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في عام 1996 وفي أنكلترا تحدیدا, بدأنا العمل في مجال الوجبات السریعة. وخالل سنوات العمل قمنا بافتتاح 17 فرعا, حتى عام 2008 حیث 
قررنا نقل عملنا إلى تركیا

بعد العمل على تأسیس شركتنا ھنا في تركیا, بدأنا أعماال البحث و التطویر من أجل صناعة ماكینات البروستد الخاصة بنا في تركیا. و بعد 
سنوات من العمل الشاق و المضني إستطعنا تصمیم ماكینات البروستد الخاصة بنا و كافة الماكینات الخاصة بمطاعم الوجبات السریعة بخبراتنا 

المحلیة
بعد ذلك بدأنا أعمال تصنیح كافة أنواعالبھارات الخاصة بالبروستد حتى إستطعنا في النھایة إیجاد خلطتنا السحریة الممیزة واللتي جعلتنا ننمو 

و نكبر بسرعة ھائلة باإلضافة إلى صلصات النقع وصلصات التغمیس كالمیونیز بالثوم و الخردل بالعسل لنقوم بعدھا بتأسیس عالمتنا التجاریة 
الخاصة تشتر تشكن و نبدأ بافتتاح عدة فروع حول العالم

وبھذا تكون ماكفراي قد أصبحت مجموعة متكاملة تقوم بتصنیع إحتیاجات مطاعم الوجبات السریعة من أجھزة و ماكینات و بھارات و 
صلصات بنسبة مئة في المئة
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عالماتنا التجاریة

الماكینات المنتاجات الغذائیة

فرانشایز فراید تشیكن

الجودة العالیة و األسعار اإلقتصادیة شعارنا في 
األنتاج. تقوم تشركتنا في إنتاج ماكینات البروستد 
وماكینات العرض الحافظة للحرارة باألضافة إلى 
ماكینات تحضیر و تتبیل قطع الدجاج التي تصلح 

للمطاعم والفنادق و أي عمل تجاري في مجال الطعام 
و الغذاء 

ھدفنا ھو أن تكون منتجاتنا أساس مطبخكم من خالل 
خلطاتنا الرئعة و الطعم اللذیذ من خلطات البھارات و 

الطحین باإلضافة إلى صلصات التغمیس كالخردل 
بالعسل و المایونیز بالثوم إلى صلصات التخمیر و النقع

عالمتنا التجاریة تشتر تشكین واحدة من أكثر العالمات 
التجاریة نموا في العالم بسبب طعھما الفرید و سعرھا 

اإلقتصادي

إن منتجاتنا تخدم أیضا المستثمرین اللذین یریدون 
إفتتاح مطعمھم تحت شعارھم وعالمتھم التجاریة 

الخاصة



جودة عالیة من أجل أعمال مربحة

رائدون في مجالنا

ماكفراي قد أوجدت الحلول للمطابخ الصناعیة بتصمیمھا و تصنیعھا لماكینات المطابخ الصناعیة سھلة األستخدام, 
ذات جودة عالیة وتصامیم ممیزة و استخدام أمن للمستخدم

و قد خضعت كافة ماكیناتنا ألختبارات الجودة العالمیة المكثفة و المتتالیة و تم عرضھا للبیع بعد أن 'جتازت كافة 
اإلختبارات بنجاح
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ماكینات البروستد

أداء متمیز

135
(Brut)



MAKFRY 1015  میزات الماكینة

جسم من الستانلس ستیل مقاوم للحرارة والصدمات

غطاء من األلمنیوم

تحكم ثرموستاتي في درجة الحرارة

تحكم في الضغط

فلترة زیت اوتوماتیكیة

لوحة تحكم رقمیة

شاشة عرض ٢٤ * ١٢٨

 PT-100حساس حرارة 

 وضعیة إستعداد

خمسة برامج طھي مختلفة

جھاز إنذار مرئي و سمعي

 ماكینة MAKFRY 1015 بسعة ١٥ لتر زیت و إستطاعة ٦ كلیو وات بتصمیم غطائھا الجدید

MAKFRY خصائص الماكینة  ١٠١٥

تتمیز ھذه الماكینة بسعرھا المنخفض مقارنة بنظیراتھا بالسوق

تصمیم الماكینة األحترافي یقوم بتسھیل التدخل التقني إلصالح الماكینة في حال وجود أي خلل باإلضافة لقطع 
التبدیل المتوفر في السوق بكثرة و بأسعار مناسبة جدا

تعتمد حیاة الزیت في ماكینات البروستد على عدد مرات ونظافة األستخدام
و بما أن استخدام الماكینة لطھي كمیة أقل من سعتھا یتسبب بھدر في الزیت فإن إستخدام الماكینة ذات

 السعة المناسبة إلحتیاجاتكم سیقوم بتوفیر في الزیت و التكلفة
إضافة إلى ذلك یتم بفضل فلترة الزیت األوتوماتیكیة زیادة عمر الزیت إلى أربعة أضعاف

فلتر زیت اوتوماتیكي



90
(Brut)



32
(Brut)

60
(Brut)

وحدة تبھیر و تحضیر الدجاج

جودة عالیة و إقتصادیة
 من أجل عمل منظم و سریع



وحدات العرض الحافظة للحرارة

من أجل منتج طازج دائما وخدمة سریع

45
(Brut)

76
(Brut)

100
(Brut)



 في عالم تتغیر فیھ كل العادات و تتبدل  بسرعة ، ھدفنا ھو الوصول إلى األذواق واإلضافات الطبیعیة و النقیة

لتحقیق حلمنا بدأنا في تقدیم طعم فرید من دقیق الخبز والصلصات المتبلة  ومزیج التوابل لصناعة الطعام. وبالتالي ، یمكنك الحصول 

على الرضا التام من منتجاتنا وخدماتنا

نحن نبذل جھد كبیر  لتوفیر منتجات متنوعة  لتلبیة كافة  توقعات ومطالب عمالئنا

ً نمتنع عن استخدام كافة المنتجات و المواد المعدلة وراثیا بسبب االھتمام الصادق بالصحة العامة لعمالئنا

من خالل أسعارنا التنافسیة وحلول توفیر الوقت ، نھدف إلى توفیر شراكة مستقرة ومربحة للمستثمرین 

نقوم بخیاطة الطعم الرائع على ألسنتكم



FC Extra Spicy Chicken Marination Sauce (5 Kg x 2)

MARINATION SAUCES

FC Chicken Breading Mix ‘GOLD’

FC Chicken Breading Mix ‘PREMIUM’

FC Hot Batter Seasoning

(10 Kg x 3)

(2,5 Kg x 2)

(10 Kg x 3)

(10 Kg x3)CLASSIC Chicken Breading Mix / Deep Fryer Breading Mix

FC Vegetables Breading Mix (10 Kg x 3)

BREADING FLOURS & BREADING SEASONING

Gravy Sauce Mix

Waffle & Pancake Mix

Mashed Potato Mix

(3 Kg x 8 )

(2,5 Kg x 8 )

(3 Kg x 8 )

INSTANT MIXTURES 

Hamburger Mix (610 Gr x 15)

SEASONING

DIP SAUCES 1 LT
(950 Gr x 8)

(920 Gr x 8)

(920 Gr x 8)

(920 Gr x 8)

(920 Gr x 8)

Honey Mustard Sauce

Garlic Sauce

Samurai Sauce / HOT

Burger Sauce 

Wrap Sauce

COOKING SAUCE
Tikka Masala Cooking Sauce (490 Gr x 16)

(500 Gr x 16)

(500 Gr x 16)

(500 Gr x 16)

Chilli Sauce / HOT

Barbeque Sauce

Mexican Sauce /HOT

DIP SAUCES 500 ML

(520 Gr x 16)Sweet Chilli Sauce / HOT

Chilli Sauce / HOT

Barbeque Sauce

Mexican Sauce /HOT

Sweet Chilli Sauce / HOT

(5 Kg x 2)

(5 Kg x 2)

(5 Kg x 2)

(5 Kg x 2)

DIP SAUCES 5 LT

Sweet Sour Sauce (520 Gr x 16)

Sweet Sour Sauce (5 Kg x 2)

Worcester Sauce (500 Gr x 16)

Andalouse Sauce (920 Gr x 8)

Cheddar Cheese Sauce (2,5 Kg x 2 )
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عبوات التغلیف

عدد القطعالمنتج
سطل كبیر

غطاء سطل كبیر

صحن كرتون بحواف

ورق تغلیف سندویش

كیس بطاطس

كیس تغلیف

ورق تغلیف برغر

منادیل معطرة

كیس تغلیف كبیر

كلبة كرتون

علبة صلصة

300

300

750

10 Kg

10 Kg

10 Kg

20 Kg

1000

10 Kg

100

1000



حلول المطاعم و الفنادق

مع ماكفراي, تقدیم منتجات لذیذة و متمیزة و رخیصة سیكون سھل جدا

الفتة مضیئة ملصق ٣٥ * ٧٠ سم ملصق ٥٠ * ٧٠ سم ملصق ١٠٠ * ٧٠ سم

مریول علم الفتة قائمة



قوائم برامج العالمة التجاریة

قم بزیادة أرباحك عن طریق إضافة منتجاتنا إلى مطعمك

لماذا فراید تشیكن؟
* منتج ذو طعم و لذة مختلفة

* منتج سھل و سریع التحضیر
* نسبة ربح عالیة بسبب سعرالمواد األولیة المنخفض (دجاج و بطاطس)

* تحضیرھا ال یحتاج شیف محترف

لماذا ماكفراي؟
* تدریب مجاني في مكان العمل

* نقدم فرصة فرانشایز (الوكالة) بدون أیة رسوم
* نقل خبراتنا إالیكم بشكل دائم وعلى مدار الساعة

* أعمال بحث و تطویر مستمرة بشكل دائم

كیف نبدأ؟
إختر المجموعة التي تناسب مكان عملك

المجموعة اإلقتصادیة المجموعة القیاسیة المجموعة اإلحترافیة

إستفیدوا من خدماتنا المستمرة

التغلیف المنتجات الغذائیة



ھل ترید أن تكون جزءا من عائلتنا (فرانشایز) التي تكبر بسرعة؟

التصمیم الخارجي للمطعم التصمیم الداخلي للمطعم

تصمیم المطعم في صاالت التسوق تصمیم مطعم اكسبرس

من أجل معلومات تفصیلیة

+90 541 734 21 34 



معا .... نكبر نسرعة


