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Ważne wyjaśnienia i uwagi

Podstawa cenowa: Wszystkie ceny są cenami netto Ex Works, włączając opakowanie i ubezpieczenie transportu.
Aby uzyskać cenę brutto należy do wszystkich cen doliczyć podatek VAT (23 %).
Gwarancja: Okres gwarancji na nasze urządzenia wynosi 12 miesięcy od daty wystawienia faktury albo udokumentowanej daty instalacji.
Dla nowych urządzeń RATIONAL oferujemy możliwość przedłużenia gwarancji do 2 lat licząc od daty instalacji (patrz warunki przedłużenia
gwarancji – www.rational-online.com/PL_pl/serwis-i-wsparcie/2-letnia-gwarancja/).
Dla wszystkich działań handlowych obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży, dostawy i płatności w obowiązujących brzmieniach.
Zmiany techniczne, służące postępowi, zastrzeżone. Zmiany cen i numerów katalogowych artykułów zastrzeżone. Niniejszy cennik
obowiązuje jedynie w Polsce, wszystkie dotychczasowe cenniki tracą ważność.
● Wyposażenie seryjne bez dopłaty
○ Wyposażenie specjalne za dopłatą
Z przyjemnością udzielimy informacji o szczegółowym zakresie wyposażeń specjalnych oraz indywidualnie dobieranych możliwościach
wyposażenia urządzeń.
Dalsze informacje można uzyskać pod adresem www.rational-online.com oraz za pośrednictwem działu obsługi Klienta firmy RATIONAL.
Telefon: +48 22 8649326, e-mail: info@rational-online.pl
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Serdecznie
witamy!
Odkąd 40 lat temu stworzyliśmy piec konwekcyjno-parowy, kieruje nami
ambicja oferowania kucharzom tego świata najlepszego urządzenia do
termicznego przyrządzania potraw. Skupiamy się przy tym na tworzeniu
rozwiązań łączących w sobie skuteczność z prostotą, wspierających
kreatywność i różnorodność oraz gwarantujących nieustanną najwyższą
jakość.
Z tego właśnie powodu zajmujemy się codziennie szczegółami
związanymi z gotowaniem, które pozwalają w prosty i skuteczny sposób
przyrządzać jedzenie znakomitej jakości. Właśnie to uczyniło z nas lidera
technologicznego i rynkowego.
Każdemu oferujemy urządzenie pasujące do jego specyficznych potrzeb.
Już przy produkcji 20 posiłków dziennie stosowanie unikalnej technologii
RATIONAL opłaca się finansowo. Macie Państwo wybór między
SelfCookingCenter® a CombiMaster® Plus. Oba urządzenia są dostępne w
wersjach elektrycznej i gazowej, w siedmiu różnych wielkościach. Dodatkowo
oferujemy liczne wersje specjalne.
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Nasza
obietnica dla Klientów.
Dajemy Państwu pewność dokonania prawidłowej decyzji zakupu
poprzez:
› Sprawdzoną jakość produktów
	PRODUKTY RATIONAL są solidne, starannie dopracowane w
szczegółach i wytwarzane w Niemczech. W trakcie produkcji ważną
rolę odgrywa zasada „jeden człowiek – jedno urządzenie”: każdy
pracownik działu montażu bierze na siebie pełną odpowiedzialność
za jakość wytwarzanego przez niego produktu. W efekcie osobiście
– swoim nazwiskiem, umieszczonym na tabliczce znamionowej –
odpowiada za jakość produktu. Współpraca z naszymi dostawcami
systemów opiera się na najwyższych wymogach jakościowych.
Nieustannie pracujemy nad udoskonaleniami oraz zapewnianiu długiej
żywotności i niezawodności naszych produktów.
	Jakość naszych produktów i procesów jest regularnie nagradzana
przez uznane na arenie międzynarodowej instytuty.
› Nasze kompleksowe usługi
	Rozbudowana sieć kuchni demonstracyjnych, w których prowadzone
są regularnie pokazy, pozwoli Państwu przekonać się o jakości,
możliwościach zastosowania, ekonomice oraz prostocie obsługi
oferowanych przez nas urządzeń przed ich zakupem.
	Naszą mocną stroną jest też kompleksowy pakiet usług, jaki
oferujemy po zakupie sprzętu. Obejmuje on zarówno profesjonalne
szkolenia, jak i bieżące wsparcie dla użytkowników. Dysponujemy
gęstą siecią serwisową – w zakresie globalnym. Punkty serwisowe
RATIONAL Servicepartner realizują 80% zleceń jeszcze tego samego
dnia. Ta innowacyjna koncepcja serwisowa otrzymała ponadbranżową
nagrodę za zarządzanie serwisem.

ServicePlus

2 lata gwarancji

› Idea whitefficiency®
	whitefficiency® rozumiemy jako podejście całościowe. Zaczyna
się ono w chwili tworzenia produktu: razem z różnymi ośrodkami
uniwersyteckimi prowadzimy badania nad innowacyjnymi
rozwiązaniami, umożliwiającymi minimalizację zużycia surowców
naturalnych. Jest kontynuowane w trakcie produkcji, posiadającej
certyfikat zgodności w wymogami środowiskowymi, logistyce
dystrybucji, dbającej o oszczędne obchodzenie się z zasobami
naturalnymi, a kończy się na przyjmowaniu przez nas zużytych
urządzeń, które odpowiednio utylizujemy. Idea ta w szczególny
sposób obowiązuje przy użytkowaniu naszych urządzeń w kuchniach
naszych klientów. Dzięki optymalnie skoordynowanym procesom
gotowania za pomocą SelfCookingCenter® nie dochodzi do zużywania
znacznych ilości energii, wody i czasu.
Naszą ambicją jest nie tylko obietnica jakości produktów, ale także
życzenie, by dzień za dniem, zadowalać Państwo coraz bardziej i
bardziej.
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Wyposażenie
Funkcje

XS Typ 6 ⅔

Typ 61/101/
62/102

Typ 201/202

Typ
61/101

SCC*

SCC*

SCC*

CM***

CMP**

CMP**

iCookingControl z 7 trybami pracy: mięso, drób, ryby, dodatki, potrawy jajeczne,
wypieki oraz Finishing®, umożliwiającymi proste wprowadzenie żądanego efektu
końcowego i doskonałe dostosowanie idealnego procesu gotowania i pieczenia:

●

●

●

› Typowe dla danego kraju ustawienia domyślne

●

●

●

› iCC-Cockpit – graficzny podgląd aktualnego klimatu w komorze, przewidywanego
przebiegu przyrządzania potraw, możliwość spojrzenia wstecz i wprzód oraz opcje
na koniec procesu przyrządzania

●

●

●

› iCC-Messenger – informuje o aktualnym, automatycznym dostosowaniu procesu
gotowania i pieczenia

●

●

●

› iCC-Monitor – przegląd wszystkich automatycznych dostosowaniach procesu
gotowania i pieczenia

●

●

●

› Tryb nagrywania – ustalenie idealnego, sterowanego temperaturą rdzenia
procesu gotowania i pieczenia dla skalibrowanych produktów do późniejszego
zastosowania bez czujnika temperatury rdzenia z automatycznym uwzględnieniem
wielkości załadunku

●

●

●

› Automatyczna funkcja chłodzenia do inteligentnego przygotowania klimatu

●

●

●

iLevelControl (iLC) – załadunki mieszane z indywidualnym nadzorem każdego wsadu
w zależności od rodzaju i wielkości załadunku oraz częstotliwości otwierania drzwi.
Idealny klimat jest ustalany automatycznie w oparciu o produkty kombinowane.
iLC-Messenger – informuje o aktualnym, automatycznym dostosowaniu procesu
gotowania i pieczenia.

●

●

●

●

Sygnalizacja załadunków
› iLC - sygnalizacja wsadu, który należy umieścić w urządzeniu lub z niego wyjąć1)
› iCC lub tryb ręczny - sygnalizacja za pomocą oświetlenia LED po zakończeniu fazy
rozgrzewania oraz na koniec procesu przyrządzania potraw
› Efficient CareControl - sygnalizacja za pomocą oświetlenia LED po zakończeniu
czyszczenia
Inteligentne zarządzanie rozgrzewaniem i załadunkiem – zależny od produktu,
natychmiastowy załadunek bez czasów oczekiwania przy zachowaniu najlepszej
jakości potraw

●

●

●

HiDensityControl® – opatentowana, wysokowydajna, dynamiczna cyrkulacja
powietrza oraz doprowadzanie i rozprowadzanie energii w komorze

●

●

●

Tryb pieca konwekcyjno-parowego z funkcjami: para 30-130°C, gorące powietrze
30-300°C, kombinacja pary i gorącego powietrza 30-300°C, Finishing®

●

ClimaPlus Control® – pomiar, ustawienia i regulacja wilgotności z procentową
dokładnością

●

ClimaPlus® – pomiar wilgotności z procentową dokładnością, 5-stopniowe
ustawienia i regulacja

●

●

●

●
●

●

Automatyczne procesy Finishing® do wykorzystywania w ramach bankietów,
bufetów, gotowania à la carte itp.

●

●

●

Przyrządzanie potraw w niskich temperaturach i przez noc

●

●

●

Przyrządzanie potraw w trybie delta-T umożliwiające łagodną obróbkę dużych
kawałków mięsa

●

●

●

Możliwe wyłącznie w konfiguracji standardowej z 6 lub 10 półkami.
* SCC = SelfCookingCenter®
** CMP = CombiMaster® Plus
*** CM = CombiMaster®

●

●

●

●

●

●

●

●

●

6

●

●

Niezwykle skuteczne odprowadzanie wilgoci z komory z wykorzystaniem
technologii podciśnienia, umożliwiające wypiekanie chrupiących skórek

1)

CMP**

●

●

Obsługa

XS Typ 6 ⅔

Typ 61/101/
62/102

Typ 201/202

Typ
61/101

SCC*

SCC*

SCC*

CM***

CMP**

CMP**

Samoucząca się obsługa, automatycznie dostosowująca się do sposobu użytkowania

●

●

●

Automatyczna lista „Top 10” dziesięciu najczęściej wykorzystywanych funkcji
iCookingControl i iLC

●

●

●

Funkcja MySCC do indywidualnego dostosowania do użytkownika i
wykorzystywanych przez niego funkcji:

●

●

●

› Możliwość utworzenia do 9 specjalnych profili użytkownika umożliwiających
indywidualną konfigurację urządzenia i obsługi

●

●

●

› Strona startowa z możliwością zaprogramowania wg preferencji klienta lub
zgodnie z wykorzystywanymi funkcjami

●

●

●

› Panel obsługi z możliwością samodzielnej konfiguracji zgodnie z wymogami
użytkownika (zdjęcia, tekst, itp.)

●

●

●

› Liczne dodatkowe możliwości ustawień, takie jak ustawienia eksperckie (np.
czyszczenie przymusowe) lub energetyczne (np. oświetlenie komory), ustawienia
językowe, akustyczne, systemowe itp.

●

●

●

Kolorowy wyświetlacz TFT i ekran dotykowy z niewymagającymi dodatkowego
wyjaśnienia symbolami gwarantującymi prostą obsługę, możliwość odczytu pod
kątem do 80°, gwarantuje optymalną jakość wyświetlania w różnych warunkach
rozstawienia urządzenia.

●

●

●

Centralne pokrętło ustawień z funkcją „push” umożliwiającą dokonywanie ustawień i
potwierdzanie wprowadzonych danych

●

●

●

Pokrętła obsługi do wyboru trybów pracy, temperatury, temperatury rdzenia i
ustawienia czasu

●

●

●

Możliwość ustawiania przez użytkownika blokady obsługi i programów (3 poziomy)

●

●

●

Blokada programów

●

●

●

Uwzględniająca kontekst funkcja pomocy umożliwiająca szybkie uzyskanie
informacji

●

●

●

Zintegrowana instrukcja obsługi i zastosowania z praktycznymi przykładami

●

●

●

Ergonomiczna obsługa drugiego urządzenia SelfCookingCenter® za pośrednictwem
wyświetlacza urządzenia (wyłącznie w połączeniu z gniazdem Ethernet lub
konstrukcją Combi-Duo)

●

●

●

Sterowanie i nadzorowanie urządzenia za pośrednictwem iPhone’a lub iPada za
pomocą aplikacji RATIONAL Remote lub oprogramowania ConnectedCooking

●

●

●

Obsługa w 56 językach do wyboru

●

●

●

● Standard ○ Opcja (patrz str. 18-20)

CMP**

●
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Wyposażenie
Czyszczenie, pielęgnacja i bezpieczeństwo użytkowania

XS Typ 6 ⅔

Typ 61/101/
62/102

Typ 201/202

Typ
61/101

SCC*

SCC*

SCC*

CM***

CMP**

CMP**

Efficient CareControl – automatyczny system czyszczenia i pielęgnacji komory i
generatora pary:

●

●

●

› Automatyczne rozpoznawanie stanu zabrudzenia i pielęgnacji

●

●

●

› Automatyczne wyświetlanie optymalnego stopnia czyszczenia i zalecanej liczby
tabletek

●

●

●

› Automatyczne odkamienianie – bez konieczności zmiękczania wody!

●

●

●

› Brak konieczności ręcznego odkamieniania generatora pary

●

●

●

› Automatyczne wezwanie do czyszczenia w zależności od sposobu użytkowania

●

●

●

› Wyświetlanie aktualnego etapu czyszczenia i pozostałego czasu

●

●

●

› Preparat czyszczący i odkamieniacz w stałej formie gwarancją bezpieczeństwa
obsługi

●

●

●

› Tabletki czyszczące RATIONAL (opakowanie próbne) i tabletki pielęgnacyjne
(opakowanie próbne)

●

●

●

●

●

CMP**

●

3 automatyczne programy czyszczenia

●

●

●

Wyświetlanie aktualnego programu czyszczenia i czasu pozostałego do jego
zakończenia

●

●

●

Tygodniowy plan czyszczenia urządzenia – ręcznie ustawiany tygodniowy plan
czyszczenia urządzenia

●

Wbudowany, automatycznie zwijany spryskiwacz ręczny z funkcją odcinania wody i
płynną regulacją strumienia

●

●
●

●

●
●

●

●

2 półautomatyczne programy czyszczenia (tylko dla CM 61/101)

●
●

Wyświetlanie informacji o konieczności odkamieniania

●

●

●

Sterowany wg menu program odkamieniania

●

●

●

●

●

●

ServiceDiagnose System (SDS) z automatycznym wyświetlaniem powiadomień
serwisowych
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* SCC = SelfCookingCenter®

** CMP = CombiMaster® Plus

●

*** CM = CombiMaster®

●

●

●

●

Elementy/cechy wyposażenia
Rejestracja temperatury rdzenia z 6-punktowym pomiarem

XS Typ 6 ⅔

Typ 61/101/
62/102

Typ 201/202

Typ
61/101

SCC*

SCC*

SCC*

CM***

CMP**

●

Rejestracja temperatury rdzenia z 1-punktowym pomiarem

●
●

Indywidualne ustalanie możliwej minimalnej i maksymalnej temperatury rdzenia

●

Przyrząd do pozycjonowania czujnika temperatury rdzenia

●

CMP**

●
●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

Podłączany na zewnątrz czujnik temperatury rdzenia

○

○

○

○

Podłączany na zewnątrz czujnik temperatury rdzenia Sous-Vide do gotowania
próżniowego

○

○

○

○

3 podłączane na zewnątrz czujniki temperatury rdzenia dla funkcji iLevelControl

○

Możliwość zaprogramowania 1200 programów (do 12 etapów każdy)

●

CMP**

●

Możliwość zaprogramowania 100 programów (do 6 etapów każdy)

○

●
●

●
●

Ręczne nawilżanie uderzeniowe

●

●

●

Nawilżanie do programowania 3 etapów od 30°C-260°C w trybie gorące powietrze
lub trybie kombinacji

●

●

●

5 prędkości powietrza, do zaprogramowania

●

●

●

●

●

●

●

5 poziomów fermentacji, programowane

●

Cool Down do szybkiego i bezpiecznego schładzania komory urządzenia

●

●

●

●

●

●

●

Skala temperatury do wyboru w °C lub °F

●

●

●

●

●

●

●

Licznik zużycia energii – zużycie energii (wartość dzienna lub po zakończeniu
procesu przyrządzania potrawy) dostępna na ekranie lub do pobrania

●

Cyfrowy wyświetlacz temperatury

●

●

●

●

●

●

●

Wskaźniki wartości rzeczywistych i nastawionych

●

●

●

●

●

●

●

Cyfrowy zegar nastawczy 0–24 h z ustawieniem pracy ciągłej

●

●

●

●

●

●

●

Zegar czasu rzeczywistego 24 h

●

Nastawienie czasu godz./min. lub min./sek.

●

●

●

●

Nastawienie czasu godz./min.

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

Programowanie automatycznego startu urządzenia z uwzględnieniem daty i czasu

●

●

●

Możliwość redukcji poboru mocy do 1/2 (wersja elektryczna)

●

●

●

Wysokowydajny generator pary z automatycznym poborem wody

●

●

Cichy, wysokowydajny palnik wentylatorowy (tylko urządzenia gazowe)

●

●

●

●

●

●

●

●

Automatyczne odprowadzanie kondensatu

●

●

●

●

●

●

●

Dynamiczna cyrkulacja powietrza z wysokowydajnym kołem obracającymi się w
dwa kierunki

●

●

●

●

●

●

●

Automatyczne dostosowanie urządzenia do miejsca instalacji (wysokość, klimat itd.)
wraz z autotestem

●

●

●

●

●

●

●

Automatyczne dostosowanie wysokości w trybie pary dla najlepszej jakości potraw

●

●

●

●

●

●

●

Dopływ energii sterowany zależnie od potrzeb

●

●

●

●

●

●

●

Odchylana osłona wentylatora z szybkozłączkami

●

●

●

●

●

●

●

Wbudowany hamulec wirnika gwarancją najwyższego bezpieczeństwa i szybkiej
zmiany kierunku

●

●

●

●

●

●

●

Odśrodkowe, nie wymagające filtra odprowadzanie tłuszczu

●

●

●

●

●

●

●

Drzwi urządzenia z potrójną szybą, wentylowaną przestrzenią między szybami i
odchylanymi wewnętrznymi szybami (łatwe czyszczenie) z powłoką odbijającą ciepło

●

●

●

●

●

Drzwi urządzenia z podwójną szybą, wentylowaną przestrzenią między szybami i
odchylaną wewnętrzną szybą (łatwe czyszczenie) z powłoką odbijającą ciepło

●
●

Rynienka na skropliny w drzwiach, ze stałym odpływem również przy otwartych
drzwiach

●1)

●1)

●

●

●

Rynna na skropliny podłączona do instalacji odpływowej

●

●

●

●

●

Blokada otwartych drzwi przy 5°, 110° i 180°, gwarantująca maksymalne
bezpieczeństwo obsługi

●

●

●

●

●

1)

opróżnianie wyłącznie przy zamkniętych drzwiach

● Standard ○ Opcja (patrz str. 18-20)
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Wyposażenie
Elementy/cechy wyposażenia

XS Typ 6 ⅔

Typ 61/101/
62/102

Typ 201/202

Typ
61/101

SCC*

SCC*

SCC*

CM***

CMP**

CMP**

Blokada otwartych drzwi przy 120°/180° gwarantująca maksymalne
bezpieczeństwo obsługi
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Bezdotykowy wyłącznik drzwiowy

●

Nadzór czasu otwarcia drzwi przy załadunki oraz podczas przyrządzania potraw, z
funkcją alarmową

●

●

●

Dowolne ustawienia czasu opóźnienia okapu wentylacyjnego lub kondensacyjnego
RATIONAL

●

●

●

Wciskana, łatwa do wymiany uszczelka drzwi

●

●

●

●

●

●

●

Ułatwiające wprowadzenie prowadnice dla stelaży ruchomych
Wzdłużny układ prowadnic dla typu 6⅔, odpowiedni dla pojemników GN 1/2,
1/3, 2/3, 2/8, minimalna utrata energii i najmniejsze możliwe zapotrzebowanie na
miejsce przy otwieraniu drzwi

CMP**

Wzdłużny układ prowadnic dla typów 61, 101, 201, odpowiedni dla pojemników
GN 1/1, 1/2, 1/3, 2/3, 2/8, minimalna utrata energii i najmniejsze możliwe
zapotrzebowanie na miejsce przy otwieraniu drzwi

●

●

Wzdłużny układ prowadnic dla typów 61 i 101, odpowiedni dla normy piekarniczej
400 x 600 mm, minimalna utrata energii i najmniejsze możliwe zapotrzebowanie na
miejsce przy otwieraniu drzwi

○

○

Wzdłużny układ prowadnic dla typów 62, 102, 202, odpowiedni dla pojemników
GN 2/1, 1/1, minimalna utrata energii i najmniejsze możliwe zapotrzebowanie na
miejsce przy otwieraniu drzwi

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Pozbawiona fug higieniczna komora robocza z zaokrąglonymi narożami

●

●

●

Diody LED oświetlające komorę i załadunek – energooszczędne, wytrzymałe i
niewymagające intensywnej konserwacji

●

●

●

●

○

●

Halogenowe oświetlenie komory z termoodpornym szkłem Ceran

●

●

Zdejmowane, wychylane stelaże zawieszane z dodatkową nakładaną prowadnicą na
pojemnik do zbierania tłuszczu

●

●

Prowadnice w kształcie „litery U” z otworami pozycjonującymi, umożliwiającymi
łatwy załadunek

●

●

Prowadnice w kształcie „litery L”

○

○

○

Pakiet stelaży ruchomych

○

○

○

Odchylane i wyjmowane stelaże zawieszane

●

●

●

●
●

●

Stelaż ruchomy z obustronną blokadą, wbudowanym pojemnikiem na skropliny,
z opróżnieniem, podwójnymi rolkami (2 z hamulcami/blokadami ruchu), średnica
kółek 125 mm, wszystkie części metalowe ze stali szlachetnej

●

●

Drzwi komory urządzenia z wbudowanym mechanizmem uszczelniającym,
zapobiegającym wydostawaniu się oparów podczas pracy bez stelaża ruchomego

●

●

●

Materiał zewnętrzny i wewnętrzny stal szlachetna – zgodny z DIN 1.4301

●

●

●

●

●

●

●

Złącze USB do transmisji danych HACCP na pamięć USB albo łatwej aktualizacji
oprogramowania

●

●

●

●

●

●

●

Możliwość wczytania za pośrednictwem złącza USB zdjęć w celu indywidualizacji
strony głównej

●

System informujący o działaniu urządzenia oraz ostrzegawczy, np. w przypadku
braku wody

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Higiena, bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Ogranicznik temperatury dla generatora pary i gorącego powietrza
Dopuszczenie zgodnie z VDE do pracy bez nadzoru

●

●

●

●

Zawiasy drzwi umożliwiające ich otwieranie na lewą stronę

○

○

○

○

Obsługiwana jedną ręką klamka z możliwością zamykania zatrzaśnięciem drzwi
(działa zarówno przy wychyleniu w prawo jak i w lewo)

●

●

●

●
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* SCC = SelfCookingCenter®

** CMP = CombiMaster® Plus

*** CM = CombiMaster®

●

XS Typ 6 ⅔

Typ 61/101/
62/102

Typ 201/202

Typ
61/101

SCC*

SCC*

SCC*

CM***

CMP**

CMP**

Obsługiwana jedną ręką klamka z blokadą i możliwością zamykania poprzez
zatrzaśnięcie drzwi

CMP**

●

●

●

●

Maksymalna wysokość najwyższej półki 1,60 m (urządzenia stołowe na oryginalnej
szafce RATIONAL)

●

●

●

●

Zestaw montażowy Combi-Duo – ustawianie na sobie urządzeń o maksymalnej
wysokości najwyższej półki 1,60 m

○

○

○

○

Zabezpieczone zamknięcie drzwi

○

○

○

○

○

○

Zintegrowany odpływ tłuszczu

○

○

○

○

Wersja bezpieczna/więzienna

○

○

○

○

Zamykany panel obsługi

○

○

○

○

Odchylana osłona panelu obsługi

○

○

○

○

Wersja okrętowa

○

○

○

○

○

○

○

○

●
○

Podłączenie, ustawienie i dopuszczenia
Podłączenie do instalacji optymalizującej zużycie energii i styk bezpotencjałowy
wskazujący aktywność

○

○

Sygnał uruchamiający instalację wentylacyjną w budynku

○

○

○

Możliwość podłączenia lampki sygnalizacyjnej

○

○

○

Gniazdo Ethernet, np. do korzystania z aplikacji RATIONAL Remote,
oprogramowania komputerowego RATIONAL ConnectedCooking, do integracji w
systemy zarządzania kuchniami i pobierania danych HACCP

●

○

●

○

●

○

Deklaracja zgodności: CE

●

●

●

●

●

●

●

Bezpieczeństwo elektryczne: VDE, UL, CUL, DEKRA, IRAM, EAC, EMC

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Wydajność energetyczna: ENERGY STAR
Bezpieczeństwo gazowe: Gastec QA, AGA, CSA, SVGW, JIA, PCT, KGS

1)

●1)

●

●

●

●

●

Bezpieczeństwo obsługi: GS

●

●

●

●

●

●

●

Ogólna higiena: NSF, EN1717

●

●

●

●

●

●

●

Certyfikat koszerności

●

●

●

●

●

●

●

Ochrona wody pitnej: SVGW, KIWA, WRAS

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○

○

●

●

●

●

●

Dopuszczenie Germanischer Lloyd
Wyposażenie dodatkowe przeznaczone do przechowywania żywności zgodnie z
rozporządzeniem 1935/2004/WE

○

○

Możliwość podłączenia do zasilania wodą zmiękczoną i/lub wodą ciepłą
Dopuszczenie SVGW: stałe przyłącze odpływowe, TZW

●

●

●

●

●

●

●

Poziom izolacji elektrycznej IPX 5

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Nóżki urządzenia z regulacją wysokości
Podstawa urządzenia z uszczelką dookoła

●

●

Osłona serwisowa dostępna z przodu urządzenia

●

●

Możliwość ustawienia na stole o głębokości 700 mm (6x1/1 GN i 10x1/1 GN)

●

●

Możliwość ustawienia na stole o głębokości 600 mm

●

●

Drzwiczki serwisowe dostępne z przodu urządzenia

●

Wersje mobilne z rolkami jezdnymi

○

○

Możliwość mocowania do podłogi

●

●

Napięcia specjalne na zamówienie
Gaz płynny lub ziemny

1)

ENERGY STAR w CombiMaster ® Plus wyłącznie dla Typu 61 i Typu 62

● Standard ○ Opcja (patrz str. 18-20)

○

○

○

○

○

○

●

●

●

●

○
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SelfCookingCenter®

SelfCookingCenter®

XS Typ 6 ⅔

Typ 61
32.900,-

Wersja elektryczna

41.100,-

Nr art.:

B608100.01

B618100.01

Moc przyłączeniowa

5,7 kW

11 kW

Napięcie

3 NAC 400 V

3 NAC 400 V

Masa

72 kg

110 kg

–

Wersja gazowa

48.900,-

Nr: Gaz

płynny 3B/P

–

B618200.30B

Nr: Gaz

ziemny H

–

B618300.30

Nr: Gaz

ziemny L

–

B618400.30

Moc przyłączeniowa: Gaz ziemny/gaz płynny 3P

–

13 kW / 14 kW

Napięcie

–

1 NAC 230 V

Masa

–

123 kg

Pojemność

6 x 2/3 GN

6 x 1/1 GN / 12 x 1/2 GN

Porcje na dzień

20-80

30-100

Szerokość

655 mm

847 mm

Głębokość

555 mm

776 mm

Wysokość

567 mm

782 mm

Opcje (szczegółowy przegląd opcji znajduje się na stronach 18-20)
Otwieranie drzwi na lewą stronę (urządzenia elektryczne)

Nr: B608500.01

1.630,–

Otwieranie drzwi na lewą stronę (urządzenia gazowe)

Nr: B618500.01

1.630,-

Nr: na

1.630,-

zapytanie

–

1.250,-

Podłączenie do instalacji optymalizującej zużycie energii, styk bezpotencjałowy

240,-

240,-

Zabezpieczone zamknięcie drzwi

240,-

240,-

Zintegrowany odpływ tłuszczu (typ 61, 101, 62, 102 tylko w połączeniu z UG II lub US IV)

–

2.830,-

Podłączany na zewnątrz czujnik temperatury rdzenia Sous-Vide do gotowania
próżniowego

–

2.270,-

3 podłączane na zewnątrz czujniki temperatury rdzenia dla iLevelControl

–

3.110,-

Podłączany na zewnątrz czujnik temperatury rdzenia

–

1.520,-

Wersja zabezpieczona/więzienna

–

4.850,-

Zamykany panel obsługi

–

2.150,-

Wersja okrętowa (tylko urządzenia elektryczne)

–

3.850,-

Wersja mobilna z rolkami jezdnymi (4 rolki z hamulcami postojowymi)

–

–

Pakiet „stelaż ruchomy” (stelaż + szyna wjazdowa)

Wyposażenie dodatkowe dla poszczególnych urządzeń można znaleźć na:

Kombinacje opcji oraz dalsze opcje na zamówienie.
Elementy/cechy wyposażenia patrz str. 6-11.
Napięcia specjalne na zamówienie.
12
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strona 26/27

Typ 101

Typ 62
56.500,-

Typ 102
61.300,-

Typ 201

Typ 202

79.300,-

95.900,-

137.400,-

B118100.01

B628100.01

B128100.01

B218100.01

B228100.01

18,6 kW

22,3 kW

36,7 kW

37 kW

65,5 kW

3 NAC 400 V

3 NAC 400 V

3 NAC 400 V

3 NAC 400 V

3 NAC 400 V

135 kg

151 kg

185 kg

268 kg

351 kg

64.900,-

70.900,-

91.700,-

108.300,-

154.600,-

B118200.30B

B628200.30B

B128200.30B

B218200.30B

B228200.3B

B118300.30

B628300.30

B128300.30

B218300.30

B228300.30

B118400.30

B628400.30

B128400.30

B218400.30

B228400.30

22 kW / 24 kW

28 kW / 31 kW

45 kW / 50 kW

44 kW / 48 kW

90 kW / 100 kW

1 NAC 230 V

1 NAC 230 V

1 NAC 230 V

1 NAC 230 V

1 NAC 230 V

152 kg

168 kg

204 kg

299 kg

381 kg

10 x 1/1 GN / 20 x 1/2 GN

6 x 2/1 GN / 12 x 1/1 GN

10 x 2/1 GN / 20 x 1/1 GN

20 x 1/1 GN / 40 x 1/2 GN

20 x 2/1 GN / 40 x 1/1 GN

80-150

60-160

150-300

150-300

300-500

847 mm

1069 mm

1069 mm

879 mm

1084 mm

776 mm

976 mm

976 mm

791 mm

996 mm

1042 mm

782 mm

1042 mm

1782 mm

1782 mm

Nr: B118500.01

1.630,-

Nr: B628500.01

1.630,-

Nr: B128500.01

1.630,-

–

–

Nr: na

1.630,-

Nr: na

1.630,-

Nr: na

1.630,-

–

–

zapytanie

strona 26/27

zapytanie

zapytanie

1.530,-

1.830,-

2.100,-

–

–

240,-

240,-

240,-

240,-

240,-

240,-

240,-

240,-

640,-

640,-

2.830,-

2.830,-

2.830,-

12.700,-

12.700,-

2.270,-

2.270,-

2.270,-

2.270,-

2.270,-

3.110,-

3.110,-

3.110,-

3.110,-

3.110,-

1.520,-

1.520,-

1.520,-

1.520,-

1.520,-

4.850,-

4.850,-

4.850,-

7.140,-

7.140,-

2.150,-

2.150,-

2.150,-

2.150,-

2.150,-

3.850,-

3.850,-

3.850,-

4.340,-

4.340,-

–

–

–

9.510,-

9.510,-

strona 28/29

strona 28/29

Strona 30

XS oraz typ 202 w wersji elektrycznej: te kategorie urządzeń nie są objęte programem certyfikacji ENERGY STAR.

Strona 30
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CombiMaster® Plus

CombiMaster® Plus*

XS Typ 6 ⅔

Typ 61
25.800,-

Wersja elektryczna

32.300,-

Nr art.:

B609100.01.202

B619100.01.202

Moc przyłączeniowa

5,7 kW

11 kW

Napięcie

3 NAC 400 V

3 NAC 400 V

Masa

62 kg

103 kg

–

Wersja gazowa

38.500,-

Nr: Gaz

płynny 3B/P

–

B619200.30B202

Nr: Gaz

ziemny H

–

B619300.30.202

Nr: Gaz

ziemny L

–

B619400.30.202

Moc przyłączeniowa: Gaz ziemny/gaz płynny 3P

–

13 kW / 14 kW

Napięcie

–

1 NAC 230 V

Masa

–

114 kg

Pojemność

6 x 2/3 GN

6 x 1/1 GN / 12 x 1/2 GN

Porcje na dzień

20-80

30-100

Szerokość

655 mm

847 mm

Głębokość

555 mm

776 mm

Wysokość

567 mm

782 mm

Opcje (szczegółowy przegląd opcji znajduje się na stronach 18-20)
Otwieranie drzwi na lewą stronę (urządzenia elektryczne)

Nr: B609500.01.202

1.630,–

Otwieranie drzwi na lewą stronę (urządzenia gazowe)
Pakiet „stelaż ruchomy” (stelaż + szyna wjazdowa)
Podłączenie do instalacji optymalizującej zużycie energii, styk bezpotencjałowy
Złącze Ethernet

Nr: B619500.01.202

1.630,-

Nr: na

1.630,-

zapytanie

–

1.250,-

240,-

240,-

1.190,-

1.190,-

240,-

240,-

Zintegrowany odpływ tłuszczu (typ 61, 101, 62, 102 tylko w połączeniu z UG II lub US IV)

–

2.830,-

Podłączany na zewnątrz czujnik temperatury rdzenia Sous-Vide do gotowania
próżniowego

–

2.270,-

Podłączany na zewnątrz czujnik temperatury rdzenia

–

1.520,-

Wersja zabezpieczona/więzienna

–

4.850,-

Zamykany panel obsługi

–

2.150,-

Wersja okrętowa (tylko urządzenia elektryczne)

–

3.850,-

Wersja mobilna z rolkami jezdnymi (4 rolki z hamulcami postojowymi)

–

–

Zabezpieczone zamknięcie drzwi

Wyposażenie dodatkowe dla poszczególnych urządzeń można znaleźć na:

Kombinacje opcji oraz dalsze opcje na zamówienie.
Elementy/cechy wyposażenia patrz str. 6-11.
Napięcia specjalne na zamówienie.
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Typ 101

Typ 62
45.400,-

Typ 102
49.400,-

Typ 201

Typ 202

63.900,-

82.700,-

118.500,-

B119100.01.202

B629100.01.202

B129100.01.202

B219100.01.202

B229100.01.202

18,6 kW

22,3 kW

36,7 kW

37 kW

65,5 kW

3 NAC 400 V

3 NAC 400 V

3 NAC 400 V

3 NAC 400 V

3 NAC 400 V

132 kg

147 kg

182 kg

254 kg

334 kg

52.300,-

57.100,-

73.800,-

93.400,-

133.400,-

B119200.30B202

B629200.30B202

B129200.30B202

B219200.30B202

B229200.30B202

B119300.30.202

B629300.30.202

B129300.30.202

B219300.30.202

B229300.30.202

B119400.30.202

B629400.30.202

B129400.30.202

B219400.30.202

B229400.30.202

22 kW / 24 kW

28 kW / 31 kW

45 kW / 50 kW

44 kW / 48 kW

90 kW / 100 kW

1 NAC 230 V

1 NAC 230 V

1 NAC 230 V

1 NAC 230 V

1 NAC 230 V

143 kg

160 kg

196 kg

284 kg

354 kg

10 x 1/1 GN / 20 x 1/2 GN

6 x 2/1 GN / 12 x 1/1 GN

10 x 2/1 GN / 20 x 1/1 GN

20 x 1/1 GN / 40 x 1/2 GN

20 x 2/1 GN / 40 x 1/1 GN

80-150

60-160

150-300

150-300

300-500

847 mm

1069 mm

1069 mm

879 mm

1084 mm

776 mm

976 mm

971 mm

796 mm

996 mm

1042 mm

782 mm

1042 mm

1782 mm

1782 mm

Nr: B119500.01.202

1.630,-

Nr: B629500.01.202

1.630,-

Nr: B129500.01.202

1.630,-

–

–

Nr: na

1.630,-

Nr: na

1.630,-

Nr: na

1.630,-

–

–

zapytanie
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zapytanie

zapytanie

1.530,-

1.830,-

2.100,-

–

–

240,-

240,-

240,-

240,-

240,-

1.190,-

1.190,-

1.190,-

1.190,-

1.190,-

240,-

240,-

240,-

640,-

640,-

2.830,-

2.830,-

2.830,-

2.830,-

2.830,-

2.270,-

2.270,-

2.270,-

2.270,-

2.270,-

1.520,-

1.520,-

1.520,-

1.520,-

1.520,-

4.850,-

4.850,-

4.850,-

7.140,-

7.140,-

2.150,-

2.150,-

2.150,-

2.150,-

2.150,-

3.850,-

3.850,-

3.850,-

4.340,-

4.340,-

–

–

–

9.510,-

9.510,-

strona 28/29

* ENERGY STAR dostępny dla typów 61 i 62.

strona 28/29

Strona 30

Strona 30
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CombiMaster®

CombiMaster®*

Typ 61

Typ 101
28.200,-

Wersja elektryczna

41.000,-

Nr art.:

B611100.01.202

B111100.01.202

Moc przyłączeniowa

11 kW

18,6 kW

Napięcie

3 NAC 400 V

3 NAC 400 V

Masa

99 kg

128 kg

Pojemność

6 x 1/1 GN / 12 x 1/2 GN

10 x 1/1 GN / 20 x 1/2 GN

Porcje na dzień

30-100

80–150

Szerokość

847 mm

847 mm

Głębokość

776 mm

776 mm

Wysokość

782 mm

1.042 mm

Opcje (szczegółowy przegląd opcji znajduje się na stronach 18-20)
1.250,-

Pakiet „stelaż ruchomy” (stelaż + szyna wjazdowa)
Wyposażenie dodatkowe dla poszczególnych urządzeń można znaleźć na:

strona 26/27

1.530,strona 26/27

Kombinacje opcji oraz dalsze opcje na zamówienie.
Elementy/cechy wyposażenia patrz str. 6-11.
Napięcia specjalne na zamówienie.
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* ENERGY STAR dostępny dla typów 61.

Produkty pielęgnacyjne
Produkty pielęgnacyjne są specjalnie dostosowane do potrzeb urządzeń RATIONAL. Jedynie stosowanie oryginalnych produktów pielęgnacyjnych
RATIONAL gwarantuje zachowanie wartości inwestycji. Oryginalne produkty pielęgnacyjne RATIONAL to:
› najlepsze efekty mycia
› silne oddziaływanie na brud i kamień
› wysoka wydajność
› idealna pielęgnacja długoterminowa
› maksymalne bezpieczeństwo pracy
› optymalne bezpieczeństwo higieniczne zdrowych potraw
› minimalny koszt mycia i pielęgnacji

Tabletki myjące RATIONAL do wszystkich SelfCookingCenter® i CombiMaster® Plus
(od 05/2017)

Opracowane przez RATIONAL tabletki myjące z nowym intensywnym kompleksem substancji czynnych
gwarantują za każdym razem maksymalną siłę czyszczącą. Są wysoko skoncentrowane i dzięki temu bardzo
wydajne.
Tabletki czyszczące, 100 sztuk

Nr: 56.00.210

290,-

Tabletki pielęgnacyjne Care RATIONAL do SelfCookingCenter® z CareControl

Skuteczne substancje pielęgnacyjne aktywnie chronią i w zdecydowany sposób przedłużają żywotność
SelfCookingCenter®. Specjalne substancje rozpuszczające wapń zapobiegają powstawaniu mogącego się
odkładać kamienia. Cały czas zagwarantowane jest maksymalne bezpieczeństwo pracy bez konieczności
zmiękczania wody i uciążliwego odkamieniania.
Tabletki Care, 150 sztuk

Nr: 56.00.562

350,-

Tabletki spłukujące RATIONAL do SelfCookingCenter® bez CareControl i
CombiMaster® Plus (od 05/2017)

Skuteczne substancje pielęgnacyjne aktywnie chronią i w zdecydowany sposób przedłużają żywotność
SelfCookingCenter®. Komora urządzenia staje się higienicznie czysta i błyszcząca.
Tabletki spłukujące, 50 sztuk

Nr: 56.00.211

190,-

Tabletki przeciwpieniące RATIONAL do wszystkich urządzeń SelfCookingCenter® i
CombiMaster® Plus (od 05/2017)
Tabletki przeciwpieniące do redukcji piany do bardzo miękkiej wody.
Tabletki przeciwpieniące, 120 sztuk

Nr: 56.00.598

240,-

Płynne środki czyszczące do CombiMaster® i ClimaPlus Combi®

Płynne środki RATIONAL do czyszczenia i spłukiwania zostały opracowane specjalnie w naszych laboratoriach.
Stanowią one idealną całość do osiągnięcia higienicznej czystości i pielęgnacji urządzeń.
Specjalny delikatny środek czyszczący do zabrudzeń powstałych w wyniku
gotowania w temperaturze <200°C, nieżrący, 10 litrów (do CPC z CleanJet® i
czyszczenia ręcznego)
Preparat do usuwania silnych zabrudzeń z grilla, 10 l (do CPC z CleanJet® i do
czyszczenia ręcznego)

Nr: 9006.0136

190,-

Nr: 9006.0153

190,-

Płyn spłukujący, 10 litrów (tylko do CPC z CleanJet®)

Nr: 9006.0137

190,-

Odkamieniacz, pompka do odkamieniania

Do skutecznego odkamieniania generatora pary za pomocą specjalnych substancji pielęgnacyjnych.
Odkamieniacz, 10 litrów

Nr: 6006.0110

210,-

Elektryczna pompka do odkamieniania

Nr: 60.70.409

950,-

Ręczny spryskiwacz ciśnieniowy

Wykonany z mocnego tworzywa sztucznego ręczny spryskiwacz ciśnieniowy jest bardzo prosty w obsłudze i
wytrzymały. Za pomocą mechanizmu pompującego wytwarza się nadciśnienie, które po naciśnięciu przycisku
pozwala spryskać przeznaczone do oczyszczenia miejsca
Ręczny spryskiwacz ciśnieniowy do mycia ręcznego

Nr: 6004.0100

120,-
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Przegląd opcji
Otwieranie drzwi na lewą stronę2) (dla Typu 61, 101, 62, 102 i XS Typ 6 ⅔)
W celu poprawy dostępu do urządzenia w określonych sytuacjach montażowych, można zamówić drzwiczki
urządzenia otwierane na lewo, zamiast na prawo.
(patrz przegląd urządzeń RATIONAL SelfCookingCenter® i CombiMaster® Plus)

Pakiet „stelaż ruchomy”2) (dla typów 61, 101, 62, 102)
Stelaże zawieszane są zastąpione stelażem ruchomym z szyną wjazdową. W połączeniu z odpowiednim
wózkiem transportowym (patrz str. 27 i 29) pozwala to w prosty i wygodny sposób załadowywać i
rozładowywać urządzenie RATIONAL.
Elementy/cechy wyposażenia:
› Stelaż ruchomy
› Szyna wjazdowa

Podłączenie do instalacji optymalizującej zużycie energii i styk bezpotencjałowy wskazujący aktywność2)
Do podłączania do instalacji optymalizujących zużycie energii oraz systemów kontroli pracy.

3 podłączane na zewnątrz czujniki temperatury rdzenia1), 2) (jedynie do urządzeń SelfCookingCenter®)
Opcja trzech czujników temperatury rdzenia w połączeniu z funkcją iLevelControl umożliwia przyrządzanie w
SelfCookingCenter® kilku różnych potraw jednocześnie. W ten sposób można maksymalnie wykorzystać swoje
urządzenie i zapewnić pracę bez stresu i pośpiechu, nawet w największym natłoku zadań. Tylko do urządzeń z
drzwiami otwieranymi na prawą stronę.
Elementy/cechy wyposażenia:
› Zewnętrzne gniazdo przyłączeniowe czujnika temperatury rdzenia
› 3 podłączane na zewnątrz czujniki temperatury rdzenia dla iLevelControl

Podłączany na zewnątrz czujnik temperatury rdzenia Sous-Vide do gotowania próżniowego1), 2)
Bardzo cienki i elastyczny czujnik temperatury rdzenia Sous-Vide umożliwia gotowanie w woreczkach
próżniowych. Jego wkłucie nie narusza atmosfery próżniowej w woreczku. Tylko do urządzeń z drzwiami
otwieranymi na prawą stronę.
Elementy/cechy wyposażenia:
› Zewnętrzne gniazdo przyłączeniowe czujnika temperatury rdzenia
› 2 zewnętrzne czujniki temperatury rdzenia (czujniki Sous-Vide i standardowy)

Podłączany na zewnątrz czujnik temperatury rdzenia1), 2)
Czujnik temperatury rdzenia może być w razie potrzeby podłączony do urządzenia od zewnątrz – za pomocą
specjalnego gniazda. Tylko do urządzeń z drzwiami otwieranymi na prawą stronę.
Elementy/cechy wyposażenia:
› Zewnętrzne gniazdo przyłączeniowe czujnika temperatury rdzenia
› Podłączany na zewnątrz standardowy czujnik temperatury rdzenia

1)
2)

niedostępny dla XS Typ 6 ⅔
niedostępny dla CombiMaster®
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Zintegrowany odpływ tłuszczu1), 2)
Skapujący tłuszcz jest skutecznie wychwytywany już w komorze urządzenia i odprowadzany do specjalnego
zbiornika (typ 61, 101, 62, 102 tylko w połączeniu z UG II lub US IV).
Wózek transportowy do bezpiecznego transportu pojemników / kanistrów, patrz strona 42.
Elementy/cechy wyposażenia:
› Wanna do zbierania tłuszczu w komorze urządzenia
› Zawór odcinający do bezpiecznej wymiany zbiorników

Wersja więzienna1), 2)
Ochrona urządzenia RATIONAL przed celowymi uszkodzeniami i wandalizmem. Dodatkowo zapobiega
nadużyciom w postaci agresywnych działań wobec osób. Tylko do urządzeń z drzwiami otwieranymi na prawą
stronę.
Elementy/cechy wyposażenia:
› Krata chroniąca szkło drzwiczek
› Stelaż ruchomy z chowanym uchwytem (Typ 201 i 202)
› Zamykana osłona panelu obsługi (dostępna także osobno)
› Zamykane drzwiczki urządzenia

Zamykany panel obsługi1), 2)
Panel obsługi jest chroniony przez zamykaną zawiasową osłonę. Tylko do urządzeń z drzwiami otwieranymi na
prawą stronę.
Elementy/cechy wyposażenia:
› Zamykane drzwiczki ochronne z odpornym na pęknięcia szkłem organicznym Lexan®

Zabezpieczone zamknięcie drzwi2)
Zabezpieczone zamknięcie drzwi chroni przed oparzeniami wydobywającą się gorącą parą wodną.
Elementy/cechy wyposażenia:
› Otwarcie drzwi komory za pomocą 2-krotnego naciśnięcia klamki (Typ 61, 101, 62, 102 i XS typ 6 ⅔)
› Otwarcie drzwi komory za pomocą dodatkowego naciśnięcia pedału nożnego (Typ 201, 202)

W razie pytań dotyczących kombinacji opcji oraz dalszych opcji, proszę zwracać się do działu obsługi klienta RATIONAL.
Telefon: +48 22 8649326, e-mail: info@rational-online.pl
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Przegląd opcji
Wersja okrętowa1), 2) (tylko urządzenia elektryczne)
Nadaje się do statków pasażerskich oraz zastosowania w marynarce wojennej. Zapewnia bezpieczeństwo
personelu obsługi oraz utrzymanie ciągłości pracy urządzenia nawet przy wzburzonym morzu.
Elementy/cechy wyposażenia:
› Mocowanie, zabezpieczające urządzenia RATIONAL (Typ 61, 101, 62 i 102) i szafki przed przesunięciem się i
wywróceniem
› Mocowanie, zabezpieczające urządzenia RATIONAL (Typ 201 i 202) na podłodze, dodatkowo dwa kątowniki
mocowania do ściany
› Regulowana blokada drzwi do ich unieruchamiania nawet przy wzburzonym morzu
› Specjalne prowadnice zabezpieczające wyposażenie dodatkowe GN przed wysunięciem się.
› Nóżki urządzeń RATIONAL ze stali szlachetnej (Typ 201 i 202)
› Dopuszczenie Germanisch Lloyd i USPHS

Mobilne urządzenia RATIONAL1), 2) (tylko dla typów 201 i 202)
Do użytku mobilnego w cateringu lub na bankietach.
Elementy/cechy wyposażenia:
› Specjalna rama z 4 rolkami zwrotnymi ze stali szlachetnej i hamulcem/blokadą ruchu
› Paleta transportowa z rampą wjazdową i zabezpieczeniem

Złącze Ethernet2) (wyposażenie seryjne w SelfCookingCenter®)
Złącze Ethernet umożliwia podłączenie urządzenia RATIONAL do sieci, a także korzystanie z
ConnectedCooking, najnowocześniejszego rozwiązania sieciowego dla kuchni profesjonalnych, służącego
do podłączania urządzenia do innych urządzeń RATIONAL. Podłączenie do sieci umożliwia ponadto
zdalne nadzorowanie i sterowanie urządzeniem – w prosty sposób za pomocą smartfona z aplikacją
ConnectedCooking lub komputera.

W razie pytań dotyczących kombinacji opcji oraz dalszych opcji, proszę zwracać się do działu obsługi klienta RATIONAL.
Telefon: +48 22 8649326, e-mail: info@rational-online.pl
1)
2)

niedostępny dla XS Typ 6 ⅔
niedostępny dla CombiMaster®
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Szybko i prosto w każdym miejscu.
Wersja mobilna oferuje maksymalną możliwą elastyczność pracy i mobilność firmom cateringowym oraz organizatorom bankietów przy obsłudze
przyjęć i pracy w namiotach. Wersja mobilna może przynieść duże korzyści także kuchniom tradycyjnym. Najwyższa mobilność gwarantuje niezwykle
łatwe czyszczenie pomieszczenia. Ponadto nie ma konieczności zachowywania odstępów między urządzeniami, umożliwiających przeprowadzanie prac
serwisowych. Wyraźnie redukuje to zapotrzebowanie na miejsce w kuchni.

Zestaw cateringowy

Te akcesoria (rama wzmacniająca + nóżki ze stali nierdzewnej) montuje się pod urządzeniem, w miejscu gdzie
znajdują są standardowe nóżki. Wytrzymałe pałąki boczne służą do ochrony i prostego przemieszczania
urządzenia.
Typ 61 i 101

Nr: 60.73.111

4.160,-

Typ 62 i 102

Nr: 60.73.141

5.380,-

Podstawa UG II Catering

14 par prowadnic. Ścianki boczne i sufit zamknięty, tylna strona otwarta, wzmocnienia po boku. Cztery kółka ze
stali nierdzewnej o Ø 200 mm. Tylko w połączeniu z zestawem cateringowym. (Okapów UltraVent i UltraVent
Plus nie wolno instalować ani wykorzystywać w połączeniu z szafką UG II Catering.)
Typ 61 i 101

Nr: 60.30.890

9.020,-

Typ 62 i 102

Nr: 60.30.891

10.890,-

Mobilne podstawy/szafki typ 61/101 i 62/102

Podstawy/szafki w wersjach mobilnych są dostępne we wszystkich wariantach, dla różnych wersji urządzeń.
Specjalne mocowania urządzeń na szafkach gwarantują bezpieczny transport w każdych warunkach.
Typ 61/101

Typ 62/102

UG I

Nr: 60.30.321

2.820,-

Nr: 60.30.325

3.290,-

UG I Combi-Duo typ 61/61 i 62/62

Nr: 60.30.363

2.820,-

Nr: 60.30.366

3.290,-

UG II

Nr: 60.30.329

5.100,-

Nr: 60.30.332

5.700,-

UG II norma piekarnicza

Nr: 60.30.837

6.030,-

US III

Nr: 60.30.335

6.030,-

Nr: 60.30.340

7.100,-

US III UltraVent Typ 61 i 62

Nr: 60.30.338

7.010,-

Nr: 60.30.343

8.070,-

US IV

Nr: 60.30.345

8.340,-

Nr: 60.30.349

8.990,-

Opcja wersja mobilna (Typ 201 i 202)

4 wytrzymałe rolki ze stali szlachetnej pozwalają bez trudu przewozić urządzenia RATIONAL z miejsca na
miejsce. Do transportu używa się uchwytu wózka transportowego na stelaże. Specjalnie skonstruowana paleta
z rampą wjazdową umożliwia szybki załadunek i rozładunek urządzeń oraz ich bezproblemowy transport do
miejsca użytkowania.
SelfCookingCenter® i CombiMaster® Plus 201 i 202

9.510,-

ufstellvariante Combi-Duo

Mobilna wersja dla Combi-Duo

Mobilne Combi-Duo są dostępne dla wszystkich kombinacji urządzeń. Łatwy i bezpieczny transport gwarantują
mocne rolki kierowane ze stali szlachetnej.
Warianty Combi-Duo
Typ 61 na 61
Typ 61 na 101
Typ 62 na 62
Typ 62 na 102
Nr: patrz strona 22-23
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Combi-Duo Typ 61/101
Combi-Duo-Kit

Kombinacja dwóch ustawionych jeden na drugim urządzeń RATIONAL otwiera dodatkowe możliwości wszędzie tam, gdzie brakuje w kuchni miejsca. Na
tej samej powierzchni można równocześnie przyrządzać dania w różnych trybach – zapewnia to maksymalną elastyczność pracy
górne urządzenie

dolne urządzenie

Typ 61 wersja elektryczna Rolki
Nóżki 150 mm
Typ 101 wersja
elektryczna
Mobilne

Typ 61 wersja
elektryczna
Nr: 60.71.925

Typ 61 wersja
gazowa
Nr: 60.71.925

Nr: 60.71.926

Nr: 60.71.926

Nr: 60.71.927

Nr: 60.71.927

5.170,-

4.120,4.120,-

Rolki

Nr: 60.71.928

6.210,-

Nóżki 150 mm

Nr: 60.71.929

6.210,-

Mobilne

Nr: 60.71.930

7.250,-

Podstawa UG I dla Combi-Duo Typ 61 na 61 wysokość 210 mm
(wyłącznie dla Combi-Duo z nóżkami)
Podstawa UG I mobilna dla Combi-Duo Typ 61 na 61 wysokość 210 mm
(wyłącznie dla Combi-Duo z nóżkami)

Nr: 60.30.362

1.860,-

Nr: 60.30.363

2.820,-

Okap kondensacyjny UltraVent do Combi-Duo w wersji elektrycznej

Nr: 60.72.322

16.230,-

Okap kondensacyjny UltraVent Plus do Combi-Duo w wersji elektrycznej*

Nr: 60.72.203

26.030,-

Okap wentylacyjny do Combi-Duo w wersji elektrycznej

Nr: 60.72.316

12.380,-

Wózek transportowy z regulacją wysokości Typ 61/101

Nr: 60.60.188

4.970,-

Zestaw do zintegrowanego odprowadzania tłuszczu dla wersji z nóżkami i
wersji mobilnej
Zestaw do zintegrowanego odprowadzania tłuszczu dla 61E/61E na
UG I 210 mm
Wózek transportowy na pojemnik do zintegrowanego odprowadzania
tłuszczu

Nr: 60.73.303

3.200,-

Nr: 60.73.301

2.640,-

Nr: 60.73.309

1.590,-

Typ 61 wersja gazowa

Do wyboru trzy warianty ustawienia (nie dla XS Typ 6 ⅔)

1. Z rolkami

Maksymalna wysokość najwyższej półki 1,60 m.
Możliwość przetaczania dla ułatwienia mycia
kuchni. Konieczna rynna odpływowa w podłodze!

2. Nóżki RATIONAL 150 mm

Maksymalna wysokość najwyższej półki 1,68 m.
Przy braku rynny odpływowej w podłodze.

* Urządzenia UltraVent Plus nie wolno montować na mobilnych urządzeniach Combi-Duo.
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3. Wersja mobilna z rolkami jezdnymi

Maksymalna wysokość najwyższej półki 1,72 m.
2 rolki jezdne z hamulcami/blokadami ruchu.

Combi-Duo Typ 62/102
Combi-Duo-Kit

Kombinacja dwóch ustawionych jeden na drugim urządzeń RATIONAL otwiera dodatkowe możliwości wszędzie tam, gdzie brakuje w kuchni miejsca. Na
tej samej powierzchni można równocześnie przyrządzać dania w różnych trybach – zapewnia to maksymalną elastyczność pracy
górne urządzenie

dolne urządzenie

Typ 62 wersja elektryczna Rolki
Nóżki 150 mm
Typ 102 wersja
elektryczna
Mobilne

Typ 62 wersja
elektryczna

Typ 62 wersja
gazowa

Nr: 60.71.931

Nr: 60.71.931

5.170,-

Nr: 60.71.932

Nr: 60.71.932

5.170,-

Nr: 60.71.933

Nr: 60.71.933

6.210,-

Rolki

Nr: 60.71.934

8.290,-

Nóżki 150 mm

Nr: 60.71.935

8.290,-

Mobilne

Nr: 60.71.936

9.340,-

Podstawa UG I dla Combi-Duo Typ 62 na 62 wysokość 210 mm
(wyłącznie dla Combi-Duo z nóżkami)
Podstawa UG I mobilna dla Combi-Duo Typ 62 na 62 wysokość 210 mm
(wyłącznie dla Combi-Duo z nóżkami)

Nr: 60.30.365

2.320,-

Nr: 60.30.366

3.290,-

Wózek transportowy z regulacją wysokości Typ 62/102

Nr: 60.70.160

6.210,-

Zestaw do zintegrowanego odprowadzania tłuszczu dla wersji z nóżkami i
wersji mobilnej
Zestaw do zintegrowanego odprowadzania tłuszczu dla 62E/62E na
UG I 210 mm
Wózek transportowy na pojemnik do zintegrowanego odprowadzania
tłuszczu

Nr: 60.73.304

3.200,-

Nr: 60.73.302

2.640,-

Nr: 60.73.309

1.590,-

Typ 62 wersja gazowa

Do wyboru trzy warianty ustawienia (nie dla XS Typ 6 ⅔)

1. Z rolkami

Maksymalna wysokość najwyższej półki 1,60 m.
Możliwość przetaczania dla ułatwienia mycia
kuchni. Konieczna rynna odpływowa w podłodze!

2. Nóżki RATIONAL 150 mm

Maksymalna wysokość najwyższej półki 1,68 m.
Przy braku rynny odpływowej w podłodze.

3. Wersja mobilna z rolkami jezdnymi

Maksymalna wysokość najwyższej półki 1,72 m.
2 rolki jezdne z hamulcami/blokadami ruchu.

* Urządzenia UltraVent Plus nie wolno montować na mobilnych urządzeniach Combi-Duo.
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Combi-Duo XS Typ 6 ⅔
Combi-Duo-Kit

Kombinacja dwóch ustawionych jeden na drugim urządzeń RATIONAL otwiera dodatkowe możliwości wszędzie tam, gdzie brakuje w kuchni miejsca. Na
tej samej powierzchni można równocześnie przyrządzać dania w różnych trybach – zapewnia to maksymalną elastyczność pracy

Podstawa UG I dla Combi-Duo

UltraVent XS

Całkowicie odkryta.
Standard

Nr: 60.31.020

1.790,Przyłącze elektryczne
1 NAC 230V

szer. 634 | gł. 558 | wys. 555 mm

Podstawa UG II dla Combi-Duo

szer. 657 | gł. 580 | wys. 240 mm

4 pary prowadnic z półką. Ścianki boczne i sufit
zamknięty, tylna strona otwarta.
Standard

Nr: 60.31.046

3.580,-

Zastosowana w UltraVent technologia
kondensacyjna pozwala wiązać i odprowadzać
wydzielające się opary. Dodatkowe zewnętrzne
gniazdo przyłączeniowe lub rozszerzenie
dotychczasowej instalacji wentylacyjnej nie
jest konieczne dla tego okapu. Montaż jest
prosty i możliwy w każdej chwili w późniejszym
terminie.
Combi-Duo XS

Nr: 60.73.943

11.800,-

szer. 639 | gł. 563 | wys. 557 mm

Combi-Duo-Kit

Do odpowiedniego montażu Combi-Duo XS Typ
6 ⅔ na XS Typ 6 ⅔.
Drzwi prawe

Nr: 60.73.768

2.260,-

Drzwi lewe

Nr: 60.74.276

2.260,-

Zestaw adaptacyjny Combi-Duo
UltraVent XS

Do odpowiedniego montażu UltraVent XS na
Combi-Duo.
XS Typ 6 ⅔
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Nr: 60.73.945

550,-

XS Typ 6 ⅔
Podstawy i szafki

Okap kondensacyjny, zestaw montażowy

Do stabilnego ustawienia urządzenia RATIONAL są do Państwa
dyspozycji podstawy i szafki z wysokiej jakości, stabilnej stali
szlachetnej. Wszystkie podstawy i szafki są wykonane zgodnie z
obowiązującymi przepisami BHP.

UltraVent XS

Podstawa UG XS

szer. 634 | gł. 558 | wys. 555 mm

Do ustawiania urządzenia na podwyższeniu o
15 cm do 19 cm w przypadku niskich blatów, do
niwelowania niewielkich nierówności blatów
oraz do mocowania urządzenia RATIONAL na
stołach. Dzięki podwyższonemu ustawieniu
odpływ urządzenia RATIONAL można łatwo
podłączyć do odpływów położonych powyżej
progu wodnego powierzchni roboczej.
Standard

Nr: 60.31.029

1.100,-

Nr: 60.31.018

2.290,-

Przyłącze elektryczne
1 NAC 230V
W 657 | D 580 | H 240 mm

XS Typ 6 ⅔

Całkowicie odkryta.
Standard

szer. 700 | gł. 600 | wys. 950 mm

Podstawa UG II

8 par prowadnic z dwoma półkami i jednym
poziomem pośrednim Ścianki boczne i sufit
zamknięty, tylna strona otwarta.
Nr: 60.31.044

11.250,-

Zestaw adaptacyjny zawiera maskowanie
wykonane z higienicznej stali nierdzewnej
oraz specjalnie zintegrowany UltraVent XS.
SelfCookingCenter® XS musi być zamówiony
oddzielnie.
XS Typ 6 ⅔

Standard

Nr: 60.73.865

Zestaw montażowy

Podstawa UG I
szer. 634 | gł. 558 | wys. 931 mm

Zastosowana w UltraVent technologia
kondensacyjna pozwala wiązać i odprowadzać
wydzielające się opary. Dodatkowe zewnętrzne
gniazdo przyłączeniowe lub rozszerzenie
dotychczasowej instalacji wentylacyjnej nie
jest konieczne dla tego okapu. Montaż jest
prosty i możliwy w każdej chwili w późniejszym
terminie.

4.580,-

szer. 639 | gł. 563 | wys. 933 mm

Nr: 60.74.063

13.550,-

Osłona cieplna lewej ściany bocznej

Późniejsza instalacja osłony cieplnej pozwala na
ustawienie promieniujących źródeł ciepła (np.
grilla) przy lewej ściance bocznej urządzenia.
XS Typ 6 ⅔

Nr: 60.74.182

690,-

Uchwyt ścienny

Do zajmującego niewiele miejsca mocowania
urządzenia do ściany (zestaw nie obejmuje
materiałów montażowych).
Mocowanie i materiały mocujące należy ustalić
wraz z architektem/statykiem oraz inwestorem
budowlanym.
XS Typ 6 ⅔

Nr: 60.30.968

1.180,-

Stelaże zawieszane
XS Typ 6 ⅔

Nr: 60.73.724

820,-

Duży wybór wyposażenia dodatkowego Gastronorm (GN) i specjalnego znajduje się na stronach 36-40.
Wyposażenie dodatkowe do instalacji urządzeń RATIONAL znajduje się na stronie 42.
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Typ 61 i Typ 101
Podstawy i szafki

Okapy kondensacyjne

Do stabilnego ustawienia urządzenia RATIONAL są do Państwa
dyspozycji podstawy i szafki z wysokiej jakości, stabilnej stali
szlachetnej. Wszystkie podstawy i szafki są wykonane zgodnie z
obowiązującymi przepisami BHP.

UltraVent, UltraVent Plus oraz okap wentylacyjny do urządzeń
otwieranych na lewą stronę na zamówienie specjalne!

UltraVent

Podstawa UG I

Całkowicie odkryta.
szer. 843 | gł. 587 | wys. 671 mm

Standard

Nr: 60.30.320

1.860,-

Mobilne

Nr: 60.30.321

2.820,-

Przyłącze elektryczne
1 NAC 230V
szer. 854 | gł. 1226 | wys. 450 mm

Podstawa UG II

14 par prowadnic. Ścianki boczne i sufit
zamknięty, tylna strona otwarta.

szer. 843 | gł. 724 | wys. 671 mm

Standard

Nr: 60.30.328

4.170,-

Mobilne

Nr: 60.30.329

5.100,-

szer. 843 | gł. 732 | wys. 671 mm

Standard

Nr: 60.30.836

5.100,-

Mobilne

Nr: 60.30.837

6.030,-

Przyłącze elektryczne
1 NAC 230V
szer. 854 | gł. 1226 | wys. 628 mm

Podstawa UG II norma piekarnicza,
wersja UltraVent (Typ 61)

18 par prowadnic 400 x 600 mm. Ścianki
boczne i sufit zamknięty, tylna strona otwarta,
podwyższona do 931 mm.

szer. 843 | gł. 732 | wys. 931 mm

Standard

Nr: 60.30.838

5.790,-

Mobilne

Nr: 60.30.845

6.770,-

Szafka US III

szer. 843 | gł. 724 | wys. 671 mm

Standard

Nr: 60.30.334

5.100,-

Mobilne

Nr: 60.30.335

6.030,-

Podstawa UG III, wersja UltraVent
(Typ 61)
20 par prowadnic. Ścianki boczne i tylna
zamknięte + sufit, podwyższona do 931 mm.

szer. 843 | gł. 724 | wys. 931 mm

Standard

Nr: 60.30.337

6.030,-

Mobilne

Nr: 60.30.338

7.010,-

Nr: 60.72.320

15.300,-

Nr: 60.72.323

16.230,-

Combi-Duo

Nr: 60.72.322

16.230,-

Poza technologią kondensacyjną UltraVent,
UltraVent Plus jest wyposażony w specjalną
technologię filtracyjną. Pozwala to unikać
powstawania typowych dla grillowania i
pieczenia oparów i uciążliwego dymu. Dzięki
temu można instalować urządzenia RATIONAL
także w krytycznych miejscach – na przykład w
strefach wyeksponowanych.
Wersja elektryczna

Nr: 60.72.202

25.090,-

Combi-Duo**

Nr: 60.72.203

26.030,-

Okap wentylacyjny

Przyłącze elektryczne
1 NAC 230V
szer. 854 | gł. 1226 | wys. 445 mm

14 par prowadnic. Ścianki boczne i tylna
zamknięte + sufit.

Wersja elektryczna
Wersja gazowa*

UltraVent Plus

Podstawa UG II norma piekarnicza

10 par prowadnic 400 x 600 mm. Ścianki boczne
i sufit zamknięty, tylna strona otwarta.

Zastosowana w UltraVent technologia
kondensacyjna pozwala wiązać i odprowadzać
wydzielające się opary. Dodatkowe zewnętrzne
gniazdo przyłączeniowe lub rozszerzenie
dotychczasowej instalacji wentylacyjnej nie
jest konieczne dla tego okapu. Montaż jest
prosty i możliwy w każdej chwili w późniejszym
terminie.

Przy otwarciu drzwiczek urządzenia opary są
automatycznie odsysane z pomocą dmuchawy
(bez kondensacji). Montaż jest prosty i możliwy
w każdej chwili w późniejszym terminie.
Konieczne jest przyłącze zewnętrzne.
Wersja elektryczna

Nr: 60.72.313

11.400,-

Wersja gazowa*

Nr: 60.72.317

12.380,-

Combi-Duo

Nr: 60.72.316

12.380,-

Mobilne akcesoria cateringowe
Zestaw cateringowy

Te akcesoria (rama wzmacniająca + nóżki ze stali
nierdzewnej) montuje się pod urządzeniem, w
miejscu gdzie znajdują są standardowe nóżki.
Wytrzymałe pałąki boczne służą do ochrony i
prostego przemieszczania urządzenia.

Szafka US IV

Nr: 60.73.111

14 par prowadnic. Drzwiczki 2-skrzydłowe,
całkowicie zabudowana.

szer. 843 | gł. 724 | wys. 671 mm

Standard

Nr: 60.30.344

7.370,-

Mobilne

Nr: 60.30.345

8.340,-

Podstawa UG II w wersji
cateringowej*

szer. 1187 | gł. 724 | wys. 778 mm

14 par prowadnic Ścianki boczne i sufit
zamknięty, tylna strona otwarta, wzmocnienia
po bokach. Cztery kółka ze stali nierdzewnej
o Ø 200 mm. Tylko w połączeniu z zestawem
cateringowym.
Mobilne

* W przypadku UltraVent oraz okapu wentylacyjnego dla wersji gazowej spaliny muszą być odprowadzane do komina albo osobnego okapu wentylacyjnego.
** Urządzenia UltraVent Plus nie wolno montować na mobilnych urządzeniach Combi-Duo.
*** Okapów UltraVent i UltraVent Plus nie wolno instalować ani wykorzystywać w połączeniu z szafką UG II Catering.
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4.160,-

Nr: 60.30.890

9.020,-

Stelaż ruchomy

Stelaże ruchome z wysokiej jakości stali szlachetnej spełniają najwyższe
wymogi jakościowe i są optymalnie dostosowane do urządzeń RATIONAL.
Ergonomiczna budowa pozwala na szybki załadunek i rozładunek. Dzięki
szczególnie dużym, stabilnie obracającym się i higienicznym podwójnym
rolkom zwrotnym (CNS), dodatkowy wózek transportowy zapewnia
bezpieczny transport potraw w kuchni.

Stelaże zawieszane

Stelaże dopasowane do różnych potrzeb różnymi odstępami między
prowadnicami i wymiarami zapewniają elastyczną pracę. Stabilnie
wykonane elementy z wysokiej jakości stali szlachetnej spełniają
najwyższe wymogi jakościowe.

Ruchomy stelaż na talerze

Za pomocą stelaża na talerze można za pomocą
Finishing® można doprowadzić do optymalnego
stanu spożycia do 32 talerzy z ułożonymi
daniami (do 31 cm średnicy talerza).
Typ 61, 20 talerzy

Nr: 60.61.047

2.740,-

Typ 61, 15 talerzy

Nr: 60.61.128

2.740,-

Typ 101, 32 talerze

Nr: 60.11.030

3.060,-

Typ 101, 26 talerzy

Nr: 60.11.149

3.060,-

Stelaż ruchomy

Do szybkiego załadunku i rozładunku urządzenia
RATIONAL. Do użytkowania tylko w połączeniu
z szyną wjazdową.
Typ 61

Stelaże zawieszane
Typ 61

1.100,-

6 wsadów (68 mm)

Nr: 60.61.384

5 wsadów (85 mm)

Nr: 60.61.269

1.100,-

Grillowanie kurczaka, Nr: 60.61.266
2 wsady
Nr: 60.61.254
Tacki na mięso, 6
wsadów
Norma piekarnicza, 5 Nr: 60.61.247
wsadów*
Combi-Rack, norma Nr: 60.61.293
piekarnicza z 1/1 GN,
4 wsady*

1.710,1.580,1.100,1.710,-

Typ 101
10 wsadów (68 mm)

Nr: 60.11.366

1.440,-

Nr: 60.61.005

2.180,-

8 wsadów (85 mm)

Nr: 60.11.384

1.440,-

5 wsadów (80 mm)

Nr: 60.61.059

2.180,-

Nr: 60.61.064

2.180,-

Nr: 60.61.061

2.180,-

Standard

Nr: 60.11.011

2.590,-

8 wsadów (80 mm)

Nr: 60.11.122

2.590,-

Grillowanie
kurczaków, 3 wsady
Norma piekarnicza
8 wsadów*

Nr: 60.11.125

2.590,-

Grillowanie kurczaka, Nr: 60.11.381
3 wsady
Nr: 60.11.375
Tacki na mięso, 10
wsadów
Norma piekarnicza, 8 Nr: 60.11.367
wsadów*
Combi-Rack, norma Nr: 60.11.407
piekarnicza z 1/1 GN,
7 wsadów*

2.040,-

Grillowanie
kurczaków, 2 wsady
Norma piekarnicza
5 wsadów*
Typ 101

Nr: 60.11.148

2.590,-

Standard

Szyna wjazdowa do stelaża
ruchomego

Szyna wjazdowa jest konieczna przy stosowaniu
stelaża ruchomego.
Standard

Nr: 60.61.226

1.950,1.440,2.040,-

Zabezpieczenie przeciwwypływowe
(tylko dla urządzeń gazowych)
Do odprowadzania spalin rurą (średnica rury
spalin 180 mm).
Typ 61

Nr: 70.00.737

900,-

Typ 101

Nr: 70.00.757

900,-

1.710,-

Wózek transportowy

Standard szer. 547 | gł. 840 |
wys. 989 mm
Z regulacją wysokości
szer. 547 | gł. 1072 |
wys. 950 - 1330 mm
Norma piekarnicza
szer. 547 | gł. 853 | wys. 989 mm

Wózek transportowy jest idealnym
uzupełnieniem stelaży ruchomych. Umożliwia on
załadunek i rozładunek także poza urządzeniem
RATIONAL oraz bezpieczny transport. Wersje
standardowa i do blach piekarniczych są
optymalnie dostosowane do wysokości podstaw
i szafek RATIONAL. Wózek transportowy
z regulacją wysokości nadaje się do stołów
roboczych, podwyższonych podstaw RATIONAL
oraz Combi-Duo.
Nr: 60.60.020

2.880,-

Z regulacją wysokości Nr: 60.60.188

4.970,-

Norma piekarnicza

4.970,-

Standard

Nr: 60.60.932

Duży wybór wyposażenia dodatkowego Gastronorm (GN) i specjalnego znajduje się na stronach 36-40.
Wyposażenie dodatkowe do instalacji urządzeń RATIONAL znajduje się na stronie 42.
* Prosimy zwrócić uwagę, że wersja GN oraz wersja piekarnicza 400 x 600 mm posiadają różne osłony wentylatora w komorze gotowania. Osłonę wentylatora można zakupić u partnera serwisowego jako część zapasową.
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Typ 62 i Typ 102
Podstawy i szafki

Okapy kondensacyjne

Do stabilnego ustawienia urządzenia RATIONAL są do Państwa
dyspozycji podstawy i szafki z wysokiej jakości, stabilnej stali
szlachetnej. Wszystkie podstawy i szafki są wykonane zgodnie z
obowiązującymi przepisami BHP.

UltraVent, UltraVent Plus oraz okap wentylacyjny do urządzeń
otwieranych na lewą stronę na zamówienie specjalne!

UltraVent

Podstawa UG I

Całkowicie odkryta.
szer. 1065 | gł. 799 | wys. 671 mm

Standard

Nr: 60.30.324

2.320,-

Mobilne

Nr: 60.30.325

3.290,-

Przyłącze elektryczne
1 NAC 230V
szer. 1076 | gł. 1427 | wys. 450 mm

Podstawa UG II

Wersja elektryczna

14 par prowadnic. Ścianki boczne i sufit
zamknięty, tylna strona otwarta.

szer. 1067 | gł. 934 | wys. 671 mm

Nr: 60.30.331

4.730,-

Mobilne

Nr: 60.30.332

5.700,Przyłącze elektryczne
1 NAC 230V

14 par prowadnic. Ścianki boczne i tylna
zamknięte + sufit.

szer. 1076 | gł. 1427 | wys. 628 mm

Standard

Nr: 60.30.339

6.170,-

Mobilne

Nr: 60.30.340

7.100,-

(Typ 62)
20 par prowadnic. Ścianki boczne i tylna
zamknięte + sufit, podwyższona do 931 mm.
Standard

Nr: 60.30.342

7.100,-

Mobilne

Nr: 60.30.343

8.070,-

Nr: 60.72.204

27.930,-

Okap wentylacyjny

Przyłącze elektryczne
1 NAC 230V
szer. 1076 | gł. 1427 | wys. 445 mm

Przy otwarciu drzwiczek urządzenia opary są
automatycznie odsysane z pomocą dmuchawy
(bez kondensacji). Montaż jest prosty i możliwy
w każdej chwili w późniejszym terminie.
Konieczne jest przyłącze zewnętrzne.
Wersja elektryczna

Nr: 60.72.318

14.380,-

Mobilne akcesoria cateringowe

Szafka US IV

14 par prowadnic. Drzwiczki 2-skrzydłowe,
całkowicie zabudowana.
szer. 1067 | gł. 934 | wys. 671 mm

18.080,-

Poza technologią kondensacyjną UltraVent,
UltraVent Plus jest wyposażony w specjalną
technologię filtracyjną. Pozwala to unikać
powstawania typowych dla grillowania i
pieczenia oparów i uciążliwego dymu. Dzięki
temu można instalować urządzenia RATIONAL
także w krytycznych miejscach – na przykład w
strefach wyeksponowanych.
Wersja elektryczna

Podstawa UG III, wersja UltraVent

szer. 1067 | gł. 934 | wys. 931 mm

Nr: 60.72.325

UltraVent Plus

Standard

Szafka US III

szer. 1067 | gł. 934 | wys. 671 mm

Zastosowana w UltraVent technologia
kondensacyjna pozwala wiązać i odprowadzać
wydzielające się opary. Dodatkowe zewnętrzne
gniazdo przyłączeniowe lub rozszerzenie
dotychczasowej instalacji wentylacyjnej nie
jest konieczne dla tego okapu. Montaż jest
prosty i możliwy w każdej chwili w późniejszym
terminie.

Standard

Nr: 60.30.348

8.070,-

Mobilne

Nr: 60.30.349

8.990,-

Zestaw cateringowy

Te akcesoria (rama wzmacniająca + nóżki ze stali
nierdzewnej) montuje się pod urządzeniem, w
miejscu gdzie znajdują są standardowe nóżki.
Wytrzymałe pałąki boczne służą do ochrony i
prostego przemieszczania urządzenia.
Nr: 60.73.141

5.380,-

Podstawa UG II Catering*

szer. 1412 | gł. 934 | wys. 778 mm

14 par prowadnic. Ścianki boczne i sufit
zamknięty, tylna strona otwarta, wzmocnienia
po bokach. Cztery kółka ze stali nierdzewnej
o Ø 200 mm. Tylko w połączeniu z zestawem
cateringowym.
Mobilne

* Okapów UltraVent i UltraVent Plus nie wolno instalować ani wykorzystywać w połączeniu z szafką UG II Catering.
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Nr: 60.30.891

10.890,-

Stelaż ruchomy

Stelaże ruchome z wysokiej jakości stali szlachetnej spełniają najwyższe
wymogi jakościowe i są optymalnie dostosowane do urządzeń RATIONAL.
Ergonomiczna budowa pozwala na szybki załadunek i rozładunek. Dzięki
szczególnie dużym, stabilnie obracającym się i higienicznym podwójnym
rolkom zwrotnym (CNS), dodatkowy wózek transportowy zapewnia
bezpieczny transport potraw w kuchni.

Stelaże zawieszane

Stelaże dopasowane do różnych potrzeb różnymi odstępami między
prowadnicami i wymiarami zapewniają elastyczną pracę. Stabilnie
wykonane elementy z wysokiej jakości stali szlachetnej spełniają
najwyższe wymogi jakościowe.

Ruchomy stelaż na talerze

Za pomocą stelaża na talerze można za pomocą
Finishing® można doprowadzić do optymalnego
stanu spożycia do 52 talerzy z ułożonymi
daniami (do 31 cm średnicy talerza).
Typ 62, 34 talerze

Nr: 60.62.017

3.750,-

Typ 62, 24 talerze

Nr: 60.62.061

3.750,-

Typ 102, 52 talerze

Nr: 60.12.022

4.220,-

Typ 102, 42 talerze

Nr: 60.12.062

4.220,-

Stelaże zawieszane
Typ 62

6 wsadów (68 mm)

Nr: 60.62.126

1.480,-

5 prowadnic (85 mm)

Nr: 60.62.108

1.480,-

10 wsadów (68 mm)

Nr: 60.12.115

1.580,-

8 wsadów (85 mm)

Nr: 60.12.120

1.580,-

Typ 102

Stelaż ruchomy

Do szybkiego załadunku i rozładunku urządzenia
RATIONAL. Do użytkowania tylko w połączeniu
z szyną wjazdową.
Typ 62
Standard

Nr: 60.62.003

2.740,-

5 wsadów (80 mm)

Nr: 60.62.049

2.740,-

Typ 102
Standard

Nr: 60.12.011

2.920,-

8 wsadów (80 mm)

Nr: 60.12.055

2.920,-

Zabezpieczenie przeciwwypływowe
z tłumieniem hałasu (tylko dla urządzeń
gazowych)
Do odprowadzania spalin rurą (średnica rury
spalin 180 mm).
Typ 62

Nr: 70.00.768

2.540,-

Typ 102

Nr: 70.00.769

2.540,-

Szyna wjazdowa do stelaża
ruchomego

Szyna wjazdowa jest konieczna przy stosowaniu
stelaża ruchomego.
Standard

Nr: 60.62.094

730,-

Wózek transportowy

Standard
szer. 747 | gł. 980 | wys. 989 mm
Z regulacją wysokości
szer. 747 | gł. 1095 |
wys. 950 - 1330 mm

Wózek transportowy jest idealnym
uzupełnieniem stelaży ruchomych. Umożliwia on
załadunek i rozładunek także poza urządzeniem
RATIONAL oraz bezpieczny transport. Wersje
standardowa i do blach piekarniczych są
optymalnie dostosowane do wysokości podstaw
i szafek RATIONAL. Wózek transportowy
z regulacją wysokości nadaje się do stołów
roboczych, podwyższonych podstaw RATIONAL
oraz Combi-Duo.
Nr: 60.60.678

4.130,-

Z regulacją wysokości Nr: 60.70.160

6.210,-

Standard

Duży wybór wyposażenia dodatkowego Gastronorm (GN) i specjalnego znajduje się na stronach 36-40.
Wyposażenie dodatkowe do instalacji urządzeń RATIONAL znajduje się na stronie 42.
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Typ 201 i Typ 202
Okapy kondensacyjne

Dalsze wyposażenie dodatkowe

UltraVent

Rączka uchwytu stelaża ruchomego

Przyłącze elektryczne 1 NAC 230V
szer. 886 | gł. 1226 | wys. 450 mm

(dołączona do zestawu )
Uchwyt stelaża ruchomego ma dzięki temu stałe
miejsce i jest zawsze pod ręką.

Opis patrz str. 28
Typ 201 wersja
elektryczna
Typ 202 wersja
elektryczna*

Nr: 60.72.326

18.080,-

Nr: 60.74.067

22.870,-

Typ 201 i 202

gazowych)
Do odprowadzania spalin rurą (średnica rury
spalin 180 mm).

Opis patrz str. 28

Przyłącze elektryczne 1 NAC 230V
szer. 886 | gł. 1226 | wys. 628 mm
Nr: 60.72.205

27.930,-

Stelaż ruchomy

Typ 201, 60 talerzy

Nr: 60.21.099

8.580,-

Typ 201, 50 talerzy

Nr: 60.21.104

8.580,-

Typ 202, 84 talerze

Nr: 60.22.182

10.570,-

Typ 202, 100 talerzy

Nr: 60.22.109

10.570,-

Typ 202, 120 talerzy

Nr: 60.22.108

12.000,-

70mm
2 3/4''

Stelaż ruchomy

Do szybkiego załadunku i rozładunku urządzenia
RATIONAL.
Typ 201
Standard 20 wsadów

Nr: 60.21.054

7.460,-

15 wsadów (84 mm)

Nr: 60.21.156

7.460,-

16 wsadów (80 mm)

Nr: 60.21.172

7.460,-

17 wsadów (74 mm)

Nr: 60.21.174

7.460,-

Norma piekarnicza

Nr: 60.21.222

9.450,-

Standard 20 wsadów

Nr: 60.22.086

8.440,-

15 wsadów (84 mm)

Nr: 60.22.153

8.440,-

16 wsadów (80 mm)

Nr: 60.22.160

8.440,-

17 wsadów (74 mm)

Nr: 60.22.162

8.440,-

Typ 202

szer. 772 | gł. 1016 | wys. 1718 mm

Zestaw odprowadzania tłuszczu do
stelaża ruchomego

Tylko w połączeniu z opcją „Zintegrowanego
odpływu tłuszczu”.
Typ 201

Nr: 60.73.040

3.450,-

Typ 202

Nr: 60.73.041

3.910,-

Duży wybór wyposażenia dodatkowego Gastronorm (GN) i specjalnego znajduje się na stronach 36-40.
Wyposażenie dodatkowe do instalacji urządzeń RATIONAL znajduje się na stronie 42.
* Ograniczona moc wentylacyjna i kondensacyjna.
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Nr: 70.00.770

2.770,-

Typ 202

Nr: 70.00.771

2.770,-

Przy pomocy rampy wjazdowej można
wyrównać spadki (do 3%) w podłodze
kuchennej. Zapewnia to bezwstrząsowy wjazd
stelaży ruchomych do urządzenia RATIONAL.

Ruchomy stelaż na talerze

Za pomocą stelaża na talerze można za pomocą
Finishing® można doprowadzić do optymalnego
stanu spożycia do 120 talerzy z ułożonymi
daniami (do 31 cm średnicy talerza).

Typ 201

Rampa wjazdowa

Stelaże ruchome z wysokiej jakości stali szlachetnej spełniają najwyższe
wymogi jakościowe i są optymalnie dostosowane do urządzeń RATIONAL.
Niewielka wysokość najwyższej półki (max. 1,60 m) pozwala na szybki
i ergonomiczny załadunek i rozładunek. Duże, stabilnie obracające się i
higieniczne podwójne rolki zwrotne (CNS) zapewniają łatwy transport
potraw w kuchni.

szer. 522 | gł. 809 | wys. 1718 mm

80,-

Zabezpieczenie przeciwwypływowe
z tłumieniem hałasu (tylko dla urządzeń

UltraVent Plus

Typ 201 wersja
elektryczna

Nr: 60.72.378

Typ 201

Nr: 60.21.080

4.500,-

Typ 202

Nr: 60.22.181

5.230,-

Podwyższenie urządzenia

Podwyższa prześwit urządzenia RATIONAL o
70 mm. Tylko w połączeniu z podwyższeniem
stelaża ruchomego.
Typ 201 i 202

930,-

Nr: 60.70.407

Podwyższenie stelaży ruchomych
Tylko w połączeniu z podwyższeniem
urządzenia.
Typ 201

Nr: 60.21.184

1.710,-

Typ 202

Nr: 60.22.184

2.270,-

Systemy Finishing® na bankiety

Finishing® to nowy wymiar przyrządzania potraw.
W dziecinnie łatwy sposób pozwala obsłużyć także duże bankiety.

Czy dwadzieścia czy kilka tysięcy dań – za pomocą Finishing® przygotowuje się potrawy bez stresu
i pośpiechu, na wyznaczoną chwilę. Wstępnie przyrządzone dania układa się „na zimno” na talerzach
i wstawia je do specjalnych stelaży. Dopiero tuż przed podaniem, w ciągu kilku minut, w urządzeniu
RATIONAL doprowadza się dania do stanu idealnego do spożycia. Daje to możliwość elastycznego i
spokojnego reagowania na typowe dla wszelkiego rodzaju imprez przesunięcia w czasie.
Wąska konstrukcja oraz duże, stabilnie obracające się, podwójne rolki zwrotne zapewniają łatwy
transport do miejsca wydawania. Pokrowiec Thermocover RATIONAL pozwala „zaparkować” i
utrzymać temperaturę dań nawet przez 20 minut. Ten czas wystarczy aby przeprowadzić Finishing®
kolejnych potraw na stelażach i przewieźć je do miejsca wydawania.

Przykładowa kalkulacja
Pojemność
ruchomego stelaża na talerze

Wielkość imprezy
(liczba osób)

Stelaż na talerze,
Pokrowiec
Thermocover

Szyna
wjazdowa

Wózek
Maksymalna
transportowy wysokość
talerzy w mm

Maksymalna
wysokość
potraw w mm

15 / 20 talerzy*
z wykorzystaniem
SelfCookingCenter® 61

15 / 20

1

1

1

32 / 25

70 / 53

30 / 40

2

1

2

32 / 25

70 / 53

45 / 60

3

1

3

32 / 25

70 / 53

26 / 32 talerze*
z wykorzystaniem
SelfCookingCenter® 101

52 / 64

2

1

2

32 / 25

70 / 53

78 / 96

3

1

3

32 / 25

70 / 53

104 / 128

4

1

4

32 / 25

70 / 53

24 / 34 talerze*
z wykorzystaniem
SelfCookingCenter® 62

24 / 34

1

1

1

40 / 32

80 / 61

48 / 68

2

1

2

40 / 32

80 / 61

72 / 102

3

1

3

40 / 32

80 / 61

42 / 52 talerze*
z wykorzystaniem
SelfCookingCenter® 102

84 / 104

2

1

2

40 / 32

82 / 63

126 / 156

3

1

3

40 / 32

82 / 63

168 / 208

4

1

4

40 / 32

82 / 63

50 / 60 talerze*
z wykorzystaniem
SelfCookingCenter® 201

100 / 120

2

–

–

32 / 25

70 / 53

150 / 180

3

–

–

32 / 25

70 / 53

200 / 240

4

–

–

32 / 25

70 / 53

84 / 100 / 120 talerzy*
z wykorzystaniem
SelfCookingCenter® 202

168 / 200 / 240

2

–

–

40 / 32 / 25

80 / 66 / 53

252 / 300 / 360

3

–

–

40 / 32 / 25

80 / 66 / 53

336 / 400 / 480

4

–

–

40 / 32 / 25

80 / 66 / 53

* Talerze o średnicy do 31 cm.
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System Finishing®
Systemy bankietowe Finishing® – oszczędności rzędu 15%

System Finishing® obejmuje wszystkie ważne elementy wyposażenia dodatkowego, pozwalające od razu
rozpocząć Finishing®. Zamówienie zestawu daje także wyraźną korzyść cenową w porównaniu z zamawianiem
elementów pojedynczo.

Bankietowe systemy Finishing® dla typów 61, 101, 62 i 102, składające się ze:

stelaża na talerze, pokrowca Thermocover i wózka transportowego (tylko w połączeniu z szyną wjazdową do
stelaża na talerze, patrz str. 27 i 29)
Typ 61

20 talerzy

Nr: 60.70.400

6.210,-

Typ 101

32 talerze

Nr: 60.70.401

6.900,-

26 talerzy

Nr: 60.70.801

6.900,-

Typ 62

34 talerze

Nr: 60.70.402

8.850,-

Typ 102

52 talerze

Nr: 60.70.403

9.500,-

42 talerze

Nr: 60.74.064

9.500,-

Systemy Finishing® na bankiety, Typ 201 i 202 składający się z:
stelaża na talerze i pokrowca Thermocover
Typ 201

60 talerzy

Nr: 60.70.404

10.890,-

50 talerzy

Nr: 60.70.802

10.890,-

Typ 202

120 talerzy

Nr: 60.74.065

15.250,-

100 talerzy

Nr: 60.70.405

13.910,-

84 talerzy

Nr: 60.74.066

13.910,-

Stelaże na talerze (talerze do Ø 310 mm)

Równocześnie można za pomocą Finishing® doprowadzać do idealnego stanu do 120 porcji na talerzach,
ułożonych na stelażach. Swobodny dostęp ze wszystkich stron oraz niewielka wysokość umożliwiają szybki
i ergonomiczny załadunek i rozładunek talerzy. Wąska konstrukcja oraz duże, stabilnie obracające się rolki
zwrotne, zapewniają łatwy transport nawet przy nierównościach podłogi.
Maks. wysokość
Maks. wysokość
Liczba talerzy
talerza
potrawy
Typ 61
Typ 101
Typ 62
Typ 102
Typ 201
Typ 202

20 talerzy

25 mm

53 mm

Nr: 60.61.047

15 talerzy

32 mm

70 mm

Nr: 60.61.128

2.740,-

32 talerze

25 mm

53 mm

Nr: 60.11.030

3.060,-

26 talerzy

32 mm

70 mm

Nr: 60.11.149

3.060,-

34 talerze

32 mm

61 mm

Nr: 60.62.017

3.750,-

24 talerze

40 mm

80 mm

Nr: 60.62.061

3.750,-

52 talerze

32 mm

63 mm

Nr: 60.12.022

4.220,-

42 talerze

40 mm

82 mm

Nr: 60.12.062

4.220,-

60 talerzy

25 mm

53 mm

Nr: 60.21.099

8.580,-

50 talerzy

32 mm

70 mm

Nr: 60.21.104

8.580,-

84 talerze

40 mm

80 mm

Nr: 60.22.182

10.570,-

100 talerzy

32 mm

66 mm

Nr: 60.22.109

10.570,-

120 talerzy

25 mm

53 mm

Nr: 60.22.108

12.000,-

Typ 61, 101, 62 i 102: Wyposażyć w szynę wjazdową!
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2.740,-

Pokrowiec Thermocover do stelaży ruchomych i stelaży na talerze

Specjalne materiały izolacyjne pozwalają przechować dania na gorąco, do 20 minut po Finishing®. Zamknięcie
wyposażone w magnes umożliwia szybkie otwarcie i zamknięcie Thermocover. Jest on również łatwy do
umycia, a po złożeniu zajmuje niewiele miejsca.
Typ 61

Nr: 6004.1007

1.710,-

Typ 101

Nr: 6004.1009

2.220,-

Typ 62

Nr: 6004.1016

2.550,-

Typ 102

Nr: 6004.1014

2.880,-

Typ 201

Nr: 6004.1011

4.260,-

Typ 202

Nr: 6004.1012

5.940,-

Combi-Duo 61/101 na dole

Nr: 60.70.856

2.880,-

Combi-Duo 62/102 na dole

Nr: 60.70.884

4.260,-

Szyna wjazdowa do stelaża ruchomego

W celu korzystania ze ruchomych stelaży w urządzeniach RATIONAL typ 61, 62, 101 i 102 konieczna jest szyna
wjazdowa.
Typ 61, 101

Nr: 60.61.226

570,-

Typ 62, 102

Nr: 60.62.094

730,-

Wózek transportowy do stelaża ruchomego

Wysoka stabilność i maksymalna wytrzymałość wózka transportowego RATIONAL sprawiają, że doskonale
nadaje się do wygodnego załadunku i rozładunku stelaża ruchomego.
Typ 61, 101

Standard, wysokość 989 mm

Nr: 60.60.020

2.880,-

Typ 62, 102

Standard, wysokość 989 mm

Nr: 60.60.678

4.130,-

Typ 61, 101

Regulacja wysokości 950–1330 mm

Nr: 60.60.188

4.970,-

Typ 62, 102

Regulacja wysokości 950–1330 mm

Nr: 60.70.160

6.210,-

Wózek transportowy z Thermocover do Combi-Duo

Kombinacja „wózka transportowego o regulowanej wysokości” i „Thermocover na spodzie” została stworzona
specjalnie do Finishing® z Combi-Duo RATIONAL. Wystarczy wybrać odpowiedni stelaż na talerze oraz
Thermocover dla górnego urządzenia i optymalny zestaw Finishing® jest kompletny.
Typ 61/101

Nr: 60.70.920

7.840,-

Typ 62/102

Nr: 60.70.918

10.470,-
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Norma piekarnicza
Zapraszamy do zachwycania swoich gości pachnącymi, świeżymi wypiekami: chlebem, bułkami, ciastem, muffinami,
tartami. Jest to możliwe z wykorzystaniem specjalistycznego wyposażenia piekarniczego, dostępnego również w normie
piekarniczej.
Stelaż zawieszany i stelaż ruchomy w normie piekarniczej (400 x 600 mm)

Stelaże zawieszane (norma piekarnicza) oraz stelaż ruchomy BakingLine są wyposażone w prowadnice w kształcie „litery L”. Duże odstępy między szynami
pozwalają na wykorzystanie całej pojemności urządzenia RATIONAL również w przypadku wypieków o większej wysokości. W celu zabezpieczenia blach
przed wysunięciem prowadnice są zakrzywione z przodu.

Stelaże zawieszane, norma piekarnicza* (400 x 600 mm)
Typ 61

6 wsadów

Nr: 60.61.247

1.100,-

Typ 101

8 wsadów

Nr: 60.11.367

1.440,-

Stelaże zawieszane Combi-Rack* (norma piekarnicza 400 x 600 mm z 1/1 GN)
Typ 61

4 wsady

Nr: 60.61.293

1.710,-

Typ 101

7 wsadów

Nr: 60.11.407

2.040,-

Stelaż ruchomy, norma piekarnicza* (400 x 600 mm)
Typ 61

5 wsadów

Nr: 60.61.061

2.180,-

Typ 101

8 wsadów

Nr: 60.11.148

2.590,-

Wózek transportowy, norma piekarnicza

Wózek transportowy optymalnie nadaje się do załadunku i rozładunku stelaża ruchomego.
Wózek transportowy w normie piekarniczej jest wyposażony w 9 prowadnic w kształcie „litery L”
umożliwiających mocowanie blach do pieczenia o wymiarach 400 x 600 mm. Dodatkowo wyciąg
teleskopowy umożliwia odstawianie blach w celu ich zapełnienia.
Typ 61/101 9 wsadów

Nr: 60.60.932

4.970,-

Podstawa UG II, norma piekarnicza

10 par prowadnic 400 x 600 mm. Ścianki boczne i sufit zamknięty, tylna strona otwarta.
Standard

Nr: 60.30.836

5.100,-

Mobilne

Nr: 60.30.837

6.030,-

szer. 843 | gł. 732 | wys. 671 mm

Szafka UG II, norma piekarnicza, wersja UltraVent (Typ 61)

18 par prowadnic 400 x 600 mm. Ścianki boczne i sufit zamknięty, tylna strona otwarta, podwyższona
do 931 mm.

szer. 843 | gł. 732 | wys. 931 mm

Standard

Nr: 60.30.838

5.790,-

Mobilne

Nr: 60.30.845

6.770,-

* Prosimy zwrócić uwagę, że wersja GN oraz wersja piekarnicza 400 x 600 mm posiadają różne osłony wentylatora w komorze gotowania.
Osłonę wentylatora można zakupić u partnera serwisowego jako część zapasową.
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Blachy do pieczenia perforowane, blachy do pieczenia i smażenia

Aluminiowe blachy do pieczenia RATIONAL cechują doskonałe właściwości zapobiegające przywieraniu oraz
bardzo duża odporność na zużycie i długa żywotność. Powłoka TriLax® wspomaga przyrumienienie i doskonale
nadaje się do wykorzystywania w temperaturach do 300°C.

Blachy do pieczenia (perforowane)
2/3 GN (325 x 354 mm)

Nr: 60.74.147

180,-

1/1 GN (325 x 530 mm)

Nr: 6015.1103

240,-

Norma piekarnicza (400 x 600 mm)

Nr: 6015.1000

340,-

Blachy do pieczenia i smażenia (nieperforowane)
2/3 GN (325 x 354 mm)

Nr: 60.73.671

180,-

1/1 GN (325 x 530 mm)

Nr: 6013.1103

260,-

Norma piekarnicza (400 x 600 mm)

Nr: 6013.1003

380,-

Formy na muffiny i tymbale

Formy na muffiny i tymbale są wykonane z wysoce elastycznego tworzywa i nadają się idealnie do
przyrządzania np. flanów warzywnych, tymbali rybnych, puddingu chlebowego, jaj w koszulkach,
najróżniejszych deserów i wielu innych potraw. Pojemność napełniania ok. 100 ml.
300 x 400 mm (dla 1/1 GN)

Nr: 6017.1002

310,-

400 x 600 mm (dla 2/1 GN i normy piekarniczej)

Nr: 6017.1001

580,-

Pojemniki emaliowane „w marmurek”

Pojemniki emaliowane „w marmurek” RATIONAL nadają się szczególnie dobrze do ciast z blachy, ciast
ucieranych i pizzy pieczonej na blasze. Bardzo dobra przewodność cieplna zapewnia równomierne opiekanie
także spodu wypieków. Ponieważ narożniki pojemników są w pełni wyprofilowane, do serwowania nadają się
także narożne kawałki ciasta.
2/3 GN (325 x 354 mm)
1/2 GN (325 x 265 mm)
20 mm głębokości

Nr: 6014.1202

200,-

20 mm głębokości

Nr: 6014.2302

240,-

40 mm głębokości

Nr: 6014.1204

230,-

40 mm głębokości

Nr: 6014.2304

280,-

60 mm głębokości

Nr: 6014.1206

280,-

60 mm głębokości

Nr: 6014.2306

340,-

Norma piekarnicza (400 x 600 mm)

1/1 GN (325 x 530 mm)
20 mm głębokości

Nr: 6014.1102

330,-

20 mm głębokości

Nr: 6014.1002

40 mm głębokości

Nr: 6014.1104

370,-

40 mm głębokości

Nr: 6014.1004

370,410,-

60 mm głębokości

Nr: 6014.1106

460,-

60 mm głębokości

Nr: 6014.1006

500,-

Soczysta i chrupiąca pizza

Zapraszamy do zachwycania swoich gości świeżą pizzą prosto z SelfCookingCenter®. Pizze włoskie lub amerykańskie, świeże i mrożone, duże i małe –
z pomocą specjalnie opracowanego wyposażenia doskonale udają się wszystkie rodzaje: od góry soczyste z chrupiącym spodem.
SelfCookingCenter® rozgrzewa się do 300°C w czasie poniżej 10 minut. Stałe nagrzewanie pieca, które jest konieczne w przypadku zwykłych pieców do
pizzy, staje się więc zbędne. Pozwala to oszczędzić energię i czas.
Patent

Taca do grillowania i pieczenia pizzy

Specjalistyczna taca do grillowania i pieczenia pizzy o wysokim przewodnictwie ciepła umożliwia
profesjonalne przyrządzanie pizzy świeżej i mrożonej, podpłomyków i innych płaskich chlebków. Odwrotna
strona nadaje się do grillowania steków, warzyw oraz ryb. Taca do grillowania i pieczenia pizzy ma doskonałe
właściwości zapobiegające przywieraniu, jest bardzo odporna na zużycie i ma bardzo długą żywotność.
Powłoka TriLax® wspomaga przyrumienienie i doskonale nadaje się do wykorzystywania w temperaturach do
300°C.
450,-

2/3 GN (325 x 354 mm)

Nr: 60.73.798

1/1 GN (325 x 530 mm)

Nr: 60.70.943

610,-

Norma piekarnicza (400 x 600 mm)

Nr: 60.71.237

690,-
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Wyposażenie specjalistyczne RATIONAL
Dopiero stosowanie oryginalnego wyposażenie dodatkowego RATIONAL pozwala użytkować urządzenia RATIONAL w nieograniczonym zakresie. Tylko
dzięki niemu mogą się udać nawet najbardziej specjalistyczne zadania kulinarne – przyrządzanie produktów wstępnie frytowanych, grillowanie kurczaków
i kaczek czy produkcja całych pieczonych jagniąt i prosiaków. Bez uciążliwego obracania można przyrządzać nawet sznycle i steki. Oryginalne wyposażenie
dodatkowe RATIONAL jest specjalnie dostosowane do urządzeń RATIONAL. Każdy element wyposażenia dodatkowego jest bardzo wytrzymały i
optymalnie przygotowany do codziennego, wymagającego użytkowania w profesjonalnej kuchni.

Blachy do pieczenia perforowane, blachy do pieczenia i smażenia

Aluminiowe blachy do pieczenia RATIONAL cechują doskonałe właściwości zapobiegające przywieraniu oraz
bardzo duża odporność na zużycie i długa żywotność. Powłoka TriLax® wspomaga przyrumienienie i doskonale
nadaje się do wykorzystywania w temperaturach do 300°C.

Blachy do pieczenia (perforowane)
2/3 GN (325 x 354 mm)

Nr: 60.74.147

180,-

1/1 GN (325 x 530 mm)

Nr: 6015.1103

240,-

2/1 GN (650 x 530 mm)

Nr: 6015.2103

320,-

Norma piekarnicza (400 x 600 mm)

Nr: 6015.1000

340,-

Blachy do pieczenia i smażenia (nieperforowane)
2/3 GN (325 x 354 mm)

Nr: 60.73.671

180,-

1/1 GN (325 x 530 mm)

Nr: 6013.1103

260,-

2/1 GN (650 x 530 mm)

Nr: 6013.2103

320,-

Norma piekarnicza (400 x 600 mm)

Nr: 6013.1003

380,-

Ruszt grillowy w kratkę i paski

Dzięki innowacyjnej konstrukcji nowego rusztu do grillowania do dyspozycji są dwa różne wzory grillowania:
kratka i paski. Ruszt można wykorzystywać bez wstępnego rozgrzewania. W zależności od zastosowanej
strony można uzyskać klasyczne paski grillowe lub popularny amerykański wzór w stylu steakhouse. Ruszt
grillowy w kratkę i paski jest bardzo wytrzymały i ma bardzo długą żywotność. Powłoka TriLax® wspomaga
przyrumienienie i doskonale nadaje się do wykorzystywania w temperaturach do 300°C.
1/2 GN (325 x 265 mm)

Nr: 60.73.802

350,-

2/3 GN (325 x 354 mm)

Nr: 60.73.801

400,-

1/1 GN (325 x 530 mm)

Nr: 60.73.314

540,-

Taca do grillowania i smażenia

Za pomocą możliwej do stosowania w różny sposób tacy do grillowania i smażenia można uzyskać perfekcyjny,
skośny wzorek grillowy na produktach krótko smażonych, rybie i warzywach. Dzięki rowkowi, biegnącemu
wokół brzegu, odwrotna strona nadaje się idealnie do smażenia produktów, z których wypływa dużo tłuszczu
albo płynu (np. szynki). Taca do grillowania i smażenia jest bardzo odporna na zużycie i ma bardzo długą
żywotność. Powłoka TriLax® wspomaga przyrumienienie i doskonale nadaje się do wykorzystywania w
temperaturach do 300°C.
1/1 GN (325 x 530 mm)
Patent
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Nr: 60.71.617

520,-

Taca do grillowania i pieczenia pizzy

Specjalistyczna taca do grillowania i pieczenia pizzy o wysokim przewodnictwie ciepła umożliwia
profesjonalne przyrządzanie pizzy świeżej i mrożonej, podpłomyków i innych płaskich chlebków. Odwrotna
strona nadaje się do grillowania steków, warzyw oraz ryb. Taca do grillowania i pieczenia pizzy ma doskonałe
właściwości zapobiegające przywieraniu, jest bardzo odporna na zużycie i ma bardzo długą żywotność.
Powłoka TriLax® wspomaga przyrumienienie i doskonale nadaje się do wykorzystywania w temperaturach do
300°C.
2/3 GN (325 x 354 mm)

Nr: 60.73.798

1/1 GN (325 x 530 mm)

Nr: 60.70.943

610,-

Norma piekarnicza (400 x 600 mm)

Nr: 60.71.237

690,-

450,-

Ruszt CombiGrill

Za pomocą rusztu CombiGrill można uzyskać perfekcyjny wzorek grillowy na produktach krótko smażonych,
rybie i warzywach. Wcześniejsze rozgrzanie rusztu nie jest konieczne. Ruszt CombiGrill jest bardzo wytrzymały
i ma bardzo długą żywotność. Powłoka TriLax® wspomaga przyrumienienie i doskonale nadaje się do
wykorzystywania w temperaturach do 300°C.
Nr: 6035.1017

1/1 GN (325 x 530 mm)

490,-

Ruszt pomocniczy do załadunku rusztu CombiGrill

Ruszt pomocniczy wykonany ze stali nierdzewnej ułatwia grillowanie dużych ilości bardzo cienkich produktów
na rozgrzanym ruszcie CombiGrill.
Nr: 60.73.848

325 x 618 mm (dla 1/1 GN)

170,-

Forma do smażenia i pieczenia

Za pomocą formy do smażenia i pieczenia, w zaledwie kilka minut, można przygotować wiele potraw, które
zazwyczaj przygotowuje się na patelni, takich jak tortilla, paella, szwajcarskie ziemniaczane rösti, naleśniki, a
także małe pizze i ciasta. Żeberkowana powierzchnia zapewnia równomierne zarumienienie, a powłoka TriLax®
zapobiega przywieraniu potraw. Taca, na której umieszcza się formy, zapewnia ich wygodny i bezpieczny
transport. Forma do smażenia i pieczenia jest dostępna w dwóch wielkościach (ø 16 cm oraz ø 25 cm).
Zestaw małych form do smażenia i pieczenia (ilość: 4 plus taca)

Nr: 60.73.286

Zestaw dużych form do smażenia i pieczenia (ilość: 2 plus taca)

Nr: 60.73.287

740,-

Forma do smażenia i pieczenia, mała (ø 16 cm)

Nr: 60.73.271

220,-

Forma do smażenia i pieczenia, duża (ø 25 cm)

Nr: 60.73.272

300,-

Taca do małych form do smażenia i pieczenia

Nr: 60.73.212

140,-

Taca do dużych form do smażenia i pieczenia

Nr: 60.73.216

140,-

1.020,-

Multibaker

Multibaker jest przeznaczony do przyrządzania dużych ilości jaj sadzonych, omletów, placków rösti i tortilli.
Specjalna powłoka zapobiega przywieraniu potraw. Powłoka TriLax® zapobiega przywieraniu i wspomaga
przyrumienienie i doskonale nadaje się do wykorzystywania w temperaturach do 300°C.

Patent

1/3 GN (325 x 265 mm) 2 wgłębień

Nr: 60.73.764

190,-

2/3 GN (325 x 354 mm) 5 wgłębień

Nr: 60.73.646

280,-

1/1 GN (325 x 530 mm) 8 wgłębień

Nr: 60.71.157

370,-

CombiFry®

Opatentowany pojemnik CombiFry® po raz pierwszy pozwala przyrządzać duże ilości produktów wstępnie
frytowanych. Całkowicie odpadają koszty zakupu, magazynowania i utylizacji tłuszczu.
1/2 GN (325 x 265 mm)

Nr: 6019.1250

190,-

2/3 GN (325 x 354 mm)

Nr: 60.73.619

280,-

1/1 GN (325 x 530 mm)

Nr: 6019.1150

370,-

Ruszt Superspike do kurczaków i kaczek

Pionowe ustawienie kurczaków/kaczek gwarantuje szczególnie soczyste mięso piersi oraz równomierne
zarumienienie skóry.
Maks.
Superspike do kurczaków waga

XS
6 ⅔ 61

101 62

102 201 202

Pojemność H4, 1/2 GN

1300 g

4

16

24

–

–

48

–

Nr: 6035.1015

170,-

Pojemność H6, 1/1 GN

1800 g

–

12

18

24

36

36

72

Nr: 6035.1016

230,-

Pojemność H8, 1/1 GN

1300 g

–

16

24

32

48

48

96

Nr: 6035.1006

230,-

Pojemność H10, 1/1 GN

950 g

–

20

30

40

60

60

120

Nr: 6035.1010

240,-

Pojemność H12*

950 g

–

24

36

–

–

–

–

Nr: 6035.1011

280,-

Maks.
waga

XS
6 ⅔ 61

101 62

102 201 202

2200 g

–

16

32

Nr: 6035.1009

470,-

Superspike do kaczek
Pojemność 8: 1/1 GN

8

16

32

64

* jedynie w połączeniu z systemem grillowania ze stelażem zawieszanym lub systemem grillowania ze stelażem ruchomym.
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Wyposażenie specjalistyczne RATIONAL
Patent

Ruszt do pieczenia żeberek

Pionowe ułożenie żeberek na ruszcie umożliwia – przy optymalnym wykorzystaniu pojemności urządzenia –
idealne, delikatne wstępne podgotowanie żeberek (także w nocy).
Nr: 6035.1018

1/1 GN (325 x 530 mm)

440,-

Potato Baker

Przy pomocy wyjątkowego urządzenia Potato Baker firmy RATIONAL można przyrządzać ziemniaki z pieca lub
kolby kukurydzy bez folii aluminiowej do 50% szybciej.
Nr: 6035.1019

1/1 GN (325 x 530 mm)

410,-

Sztyca do grilla i Tandoori

Sztyca do grilla i Tandoori nadaje się idealnie do przyrządzania wszelkich potraw z rożna. Nieważne czy
będzie to mięso czy drób, ryba w całości czy jako filet – na odpowiednich sztycach wszystko zostanie idealnie
wypieczone. Wykonane z wysokiej jakości stali szlachetnej ramy do sztyc oraz sztyce, są bardzo odporne na
zużycie i można je myć w zmywarce.
Rama na sztyce do grilla i Tandoori 1/1 GN

Nr: 60.72.224

Rama na sztyce do grilla i Tandoori 2/1 GN

Nr: 60.72.421

250,-

Zestaw 1/1 GN (1 x ramy do sztyc i 5 różnych sztyc)

Nr: 60.72.414

450,-

Zestaw 2/1 GN (1 x ramy do sztyc i 5 różnych sztyc)

Nr: 60.72.415

500,-

3x sztyca О 5 mm, długość 530 mm

Nr: 60.72.416

150,-

3x sztyca О 8 mm, długość 530 mm

Nr: 60.72.417

170,-

3x sztyca □ 5 mm, długość 530 mm

Nr: 60.72.418

150,-

3x sztyca □ 8 mm, długość 530 mm

Nr: 60.72.419

170,-

3x sztyca do ryby 10 mm, długość 530 mm

Nr: 60.72.420

170,-

200,-

Formy na muffiny i tymbale

Formy na muffiny i tymbale są wykonane z wysoce elastycznego tworzywa i nadają się idealnie do
przyrządzania np. flanów warzywnych, tymbali rybnych, puddingu chlebowego, jaj w koszulkach,
najróżniejszych deserów i wielu innych potraw. Pojemność napełniania ok. 100 ml.
300 x 400 mm (dla 1/1 GN)

Nr: 6017.1002

310,-

400 x 600 mm (dla 2/1 GN i normy piekarniczej)

Nr: 6017.1001

580,-

Pojemniki emaliowane „w marmurek”

Pojemniki emaliowane „w marmurek” RATIONAL nadają się szczególnie dobrze do ciast z blachy, ciast
ucieranych i pizzy pieczonej na blasze. Bardzo dobra przewodność cieplna zapewnia równomierne opiekanie
także spodu wypieków. Ponieważ narożniki pojemników są w pełni wyprofilowane, do serwowania nadają się
także narożne kawałki ciasta.
2/3 GN (325 x 354 mm)
1/2 GN (325 x 265 mm)
200,-

20 mm głębokości

Nr: 6014.2302

Nr: 6014.1204

230,-

40 mm głębokości

Nr: 6014.2304

280,-

Nr: 6014.1206

280,-

60 mm głębokości

Nr: 6014.2306

340,-

20 mm głębokości

Nr: 6014.1102

330,-

20 mm głębokości

Nr: 6014.2102

450,-

40 mm głębokości

Nr: 6014.1104

370,-

40 mm głębokości

Nr: 6014.2104

490,-

60 mm głębokości

Nr: 6014.1106

460,-

60 mm głębokości

Nr: 6014.2106

560,-

20 mm głębokości

Nr: 6014.1202

40 mm głębokości
60 mm głębokości

2/1 GN (650 x 530 mm)

1/1 GN (325 x 530 mm)

Norma piekarnicza (400 x 600 mm)
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240,-

370,-

20 mm głębokości

Nr: 6014.1002

40 mm głębokości

Nr: 6014.1004

410,-

60 mm głębokości

Nr: 6014.1006

500,-

Forma do pizzy

Forma do pizzy do stelaży na talerze. Za pomocą formy do pizzy RATIONAL i stelaża do talerzy, można w
ciągu 10 minut upiec do 100 sztuk pizzy mrożonej convenience (o max. średnicy 280 mm). Formy z ułożonymi
pizzami wkłada się do stelaża na talerze i dopieka w urządzeniu RATIONAL na chrupko-soczyście za pomocą
Finishing®.
Nr: 60.71.158

90,-

Typ 101/102/201/202 do 12 kg (1/1 GN)

Nr: 60.70.819

900,-

Typ 201 do 30 kg (1 szpikulec z uchwytem)

Nr: 6035.1003

1.860,-

Typ 202 do 30 kg (1 szpikulec z uchwytem)*

Nr: 6035.1002

1.860,-

Szpikulec opcjonalny

Nr: 8710.1065

920,-

Pizza do Ø 280 mm

Rożen do pieczenia jagnięcia lub prosiaka (1 x jagnię lub 1 x prosię)
W łatwy sposób można przyrządzić całe jagnięta i prosięta.
Nadziać, zawiesić i gotowe.

* Rożen na 2. jagnię lub prosię opcjonalnie.

Zbiornik do odprowadzania tłuszczu (z pokrywą i wężem odpływowym)
Idealny do odprowadzania tłuszczu z grillowania i smażenia. Zbiornik można łatwo i bezpieczne opróżnić przez
wąż odpływowy z zaworem kulowym.
1/1 GN (325 x 530 mm)

Nr: 8710.1135

1.360,-

2/1 GN (650 x 530 mm)

Nr: 60.70.776

1.970,-

Pakiet stelaża zawieszanego, kaczka po pekińsku

Ten specjalistyczny stelaż zawieszany powiększa szerokość użytkową komory pieca we wszystkich piecach
konwekcyjno-parowych RATIONAL typu 101 wyprodukowanych po 09/2011. Umożliwia on optymalny
załadunek produktów przyrządzanych w zawieszeniu, takich jak np. kaczki po pekińsku. Górna półka służy do
zawieszania zawartego w pakiecie rusztu ze stali nierdzewnej i prostego mocowania produktów. Na dolnej
półce można umieścić przykładowo pojemnik emaliowany „w marmurek” do zbierania skapującego tłuszczu.
Pakiet stelaża zawieszanego, kaczka po pekińsku (stelaże zawieszane i ruszt 400 x 600 mm)

Nr: 60.74.402

2.270,-
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Akcesoria GN RATIONAL
Materiał, z którego są wykonane pojemniki RATIONAL, jest grubszy od standardowego o 33%. Ta wyjątkowa zaleta gwarantuje maksymalną stabilność,
również w przypadku dużych załadunków, a także optymalną trwałość i wygodną obsługę bez ostrych krawędzi.
Optymalne perforacje umożliwiają równomierne i wydajne gotowanie na parze. Zapraszamy do korzystania z wszechstronnego, stabilnego i
wytrzymałego wyposażenia do gotowania na parze warzyw i produktów bufetowych.

Ruszt z nierdzewnej stali szlachetnej
2/3 GN (325 x 354 mm)

Nr: 6010.2301

110,-

1/1 GN (325 x 530 mm)

Nr: 6010.1101

150,-

2/1 GN (650 x 530 mm)

Nr: 6010.2101

250,-

Norma piekarnicza (400 x 600 mm)

Nr: 6010.0103

230,-

Pojemniki ze stali nierdzewnej
1/3 GN (325 x 176 mm)

1/2 GN (325 x 265 mm)

20 mm głębokości

Nr: 6013.1302

70,-

20 mm głębokości

Nr: 6013.1202

80,-

40 mm głębokości

Nr: 6013.1304

90,-

40 mm głębokości

Nr: 6013.1204

100,-

65 mm głębokości

Nr: 6013.1306

90,-

65 mm głębokości

Nr: 6013.1206

110,-

100 mm głębokości

Nr: 6013.1210

140,-

1/1 GN (325 x 530 mm)

2/3 GN (325 x 354 mm)
20 mm głębokości

Nr: 6013.2302

100,-

20 mm głębokości

Nr: 6013.1102

120,-

40 mm głębokości

Nr: 6013.2304

110,-

40 mm głębokości

Nr: 6013.1104

140,-

65 mm głębokości

Nr: 6013.2306

130,-

65 mm głębokości

Nr: 6013.1106

170,-

100 mm głębokości

Nr: 6013.2310

160,-

100 mm głębokości

Nr: 6013.1110

200,-

2/1 GN (650 x 530 mm)
20 mm głębokości

Nr: 6013.2102

250,-

40 mm głębokości

Nr: 6013.2104

280,-

65 mm głębokości

Nr: 6013.2106

360,-

100 mm głębokości

Nr: 6013.2110

400,-

Pojemniki perforowane ze stali nierdzewnej
1/2 GN (325 x 265 mm)

2/3 GN (325 x 354 mm)

55 mm głębokości

Nr: 6015.1265

130,-

40 mm głębokości

Nr: 6015.2304

150,-

90 mm głębokości

Nr: 6015.1295

180,-

65 mm głębokości

Nr: 6015.2306

170,-

140 mm głębokości

Nr: 6015.1215

230,1/1 GN ze składanymi uchwytami (325 x 530 mm)

1/1 GN (325 x 530 mm)
55 mm głębokości

Nr: 6015.1165

190,-

90 mm głębokości

Nr: 6016.1195

370,-

90 mm głębokości

Nr: 6015.1195

250,-

140 mm głębokości

Nr: 6016.1115

490,-

140 mm głębokości

Nr: 6015.1115

370,-

65 mm głębokości

Nr: 6015.2165

530,-

100 mm głębokości

Nr: 6015.2195

570,-

2/1 GN (650 x 530 mm)

Produkty firmy RATIONAL są chronione jednym lub kilkoma z wyszczególnionych poniżej patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych: DE 10 230 242; DE 101 14 080; DE 103 09 487; DE 10 2004 004 393;
DE 101 20 488; DE 103 01 526; DE 10 2004020 365; EP 1 162 905; EP 1 519 652; EP 1 530 682; EP 0 856 705; EP 1 499 195; EP 1 682 822; EP 2 350 533; EP 2 426 419; US 5,915,372; US 6,299,921; US 6,581,588; US 6,600,288;
US 6,753,027; US 7,150,891; US 7,165,942; US 7,196,292; US 7,232,978; US 7,409,311; US 7,438,240; US 8,147,888; US 8,578,293; US 8,344,294; US 8,455,028; US 8,475,857; US 9 557 066; JP 3916261; JP 3747156; JP 4010946; JP 1225865;
JP 1227539; JP 1342288; JP 4598769; JP 4255912; plus patents pending.
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VarioSmoker
Teraz każdy, kto posiada urządzenie RATIONAL, może przyrządzać wędzone potrawy – bez pieca
wędzarniczego. Jest to możliwe dzięki nowemu VarioSmoker, w który można wyposażyć swoje urządzenie.
Szybko, prosto i tanio.
Nadaje on mięsu, rybom i warzywom aromatyczny, wędzony smak i wyjątkowy kolor. Twoje potrawy uzyskają
naturalny, wędzony smak, który możesz dostosować według upodobania.
VarioSmoker*

Nr: 60.73.008

2.120,-

*V
 arioSmoker może być używany wyłącznie przy włączonej instalacji wyciągowej. Docierające do instalacji wyciągowej spaliny muszą być odprowadzane
poza budynek.
Instalacje działające na zasadzie cyrkulacji powietrza, takie jak UltraVent, nie nadają się do współpracy z VarioSmoker, ponieważ nie zapewniają
bezpośredniego połączenia z instalacją wyciągową.
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Montaż
Przy montażu i pierwszym uruchomieniu SelfCookingCenter®, CombiMaster® Plus lub CombiMaster® firma RATIONAL zaleca skorzystanie z pomocy
odpowiedniego specjalistycznego usługodawcy i/lub punktu serwisowego. W ramach instalacji wykonywane jest prawidłowe podłączenie do wszystkich
źródeł zasilania (woda, prąd, gaz, odpływ wody). Uruchomienie urządzenia obejmuje autotest i kalibrację. Informacje o kosztach instalacji i pierwszego
uruchomienia podają dystrybutorzy urządzeń.

Zestaw przyłączeniowy, XS Typ 6⅔, Typ 61-202

Składa się z węża dopływu wody (2 m) oraz rur odpływowych DN 50.
Nr: 60.70.464

270,-

Osłona cieplna lewej ściany bocznej

Późniejsza instalacja osłony cieplnej pozwala na ustawienie promieniujących źródeł ciepła (np. grilla) przy lewej
ściance bocznej urządzenia.
XS Typ 6 ⅔

Nr: 60.74.182

Typ 61

Nr: 60.70.390

760,-

Typ 101

Nr: 60.70.391

890,-

Typ 62

Nr: 60.70.392

1.020,-

Typ 102

Nr: 60.70.393

1.170,-

Typ 201

Nr: 60.70.394

1.290,-

Typ 202

Nr: 60.70.395

1.540,-

690,-

Przerywacz kondensacji
H:

Powoduje przyspieszone wydobywanie się pary wodnej i innych oparów z rury odpowietrzającej. Para i
wyziewy są dzięki temu kierowane za pomocą przewodu rurowego do układu wentylacyjnego.
XS Typ 6 ⅔ (wys.: 440 mm)

Nr: 60.74.037

560,560,-

Typ 61, 101, 62 (wys.: 460 mm)

Nr: 60.72.591

Typ 102 (wys.: 460 mm)

Nr: 60.72.592

560,-

Typ 201, 202 (wys.: 460 mm)

Nr: 60.72.593

700,-

Nr: 60.70.463

250,-

Mocowanie urządzeń stołowych, Typ 61, 101, 62 i 102
Do mocowania urządzeń RATIONAL na szafce.

Mocowanie szafek oraz urządzeń RATIONAL Typ 201 i 202 do podłogi
Jest dołączone do zestawu urządzeń RATIONAL Typ 201, 202.

Nr: 8700.0317

120,-

Wózek transportowy na pojemnik do zintegrowanego odprowadzania tłuszczu
(Combi-Duo i typ urządzenia wolnostojące)
Umożliwia bezpieczny transport pełnych kanistrów/pojemników przeznaczonych do utylizacji.

(Wanna ze stali nierdzewnej jest częścią zestawu Combi-Duo do zintegrowanego odprowadzania tłuszczu lub opcji urządzenia wolnostojącego ze zintegrowanym
odprowadzaniem tłuszczu).
Nr: 60.73.309

1.590,-

Uchwyt ścienny

Do zajmującego niewiele miejsca mocowania urządzenia do ściany (zestaw nie obejmuje materiałów
montażowych).
Mocowanie i materiały mocujące należy ustalić wraz z architektem/statykiem oraz inwestorem budowlanym.
XS Typ 6 ⅔

Nr: 60.30.968

1.180,-

Typ 61

Nr: 60.70.963

1.820,-

Nr: 42.00.162

55,-

Pamięć USB RATIONAL
Pamięć USB do zapisu programów przyrządzania potraw i danych HACCP
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