4 roky bezplatn˘ servis

180 cm

164 cm

180 cm

Poistené v âPP.

chladnička

BKv 5040

na pekárenské plechy

GKvesf 4145

chladnička

FKv 4140

chladnička

1.299,-EUR bez DPH

999,-EUR bez DPH

769,-EUR bez DPH **

Cena záruky 1+4 roky 250 EUR bez DPH

Cena záruky 1+4 roky 133 EUR bez DPH

Cena záruky 1+4 roky 133 EUR bez DPH

Spotreba: 2,0 kWh/den

Spotreba: 1,0 kWh/den

Spotreba: 1,2 kWh/den

Príkon: 1,2 A/150 W
Rozmery (v x š x h): 164 x 75 x 73 cm
Objem brutto: 491 l
Spôsob chladenia: dynamický
Ukazovateľ teploty: vonkajší digitálny
- výsuvné kolajničky v tvare L
z chromniklovej ocele
Teplotný rozsah: +2 °C až +15 °C
Okolitá teplota: +10 °C až +43 °C

Rozmery (v x š x h): 180 x 60 x 61 cm
Objem brutto: 373 l
Spôsob chladenia: dynamický
Teplotný rozsah: +1 °C až +15 °C
Okolitá teplota: +10 °C až +32 °C
- nerezové dvere

Príkon: 1,4 A/180 W
Rozmery (v x š x h): 180 x 60 x 61 cm
Objem brutto: 373 l
Spôsob chladenia: dynamický
Teplotný rozsah: +1 °C až +15 °C
Okolitá teplota: +10 °C až +43°C
- digitálna elektronika

60 cm

201 cm

201 cm

121 cm

chladnička

chladnička

FKDv 4203 G29

FKDv 4203 G29 / FKDv 4203 G29

799,-EUR bez DPH

1.598,-EUR bez DPH

Cena záruky 1+4 roky 133 EUR bez DPH

Záruka 1+4 roky GRÁTIS

Spotreba: 1,5 kWh/den

Spotreba: 3,11 kWh/den

Príkon: 1,5 A/160 W
Rozmery (v x š x h): 201 x 60 x 68,7 cm
Objem brutto: 412 l
Spôsob chladenia: dynamický
Ukazovateľ teploty: vnútorný analógový
Teplotný rozsah: +2 °C až +12 °C
Okolitá teplota: +10 °C až +32 °C
- osvetlenie LED

Príkon: (1,5 A/160 W) / (1,5 A/160 W)
Rozmery (v x š x h): 201 x 121 x 68,7 cm
Objem brutto: 824 l
Spôsob chladenia: dynamický
Ukazovateľ teploty: vnútorný analógový
Teplotný rozsah: +2 °C až +12 °C
Okolitá teplota: +10 °C až +32 °C
- osvetlenie LED
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*Pri kúpe akýchkoľvek troch kusov 5 ročná záruka grátis

5

75 cm

75 cm

75 cm

ROKOV *
záruka

*1

rok záruka
+ 4 roky bezplatn˘ servis

186 cm

206 cm

206 cm

Poistené v âPP.

GG 5210
GGv 5860

mraznička

mraznička

GGv 5810

1.749,-EUR bez DPH **

1.549,-EUR bez DPH **

Cena záruky 1+4 roky 250 EUR bez DPHH

Cena záruky 1+4 roky 250 EUR bez DPH

Spotreba: 2,4 kWh/den

Spotreba: 2,4 kWh/den

Príkon: 3 A/400 W
Rozmery (v x š x h): 206 x 75 x 72 cm
Objem brutto: 547 l
Spôsob chladenia: dynamický
Teplotný rozsah: -14 °C až -28 °C
Okolitá teplota: +10 °C až +43 °C
- nerezová

Príkon: 3 A/400 W
Rozmery (v x š x h): 206 x 75 x 72 cm
Objem brutto: 547 l
Spôsob chladenia: dynamický
Teplotný rozsah: -14 °C až -28 °C
Okolitá teplota: +10 °C až +43 °C

mraznička

1.539,-EUR bez DPH **
Cena záruky 1+4 roky 250 EUR bez DPH

Spotreba: 1,2 kWh/den
Príkon: 1 A/150 W
Rozmery (v x š x h): 186 x 75 x 76 cm
Objem brutto: 513 l
Teplotný rozsah: -14 °C až -28 °C
Okolitá teplota: +10 °C až +38 °C
- digitálna elektronika,
- alarm akustický a vizuálny
- 14 drátených košov
Verzia v nerezovom prevedeni
GG 5260 - 1.739,- **

75 cm

75 cm

G 5216

184 cm

164 cm

173 cm

60 cm

mraznička

BG 5040

mraznička
na pekárenské plechy

GG 3800

mraznička

2.099,-EUR bez DPH

699,-EUR bez DPH **

Cena záruky 1+4 roky 133 EUR bez DPH

Cena záruky 1+4 roky 321 EUR bez DPH

Cena záruky 1+4 roky 133 EUR bez DPH

Spotreba: 1,2 kWh/den

Spotreba: 1,7 kWh/den

Spotreba: 1,0 kWh/den

Príkon: 1 A/150 W
Rozmery (v x š x h): 173 x 75 x 76 cm
Objem brutto: 513 l
Teplotný rozsah: -14 °C až -28 °C
Okolitá teplota: +10 °C až +38 °C
- digitálna elektronika,
- alarm akustický a vizuálny
- 14 plastových šuplikov

Príkon: 2,5 A/400 W
Rozmery (v x š x h): 164 x 75 x 73 cm
Objem brutto: 491 l
Spôsob chladenia: statický
Ukazovateľ teploty: vonkajší digitálny
- výsuvné kolajničky v tvare L
z chromniklovej ocele
Teplotný rozsah: -9 °C až -26 °C
Okolitá teplota: +10 °C až +43 °C

Príkon: 1 A/150 W
Rozmery (v x š x h): 184 x 60 x 63 cm
Objem brutto: 328 l
Spôsob chladenia: statický
Teplotný rozsah: -15 °C až -28 °C
Okolitá teplota: +10 °C až +38 °C
- digit. elektronika, bez zámku - alarm akustický
a vizuálny

1.099,-EUR bez DPH
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*Pri kúpe akýchkoľvek troch kusov 5 ročná záruka grátis
60 cm

60 cm

5

60 cm

ROKOV *
záruka

*1

rok záruka
+ 4 roky bezplatn˘ servis

165 cm

85 cm

90 cm

Poistené v âPP.

vinotéka

WKb 1802 / 582,50 EUR

chladnička
bez DPH **

Cena záruky 1+4 roky 133 EUR bez DPH

Spotreba: 0,4 kWh/den
vinotéka

WTb 4212 / 915,80 EUR

bez DPH

Cena záruky 1+4 roky 188 EUR bez DPH

Spotreba: 0,46 kWh/den
Príkon: 1,2 A/775 W
Rozmery (v x š x h): 165 x 60 x 73,9 cm
Objem brutto: 427 l
Spôsob chladenia: statický
Ukazovateľ teploty: vonkajši digitálny
Teplotn rozsah: +5 °C až +18 °C
Okolitá teplota: +10 °C až +38 °C
Drevené police: 6 ks.
- možnosť dokúpenia zámku – 40 EUR bez DPH

**

Príkon: 1,2 A/775 W
Rozmery (v x š x h): 90 x 60 x 61,3 cm
Objem brutto: 151 l
Spôsob chladenia: dynamický
Ukazovateľ teploty: vonkajší digitálny
Teplotn rozsah: +5 °C až +20 °C
Okolitá teplota: +10 °C až +38 °C
Kovové rošty: 2 ks.

FKU 1800 / 499,-EUR bez DPH**
Cena záruky 1+4 roky 87 EUR bez DPH

Spotreba: 0,7 kWh/den
Príkon: 1 A/100 W
Rozmery (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
Objem brutto: 180 l
Spôsob chladenia: statický
Teplotný́ rozsah: +2 °C až +10 °C
Okolitá teplota: +10 °C až +32 °C
FKU 1805 / 549,- EUR **
- verzia s nerezovými dvermi

60 cm

83 cm

60 cm

85 cm

85 cm

60 cm

chladnička

chladnička

mraznička

FKvesf 1805 / 799,-EUR bez DPH FKvesf 1803 / 809,-EUR bez DPH GGUesf 1405 / 849,-EUR bez DPH
Cena záruky 1+4 roky 133 EUR bez DPH

Cena záruky 1+4 roky 133 EUR bez DPH

Cena záruky 1+4 roky 133 EUR bez DPH

Spotreba: 0,9 kWh/den

Spotreba: 1,2 kWh/den

Spotreba: 0,724 kWh/den

Príkon: 1,1 A/120 W
Rozmery (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
Objem brutto: 180 l
Spôsob chladenia: dynamický
Teplotný rozsah: +1 °C až +15 °C
Okolitá teplota: +10 °C až +32 °C
- nerezové dvere

Príkon: 1,1 A/120 W
Rozmery (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
Objem brutto: 180 l
Spôsob chladenia: dynamický
Ukazovateľ teploty: vnútorný
Teplotný́ rozsah: +1 °C až +15 °C
Okolitá teplota: +10 °C až +32 °C
- strieborná s presklennými dverami

Príkon: 0,6 A/100 W
Rozmery (v x š x h): 83 x 60 x 61,5 cm
Objem brutto: 143 l
Spôsob chladenia: statický
Teplotný rozsah: -9 °C až -26 °C
Okolitá teplota: +10 °C až +43 °C
- nerezové dvere
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5

ROKOV *
záruka

*Pri kúpe akýchkoľvek troch kusov 5 ročná záruka grátis

*1

rok záruka
+ 4 roky bezplatn˘ servis

Poistené v âPP.

MRAZIACE TRUHLICE
Mraziace truhlice zmrzlinové presklenné rovné veko
názov

popis

objem v l
brutto/netto

počet rozmery
košov (v x s x h) mm

cena bez DPH
€

posuvné veko, teplomer, posuvné kolieska, teplotný rozsah -10 °C/-24 °C,
možnosť doobjednať koše a zámok
GTE 5802
GTE 4902
GTE 4102 G48
GTE 3302
GTE 1702

rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo
rovné sklo

585/463
501/396
417/328
334/261
166/126

0
0
5
0
0

91,1 x 167,5 x 66,1
91,1 x 146,5 x 66,1
91,1 x 125,5 x 66,1
91,1 x 104,5 x 66,1
91,1 x 62,5 x 66,1

749,699,639,599,579,-

Mraziace truhlice nerezové veko
názov

popis

objem v l
brutto/netto

počet
košov

rozmery
cena bez DPH
(v x s x h) mm
€

plné veko, hliníkové vnútro, teplomer, vnútorné osvetlenie, zámok, teplotný rozsah -14 °C/-26 °C
GTL 6106
nerezové veko
601/572
3
92 x 165 x 76
949,GTL 4906
nerezové veko
485/461
2
92 x 137 x 76
799,GTL 3006
nerezové veko
299/284
2
92 x 100 x 71
749,-

Mraziace truhlice biele veko
názov

popis

objem v l
brutto/netto

počet
košov

rozmery
cena bez DPH
(v x s x h) mm
€

plné veko, hliníkové vnútro, teplomer, vnútorné osvetlenie, zámok, teplotný rozsah -14 °C/-26 °C
GTL 6105
biele veko
601/572
3
92 x 165 x 76
899,GTL 4905
biele veko
485/461
2
92 x 137 x 76
749,GTL 3005
biele veko
299/284
2
92 x 100 x 71
699,-

Mraziace truhlice - presklenné oblé veko
názov

popis

objem v l
brutto/netto

počet rozmery
košov (v x s x h) mm

cena bez DPH
€

posuvné oblé veko, posuvné kolieska, teplotný rozsah -10 °C/-26 °C,
možnosť doobjednať koše a zámok
GTI 5803
GTI 4903
GTI 4103
GTI 3303
GTI 2503
GTI 1703

oblé veko
oblé veko
oblé veko
oblé veko
oblé veko
oblé veko

578/430
495/367
413/304
330/241
247/178
164/115

7
6
5
4
3
2

91,3 x 167,5 x 66,1
91,3 x 146,5 x 66,1
91,3 x 125,5 x 66,1
91,3 x 104,5 x 66,1
91,3 x 83,5 x 66,1
91,3 x 62,5 x 66,1

839,799,749,689,639,629,-

SK letak 2019_1_Layout 1 10.01.19 12:17 Page 9

69,5 cm

Chladnička PR1 na GN 2/1
1.199,- Eur bez DPH

202 cm

Kategória:
chladnička pre profesionálnu gastronómiu
Spotreba: 1,7 kWh / 24 hod
Príkon: 2,5 A / 450 W
Rozmery (v x š x h): 202 x 69,5 x 81 cm
Objem brutto: 630 l
Spôsob chladenia: dynamický
Pracovná teplota okolia: T
Hmotnosť: 120 kg
Profi, digitálny ukazovateľ s alarmom HACCP, nerezový plášť aj vnútro
Záruka: 24 mesiacov

Ďalšie vlastnosti:
Brutto hmotnosť: 140 kg
Netto hmotnosť: 120 kg
Dvere/veko: chromniklová ocel
Povrchová úprava bokov:
nerezové
Systém chladenia v chladiacej
časti: dynamický
Spôsob odmrazovania
v chladiacej časti: automatický
Typ ovládania: elektronické
Ukazovateľ teploty:
vonkajší digitálny
Kontrolka činnosti: ano
Kontrolka poruchy:
optická a zvuková
Materiál poličiek:
rošty GN 2/1 s plastovou úpravou

Počet poličiek: 3
z toho výškovo nastaviteľných:
3
Ventilátor: áno
Teplotný rozsah chladiacej
časti: -2 °C až +12 °C
Chladivo: R 290
Madlo: integrované madlo
Nastaviteľné nožičky: 4
Materiál nožičiek: nerezové
Zámok: áno
Samozatváracie dvere: áno
Príkon: 2,5 A / 450 W
Napätie: 220-230 V
Dľžka prívodného káblu:
200 cm
Umiestnenie dverí:
vpravo, zameniteľné

Ďalšie vlastnosti:
Brutto hmotnosť: 140 kg
Netto hmotnosť: 120 kg
Dvere/veko: chromniklová ocel
Povrchová úprava bokov:
nerezové
Systém chladenia v chladiacej
časti: dynamický
Spôsob odmrazovania:
automatický
Typ ovládania: elektronické
Ukazovateľ teploty:
vonkajší digitálny
Kontrolka činnosti: ano

Počet poličiek: 3
z toho výškovo nastaviteľných:
3
Ventilátor: áno
Teplotný rozsah v mraziacej
časti: -15 °C až -22 °C
Chladivo: R 290
Madlo: integrované madlo
Nastaviteľné nožičky: 4
Materiál nožičiek: nerezové
Zámok: áno
Samozatváracie dvere: áno
Príkon: 4,5 A / 850 W
Napätie: 220-230 V
Dľžka prívodného káblu:
200 cm
Umiestnenie dverí:
vpravo, zameniteľné

69,5 cm

Mraznička PF1 na GN 2/1

202 cm

1.499,- Eur bez DPH
Kategória:
mraznička pre profesionálnu gastronómiu
Spotreba: 8,09 kWh / 24 hod
Príkon: 4,5 A / 850 W
Rozmery (v x š x h): 202 x 69,5 x 81 cm
Objem brutto: 630 l
Spôsob chladenia: dynamický
Pracovná teplota okolia T
Hmotnosť: 120 kg
Profi,digitálny ukazovateľ s alarmom HACCP, celonerezová
Záruka: 24 mesiacov

www.mctree.sk

Kontrolka poruchy:
optická a zvuková
Materiál poličiek:
rošty GN 2/1 s plastovou úpravou
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100 cm

PR3

CHLADNIČKA NA NÁPOJE

1.199,- Eur bez DPH

- samozatváracie posuvné dvere
so zámkom a svetelným displejom

Spotreba: 6,94 kWh/deň

202 cm

Príkon: 750 W
Rozmery (v x š x h): 202 x 100 x 70 cm
Objem brutto: 800 l
Spôsob chladenia: dynamický
Ukazovateľ teploty: digitálny
Teplotný rozsah: +4 °C až +10 °C
Okolitá teplota: +10 °C až +32 °C
Chladivo: R 290a
Osvetlenie: vnútorné LED, LED display
- biela s posuvnými presklenými dverami
Záruka: 24 mesiacov

90 cm

PR4
569,- Eur bez DPH

Spotreba: 1,8 kWh/deň
83,5 cm

Príkon: 190 W
Rozmery (v x š x h): 83,5 x 90 x 52 cm
Objem brutto: 201 l
Spôsob chladenia: dynamický
Ukazovateľ teploty: vonkajší digitálny
Teplotný rozsah: +4 °C až +10 °C
Okolitá teplota: +10 °C až +32 °C
Chladivo: R 600a
Osvetlenie: vnútorné LED
- čierny plášť
- 2 posuvné presklenné dvere
Záruka: 24 mesiacov
135 cm

PR6
729,- Eur bez DPH

83,5 cm

Spotreba: 2,1 kWh/deň

www.mctree.sk

Príkon: 220 W
Rozmery (v x š x h): 83,5 x 135 x 52 cm
Objem brutto: 304 l
Spôsob chladenia: dynamický
Ukazovateľ teploty: vnútorný digitálny
Teplotný rozsah: +4 °C až +10 °C
Okolitá teplota: +10 °C až +32 °C
Chladivo: R 600a
Osvetlenie: vnútorné LED
- čierny plášť
- 3 posuvné presklenné dvere
Záruka: 24 mesiacov

PODBAROVÁ CHLADNIČKA
NA NÁPOJE
- samozatváracie posuvné dvere
so zámkom

PODBAROVÁ CHLADNIČKA
NA NÁPOJE
- samozatváracie posuvné dvere
so zámkom
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Spiriti topLine pro 9240

Spiriti topLine pro 9240

Záruka 24 mesiacov na stroje.

pračka

3.959,- Eur bez DPH

pračka

Množstvo náplne až 9 kg

Množstvo náplne až 9 kg

Šetrný bubon
Objem bubna 70 l
Počet otáčok pri odstreďovaní 1600 ot./min
g-Faktor 690
Zbytková vlkosť 43 %
Výpustné čerpadlo
Tlačítko voľby jazyka
94 programov profiClean
Záves dverí vľavo alebo vpravo
Prevedenie antracit alebo chromová oceľ

Šetrný bubon
Objem bubna 70 l
Počet otáčok pri odstreďovaní 1600 ot./min
g-Faktor 690
Zbytková vlkosť 43 %
Výpustný ventil
Tlačítko voľby jazyka
94 programov profiClean
Záves dverí vľavo alebo vpravo
Prevedenie antracit alebo chromová oceľ

2.649,- Eur bez DPH

sušička

Spirit topLine pro TC 9350

Spirit topLine pro TA 9340

3.849,- Eur bez DPH

3.099,- Eur bez DPH

sušička

Množstvo náplne až 9 kg

Množstvo náplne až 9 kg

Bubon z ušľachtilej ocele
Objem bubna 153 l
Systém odsávania vzduchu
Elektronicky a časovo riadené programy sušenia
Merania zbytkovej vlhkosti
Sušiaci výkon 11,5 kg/h
Tlačítko voľby jazyka
Záves dverí vľavo alebo vpravo
Prevedenie antracit alebo chromová oceľ

Bubon z ušľachtilej ocele
Objem bubna 153 l
Kondenzačný systém
Elektronicky a časovo riadené programy sušenia
Merania zbytkovej vlhkosti
Sušiaci výkon 9 kg/h
Tlačítko voľby jazyka
Záves dverí vľavo alebo vpravo
Prevedenie antracit alebo chromová oceľ

www.schulthess.cz
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CafeRomatica NICR 1030

NOVINKA
NIVONA CafeRomatica
NICR 1030

• Farebný dotykový TFT displej vrátane češtiny
• Kompletná štatistika výdajov nápojov vrátane údržby
• Ovládanie dotykom alebo jediným otočným tlačidlom
• Integrované Bluetooth pre použitie NIVONA APP
• 2 termobloky (bojlery) a 2 čerpadlá vody pre rýchlejší výkon
• Zásobník na zrnkovou kávu 600 g (pri použití príslušenstva až 1000 g)
• Zásobník na vodu 3,5 litra
• Ďalších 18 individuálnych nastavení a uložení nápojov vrátane názvov
a symbolov
• Extrémne tichý, kónický mlynček z kalenej oceli
• Priamy výstup všetkých nápojov do šálky
• Osvetlenie šálok – jantárovo žlté na kávu a biele na mliečne nápoje
a horúcu vodu
• Mliečne nápoje je možné na displeji zakázať
• Nastaviteľná teplota kávy - 3 úrovne
• Nastaviteľná sila kávy - 5 úrovní
• AROMA BALANCE SYSTEM – 3 úrovne nastavenia chuti a extrakcie kávy
• Individuálne nastaviteľné množstvo vody (cca 20 ml až 240 ml)
• Nastaviteľná tvrdosť vody – 4 úrovne
• One-touch Spumatore - cappuccino stlačením jediného tlačidla
• ECO mode – úsporná funkcia – 0 Wattov
• Automatický čistiaci program na kapučinátor vrátane hadičky
• Hygienické čistiace programy na čistenie, odvápnenie
a preplach stisnutím tlačidla
• Vynímateľná varná jednotka na hygienickú údržbu
• Výškovo nastaviteľná výpusť na kávu a mlieko až 16,5 cm
• Dvojfarebné osvetlenie šálky na optický pôžitok
• Automatická kontrola dostatku kávového zrna a vody
• Nastaviteľná individuálna hrubosť mletia – minimálne 6 stupňov
• Aktívne vyhrievaná plocha na odkladanie šálok
• Horúca voda na čaj alebo instantná nápoje
• Možnosť použitia i mletej kávy
• Viečko zrnkovej kávy s tesnením na udržanie vône kávy
• Tlak 15 barov
• Jednoduchá manipulácia vďaka zadným kolieskam
• Súčasťou balenia sú 2 vodné filtre CLARIS, 2 čistiace tablety,
hadička na mlieko a odmerka na mletú kávu, vrátane plastovej
transparentnej nádoby na mlieko (0,9 l)

CENA: 1.666,- Eur bez DPH

www.mctree.sk

