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Příslušenství RATIONAL 
Objevte nové možnosti.

Celý prospekt obsahuje obrázky rozvržení



      Deska na grilování a pečení Křížový a proužkový grilovací rošt Plech na pečení  Multibaker

Příslušenství RATIONAL  
Pro náročné podmínky.

Využijte všechny možnosti svého varného zařízení: 
pomocí originálního příslušenství RATIONAL. Ať již 
připravujete grilované pokrmy, šťavnaté slané koláče, 
nadýchané pečivo, nebo křupavé řízky, užijte si dokonalou 
rozmanitost, zajistěte optimální vytížení svého varného 
zařízení a zbavte se časově náročných pracovních úkonů, 
jakými jsou obracení pokrmů nebo odstraňování zaschlých 
nečistot.

Originální příslušenství RATIONAL se vyznačuje zejména 
optimálním přenosem tepla a mimořádnou odolností 
a trvanlivostí. Povrchová vrstva TriLax má vynikající proti-
přilnavé vlastnosti, umožňuje dosáhnout požadovaného 
zabarvení a je vhodná k použití v prostředí s teplotami 
dosahujícími až 300 °. 

Navíc nabízíme rozsáhlý sortiment příslušenství od speci-
álních řešení montáže až po čisticí produkty a péči, určený 
přímo Vašim specifickým potřebám.

Příslušenství RATIONAL Vaši všestranní pomocníci:
>  gastronomické příslušenství ke grilování, pečení, 

smažení, fritování, vaření v páře a Finishing® 
>  vždy optimální řešení instalace
>  čisticí produkty a péče RATIONAL
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Deska na grilování a pečení 
Šťavnaté a křupavé pokrmy s typickou 
chutí pečeně či grilovaní.

Deska na grilování a pizzu 
Křupavě šťavnatá pizza jako z Itálie.

Nadchněte své hosty šťavnatým grilovaným masem, rybami nebo zeleninou. 
Na grilovací straně desky velmi snadno dosáhnete tradičního grilovacího vzoru 
s typickou lahodnou chutí grilovaného pokrmu. 

Pečicí strana je díky okraji po celém obvodu vhodná k bezpečné přípravě 
prudce restovaných pokrmů uvolňujících velké množství tuku a především 
k vytváření křupavé kůrky. Tak bude deska na grilování a pečení ideálním 
doplňkem pro Vaše menu à la carte.

Na zadní straně připravíte vedle čerstvé nebo předpečené pizzy také slané 
koláčky a tradiční chlebové placky. Díky teplotám až 300 °C a vynikající tepelné 
vodivosti vždy dosáhnete optimálního zhnědnutí a křupavosti.

Jemná žebrovaná struktura na grilovací straně desky je zvlášť vhodná 
k přípravě grilované zeleniny, ryb a jiných grilovaných pokrmů.

Přehled výhod, které  
získáte používáním programu: 
>  tradiční grilovací vzor
>  typická chuť grilování
> oboustranné použití
>  optimální nepřilnavost
>  snadné čištění

Přehled výhod, které  
získáte používáním programu: 
>   jemný grilovací vzor
>  typická chuť grilování
>  oboustranné použití 
>  křupavé a dozlatova opečené 

produkty
>  optimální nepřilnavost
>  snadné čištění

Strana na smažení

Strana na grilování Strana na grilování

Strana na pečení

2/3 GN (325 x 354 mm) Č.: 60.73.798

1/1 GN (325 x 530 mm) Č.: 60.70.943

Provedení dle pekařských norem (400 x 600 mm) Č.:  60.71.2371/1 GN (325 x 530 mm) Č.: 60.71.617

Patent

Patent
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>  15 porcí (3 kg) v zařízení  
SelfCookingCenter® XS typ 6 ⅔  
s funkcí iLevelControl

>  30 porcí (6 kg) v zařízení  
SelfCookingCenter  typ 61  
s funkcí iLevelControl

>  60 porcí (12 kg) v zařízení  
SelfCookingCenter® typ 62  
s funkcí iLevelControl

>  50 porcí (10 kg) v zařízení  
SelfCookingCenter® typ 101  
s funkcí iLevelControl

>  100 porcí (20 kg) v zařízení  
SelfCookingCenter® typ 102  
s funkcí iLevelControl

>  100 porcí (20 kg) v zařízení  
SelfCookingCenter® typ 201  
s funkcí iLevelControl

>  200 porcí (40 kg) v zařízení  
SelfCookingCenter® typ 202  
s funkcí iLevelControl

Křížový a proužkový grilovací rošt 
Až 160 rumpsteaků připravených  
během pouhých 15 minut.

Fritovací koš CombiFry® 
200 porcí hranolek 
za 15 minut.

Máte možnost volby: Díky inovativní konstrukci máte u nového křížového 
a proužkového grilovacího roštu k dispozici hned dva různé grilovací vzory 
pouze s jedním roštem. 

Podle toho, kterou stranu použijete, Vám křížový a proužkový grilovací rošt 
vytvoří na Vašich pokrmech otisk klasických proužků nebo oblíbený originální 
otisk „american steakhouse“. Grilovací rošt je mimořádně kvalitní a trvanlivý. 
Třívrstvá povrchová úprava TriLax umožňuje dosáhnout požadovaného 
zabarvení a je vhodná k použití při teplotách až 300 °C. Potraviny ke grilování 
jednoduše naskládejte na studený rošt a vložte je do zařízení najednou. 
Předehřívání není díky výborné tepelné vodivosti speciálních slitin vůbec 
nutné.

Díky patentovanému příslušenství CombiFry® je možné připravit velké 
množství předsmažených produktů, jako jsou rybí nugety, hranolky a 
americké brambory, bez přidání tuku. Zdravé a chutné.

Přehled výhod, které získáte 
používáním programu: 
>  dva různé grilovací vzory 

pouze s jedním roštem
>  není nutné předehřívání
>  vhodné i pro větší množství
>  optimální nepřilnavost
>  snadné čištění

Přehled výhod, které  
získáte používáním programu: 
>   o 95 % méně tuku 
> o 40 % méně kalorií
> velké množství
>  vše krásně zlatavé  

a křupavé

Příprava velkého množství hranolek 
za pouhých 15 minut je nyní možná 
díky fritovacímu koši CombiFry®:

1/2 GN (325 x 265 mm) Č.: 6019.1250

2/3 GN (325 x 354 mm) Č.: 60.73.619

1/1 GN (325 x 530 mm) Č.: 6019.1150

1/2 GN (325 x 265 mm) Č.: 60.73.802

2/3 GN (325 x 354 mm) Č.: 60.73.801

1/1 GN (325 x 530 mm) Č.: 60.73.314

Fritovací koš RATIONAL CombiFry® doporučují tyto značky

Strana s proužky

Strana s mřížkou

Patent
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Pánev na restování a pečení 
Neuvěřitelně snadná příprava  
pokrmů na pánvi.

Rošt Multibaker
Až 160 volských ok připravených  
během 2 minut.

Na pánvi k pečení a smažení připravíte téměř všechny klasické pokrmy, jejichž 
příprava je vhodná na pánvi, jako jsou švýcarské bramboráky, tortilla, slané 
koláče, palačinky nebo také malé koláče, jako například tarte tatin. Díky 
vynikající tepelné vodivosti a vlnitému podkladu dosáhnete během několika 
minut stejnoměrného opečení dozlatova po celé spodní části pokrmu. 
Speciálně tvarované nosné plechy dostupné v obou velikostech zajišťují 
snadnou, bezpečnou a stabilní manipulaci.

Multibaker se hodí pro přípravu volských ok, omelet, bramboráků  
nebo také tortill, obzvláště ve velkém množství. 

Speciální antiadhezivní povrchová úprava zajišťuje, že se potraviny nepřichytí.

Přehled výhod, které získáte 
používáním programu: 
>   vždy správná velikost s  

průměrem 16 cm nebo 25 cm 
>  díky vlnitému podkladu  

jsou pokrmy rovnoměrně 
opečeny

>  snadná manipulace díky  
bočním úchytům

>  speciální uložení pro snadné 
stohování

>  zásobník pro bezpečnou  
a plynulou manipulaci

>  optimální nepřilnavost
> snadné čištění

Přehled výhod, které získáte 
používáním programu: 
>   stejnoměrné opečení
>  ideální i pro větší množství
>  optimální nepřilnavost 
>  snadné čištění

1/3 GN (325 x 176 mm) 2 žlábky Č.: 60.73.764

2/3 GN (325 x 354 mm) 5 žlábky Č.: 60.73.646

1/1 GN (325 x 530 mm) 8 žlábky Č.:   60.71.157

Velká pánev na restování a pečení (ø 25 cm)

Patent je přihlášen

Sada (ø 16 cm)

Malá pánev na restování a pečení (ø 16 cm)

Sada (ø 25 cm)

Malá pánev na restování a pečení Č.: 60.73.271

Zásobník 1/1 GN, malý Č.: 60.73.212

Sada (4 kusy včetně zásobníku) Č.: 60.73.286

Velká pánev na restování a pečení Č.: 60.73.272

Zásobník 1/1 GN, velký Č.: 60.73.216

Sada (2 kusy včetně zásobníku) Č.: 60.73.287
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Plechy na pečení a smažení
Mají talent na všechno.

Granitové smaltované nádoby
Ideální ke smažení, dušení,  
pečení minutek a pečení.

Plech na pečení

Ať už řízky, medailonky, drůbeží maso, housky, croissanty, plundrové těsto, 
opékané brambory a mnoho dalšího, s plechy na smažení a pečení připravíte 
neuvěřitelné množství nejrůznějších pokrmů. Vše je rovnoměrně dozlatova 
připravené, šťavnaté i s krásnou kůrčičkou.

Granitové smaltované nádoby společnosti RATIONAL jsou téměř nezničitelné. 
Rohy nádob jsou plně vytvarované, díky čemuž nedochází u porcí koláčů 
a nákypů k žádným ztrátám.

Díky velmi dobré tepelné vodivosti jsou pokrmy vždy rovnoměrně dozlatova 
připravené, bez ohledu na to, zda připravujete křupavé řízky, šťavnaté pečeně 
nebo nadýchané koláče.

Přehled výhod, které získáte 
používáním programu: 
>  dokonalá rovnoměrnost
>  velké množství
>  vysoká kvalita
>  optimální nepřilnavost
>  snadné čištění

Přehled výhod, které získáte 
používáním programu: 
>  dokonalá rovnoměrnost
>  univerzální použití
>  stejnoměrné opečení
>  žádné ztráty porcí
>  vysoká kvalita

2/3 GN (325 x 354 mm) Č.:  60.73.671

1/1 GN (325 x 530 mm) Č.: 6013.1103

2/1 GN (650 x 530 mm) Č.: 6013.2103

Provedení dle pekařských norem (400 x 600 mm) Č.: 6013.1003

2/3 GN (325 x 354 mm) Č.: 60.74.147

1/1 GN (325 x 530 mm) Č.: 6015.1103

2/1 GN (650 x 530 mm) Č.: 6015.2103

Provedení dle pekařských norem (400 x 600 mm) Č.: 6015.1000

Perforovaný pečicí plech 

K pečení všech druhů předpečených produktů. 
1/2 GN

(325 x 265 mm)          
2/3 GN

(325 x 354 mm) 
1/1 GN 

(325 x 530 mm)
2/1 GN 

(650 x 530 mm)  
Provedení podle  
pekařské normy  
(400 x 600 mm)

Hloubka 20 mm Č.: 6014.1202 Č.: 6014.2302 Č.: 6014.1102 Č.: 6014.2102 Č.: 6014.1002

Hloubka 40 mm Č.: 6014.1204 Č.: 6014.2304 Č.: 6014.1104 Č.: 6014.2104 Č.: 6014.1004

Hloubka 60 mm Č.: 6014.1206 Č.: 6014.2306 Č.: 6014.1106 Č.: 6014.2106 Č.: 6014.1006

Plech na pečení

Perforovaný pečicí plech Nádoba 60 mm

Nádoba 40 mm
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Forma na muffiny a timbál 
Pečení může být tak jednoduché.

Rošt CombiGrill 
Jednoduché grilování.

Pomocný rošt 
Jedna rukojeť, perfektní vzorek mřížky.

Forma na muffiny a timbály z vysoce 
flexibilního materiálu se vyznačuje 
optimální nepřilnavostí. Díky objemu 
náplně 100 ml je zvlášť vhodná 
k přípravě zeleninového nákypu, 
rybího timbálu, chlebového pudinku, 
pošírovaných vajec a nejrůznějších 
dezertů.

Díky speciální konstrukci je rošt CombiGrill vhodný pro přípravu velkého 
množství grilovaných pokrmů. Potraviny ke grilování jednoduše naskládáte na 
studený rošt CombiGrill a vložíte je do zařízení najednou. Předehřívání roštu 
CombiGrill není díky výborné tepelné vodivosti speciálních slitin vůbec nutné.

Přehled výhod, které získáte 
používáním programu: 
>  vysoce flexibilní 
>  maximální nepřilnavost
>  ideální pro citlivé pokrmy
>  nejvyšší kvalita
>  snadné čištění

Přehled výhod, které získáte 
používáním : 
>  tradiční grilovací vzor
>  není nutné předehřívání
>  vhodné i pro větší  

množství
>  optimální nepřilnavost
>  snadné čištění

1/1 GN (325 x 618 mm) Č.: 60.73.848

1/1 GN (325 x 530 mm) Č.: 6035.1017

Pomocný rošt je ideálním doplňkem 
ke grilovacímu roštu CombiGrill. Po-
mocný rošt je velkým pomocníkem při 
velkém množství grilovaných pokrmů, 
především tenčích jídel, jako jsou např. 
minutkové steaky nebo grilovaná 
zelenina. Veškeré pokrmy ke grilování 
lze na pomocný rošt položit již mimo 
zařízení. Díky pomocnému roštu je 
možné připravované pokrmy umístit 
na horký rošt CombiGrill do zařízení 
pouze za jedno držadlo a později je 
možné ho stejně snadno vytáhnout.

Rošt CombiGrill s pomocným roštem

1/1 GN (300 x 400 mm) 12 žlábky Č.: 6017.1002

2/1 GN (400 x 600 mm) 24 žlábky Č.: 6017.1001
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Špíz na grilování a tandoori 
Všestranný špíz .

Vertikální poloha drůbeže a s ní spojený komínový efekt značně zkracují dobu 
přípravy. To zajišťuje mimořádně šťavnatá prsíčka a rovnoměrně a dozlatova 
opečenou kůžičku.

Snadná manipulace umožňuje rychlé umístění.

Špíz na grilování a tandoori poskytuje obdivuhodně rozmanité možnosti 
použití. S kulatým, čtvercovým nebo obdélníkovým průřezem budete mít vždy 
správný špíz na maso, ryby, drůbež nebo zeleninu.

Přehled výhod, které získáte 
používáním : 
>  různé velikosti pro  

univerzální použití
>  rovnoměrné opečení 
> snadná manipulace

Sada 1/1 GN* Č.: 60.72.414

Sada 2/1 GN* Č.: 60.72.415

3x špíz   5 mm, délka 530 mm Č.: 60.72.416

3x špíz   8 mm, délka 530 mm Č.: 60.72.417

3x špíz   5 mm, délka 530 mm Č.: 60.72.418

3x špíz   8 mm, délka 530 mm Č.: 60.72.419

3x špíz na ryby  4 x 10 mm, délka 530 mm Č.: 60.72.420

Rám pro grilování a tandoori 1/1 GN Č.: 60.72.224

Rám pro grilování a tandoori 2/1 GN Č.: 60.72.421

* Složení sady: 1x rám s 5 různými špízy.

Rošt Superspike na kuřata Velikost zařízení a množství plnění

Položka č. Rozměr 
GN

Kapacita Hmotnost 
produktu

XS 
Typ 6 ⅔

Typ 
61

Typ 
101

Typ 
62

Typ 
102

Typ 
201

Typ
202

6035.1015 1/2 GN 4 kuřata 1 300 g 4 16 24 48

6035.1016 1/1 GN 6 kuřat 1 800 g 12 18 24 36 36 72

6035.1006 1/1 GN 8 kuřat 1 300 g 16 24 32 48 48 96

6035.1010 1/1 GN 10 kuřat 950 g 20 30 40 60 60 120

6035.1011 12 kuřat 950 g 24 36

* Pouze ve spojení se zavěšeným stojanem na grilování nebo mobilním rámem pro grilování kuřat.

Rošt Superspike na kachnu

6035.1009 1/1 GN 8 kachen 2 200 g 8 16 16 32 32 64

Přehled výhod, které získáte 
používáním programu: 
> snadná manipulace
>  šťavnatá prsíčka
> maximální křupavost
> krátká doba přípravy
> velké množství

Superspike na kuřata

Superspike na kachnu

Sada špízů na grilování a tandoori

Superspike na kuřata a kachny
Až 96 kuřat připravených během  
pouhých 40 minut.
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Rošt na žebra 
Přes noc jemně předvařte až 70 kg  
žebírek a dogrilujte je podle potřeby.

Rožeň na opékání  
jehňat a selat 
Stačí zasunout,  
zavěsit a hotovo.

Pomocí jedinečného opékače brambor značky RATIONAL můžete připravovat 
opékané brambory a kukuřičné klasy až o 50 % rychleji, a to i bez hliníkové 
fólie.

Díky vertikálnímu uspořádání žeber 
na roštu na žebra optimálně využijete 
kapacitu vašeho varného zařízení až 
3,5 kilogramu na jeden rošt. Dokážete 
vařit velké množství ve špičkové 
kvalitě.

Po předvaření podle potřeby vytvoříte 
na povrchu žeber křupavou kůrku.

Přehled výhod, které získáte 
používáním programu: 
>  až o 50 % rychleji 
>  velké množství ve  

špičkové kvalitě
>  snadná manipulace
>  čištění bez námahy

Typ 101/102/201/202 do 12 kg (1/1 GN) Č.: 60.70.819

Typ 201 do 30 kg (jeden rožeň s nosičem) Č.: 6035.1003

Typ 202 do 30 kg (jeden rožeň s nosičem)* Č.: 6035.1002

Volitelný rošt Č.: 8710.1065

* Volitelný rošt na druhé jehně nebo sele.

1/1 GN (325 x 530 mm) Č.: 6035.1018

1/1 GN (325 x 530 mm) Č.: 6035.1019

Pro bezproblémové opékání celých jehňat a selat.

Patent

Opékač brambor  
Až 560 pečených brambor  
o 50 % rychleji.
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Zařízení VarioSmoker 
Znovu objevte uzené pokrmy.

Gastronomické příslušenství 
RATIONAL 
Maximální kvalita, více než standard.

Dodejte připravovanému masu, rybám a zelenině kouřové aroma 
a charakteristickou barvu. Přímo ve Vašem zařízení RATIONAL.

Vaše výrobky získají přirozenou uzenou vůni přesně podle Vašich představ, 
a to i bez udírny. Umožní Vám to nový systém VarioSmoker, který můžete 
zabudovat jako příslušenství do svého zařízení. Rychle, snadno a levně.

RATIONAL VarioSmoker Č.: 60.73.008

Nádoby děrované, nerezová ušlechtilá ocel

1/2 GN
(325 x 265 mm)          

2/3 GN
(325 x 354 mm) 

1/1 GN 
(325 x 530 mm)

1/1 GN 
(325 x 530 mm) 

(se sklopnými úchyty)

2/1 GN 
(650 x 530 mm)

Hloubka 40 mm Č.: 6015.2304

Hloubka 55 mm Č.: 6015.1265 Č.: 6015.1165

Hloubka 65 mm Č.: 6015.2306 Č.: 6015.2165

Hloubka 90 mm Č.: 6015.1295 Č.: 6015.1195 Č.: 6016.1195

Hloubka 100 mm Č.: 6015.2195

Hloubka 140 mm Č.: 6015.1215 Č.: 6015.1115 Č.: 6016.1115

1/3 GN 
(325 x 176 mm)

1/2 GN 
(325 x 265 mm)

2/3 GN 
(325 x 354 mm)

1/1 GN 
(325 x 530 mm)

2/1 GN 
(650 x 530 mm)

Hloubka 20 mm Č.: 6013.1302 Č.: 6013.1202 Č.: 6013.2302 Č.: 6013.1102 Č.: 6013.2102

Hloubka 40 mm Č.: 6013.1304 Č.: 6013.1204 Č.: 6013.2304 Č.: 6013.1104 Č.: 6013.2104

Hloubka 65 mm Č.: 6013.1306 Č.: 6013.1206 Č.: 6013.2306 Č.: 6013.1106 Č.: 6013.2106

Hloubka 100 mm Č.: 6013.1210 Č.: 6013.2310 Č.: 6013.1110 Č.: 6013.2110

2/3 GN (325 x 354 mm) Č.: 6010.2301

1/1 GN (325 x 530 mm) Č.: 6010.1101

2/1 GN (650 x 530 mm) Č.: 6010.2101

Provedení dle pekařských norem (400 x 600 mm) Č.: 6010.0103

Rošty z nerezavějící ušlechtilé oceli

Obzvláště vhodné pro velké pečeně.

Nádoby z ušlechtilé oceli

Tloušťka materiálu nádob společnosti RATIONAL se nachází až 33 % nad 
standardem. Tato jedinečnost zaručuje maximální stabilitu také při velkých 
dávkách, dlouhou životnost a také příjemnou manipulaci, protože nádoby 
nemají ostré hrany. 

Díky maximálním otvorům jsou vaše potraviny v páře připravovány 
rovnoměrně a účinně. S pomocí tohoto mnohostranného, odolného a 
trvanlivého příslušenství připravujte v páře zeleninu nebo pokrmy pro  
Váše hosty.
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Systémy Finishing® pro bankety 
Pořádané akce se tak stávají zábavou.

Termokryt

Speciální izolační materiály umožňují talíře uchovávat horké až  
20 minut po použití systému Finishing®. Díky jednoduchému mag-
netickému těsnění můžete tepelný kryt Thermocover otevřít a zavřít 
velice rychle. Kryt se také snadno čistí a zabírá málo místa.

Přepravní vozík se spodním termokrytem  
pro konvektomaty Combi-Duo

Kombinace výškově nastavitelného přeprav-
ního vozíku a dolního tepelného krytu byla 
vyvinuta speciálně pro používání systému 
Finishing® v zařízeních Combi-Duo. 

Přepravní vozík 

Standardní přepravní vozík pro: 
> podstavec, výška 671 mm

Výškově nastavitelný přepravní vozík pro:
> pracovní stoly do výšky 1 265 mm 
> podstavce zvýšené na 931 mm 
> konvektomaty Combi-Duo

Typ 61 20 talířů Č.: 60.70.400

Typ 101 32 talířů Č.: 60.70.401

26 talířů Č.: 60.70.801

Typ 62 34 talířů Č.: 60.70.402

Typ 102 52 talířů Č.: 60.70.403

42 talířů Č.: 60.74.064
Zajistěte vjezdovou ližinu! 

Počet
talířů

Max. 
výška talíře

Max. 
výška  
pokrmu

Typ 61 20 talířů 25 mm 53 mm Č.: 60.61.047

15 talířů 32 mm 70 mm Č.: 60.61.128

Typ 101 32 talířů 25 mm 53 mm Č.: 60.11.030

26 talířů 32 mm 70 mm Č.: 60.11.149

Typ 62 34 talířů 32 mm 61 mm Č.: 60.62.017

24 talířů 40 mm 80 mm Č.: 60.62.061

Typ 102 52 talířů 32 mm 63 mm Č.: 60.12.022

42 talířů 40 mm 82 mm Č.: 60.12.062

Typ 201 60 talířů 25 mm 53 mm Č.: 60.21.099

50 talířů 32 mm 70 mm Č.: 60.21.104

Typ 202 120 talířů 25 mm 53 mm Č.: 60.22.108

100 talířů 32 mm 66 mm Č.: 60.22.109

84 talířů 40 mm 80 mm Č.: 60.22.182

Typ 61, 101, 62 a 102: Zajistěte vjezdovou ližinu!

Typ 201 60 talířů Č.: 60.70.404

50 talířů Č.: 60.70.802

Typ 202 120 talířů Č.: 60.74.065

100 talířů Č.: 60.70.405

84 talířů Č.: 60.74.066

Typ 61 Č.: 6004.1007

Typ 101 Č.: 6004.1009

Typ 62 Č.: 6004.1016

Typ 102 Č.: 6004.1014

Typ 201 Č.: 6004.1011

Typ 202 Č.: 6004.1012

Combi-Duo 61/101 dolní Č.: 60.70.856

Combi-Duo 62/102 dolní Č.: 60.70.884

Typ 61/101
(přepravní vozík 60.60.188 a 
termokryt 60.70.856)

Č.: 60.70.920

Typ 62/102
(přepravní vozík 60.70.160 a 
termokryt 60.70.884)

Č.: 60.70.918

Zasouvací kolejnice pro stojanový vozík

U stolních zařízení typ 61, 62, 101 a 102 je pro použití stojano-
vého vozíku nebo stojanového vozíku na talíře nutná zasouvací 
kolejnice.

Typ 61/101 Č.: 60.61.226

Typ 62/102 Č.: 60.62.094

Typ 61/101 Č.: 60.60.020

Typ 62/102 Č.: 60.60.678

Typ 61/101 Č.: 60.60.188

Typ 62/102 Č.: 60.70.160

Zasouvací kolejnice pro stojanový vozík

      Banketové systémy pro volně stojící zařízení

Stojanový vozík na talíře

Přepravní vozík

Banketové systémy pro volně stojící zařízení 
(skládají se ze: stojanového vozíku a termokrytu)

Banketové systémy pro stolní zařízení
(skládají se ze: stojanového vozíku , tepelného krytu a přepravního vozíku)

Systém Finishing® obsahuje všechno důležité příslušenství,  
s nímž jej můžete ihned začít používat.

Bez ohledu na to, zda se jedná o 20, 100, 
nebo více než 1 000 jídel, při použití systému 
Finishing® lze pokrmy připravovat bez stresu 
a chvatu. Podle počtu hostů se na talíře na-
servírují studené pokrmy, které se následně 
ve zchlazeném stavu uchovávají ve stoja-
novém vozíku. Teprve krátce předtím, než 
budete pokrmy potřebovat, se talíře pomocí 
systému Finishing® připraví všechny současně 
k servírování, a to bez stresu a dodatečných 
nároků na personál.

Stojanový vozík (pro talíře o velikosti do Ø 31 cm)
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Konvektomat Combi-Duo 
Dvojitá flexibilita bez dodatečného místa.

Kombinace dvou zařízení RATIONAL jednoduše nad sebou otevírá další možnosti – zejména 
v případech, kdy je prostor v kuchyni nedostatkovým zbožím. Bez potřeby dalšího místa můžete 
pracovat s různými provozními režimy současně, čímž si zajišťujete maximální flexibilitu. Dolní 
zařízení přitom snadno a pohodlně ovládáte z horního ovládacího panelu.

 Horní zařízení 
Dolní zařízení

Typ 61 
Elektřina

Typ 61 
Plyn

Typ 61  
elektrický
Typ 101 
elektrický

Válečky Č.: 60.71.925 Č.: 60.71.925

Nohy 150 mm Č.: 60.71.926 Č.: 60.71.926

Pojízdné provedení Č.: 60.71.927 Č.: 60.71.927

Typ 61  
plynový

Válečky Č.: 60.71.928

Nohy 150 mm Č.: 60.71.929

Pojízdné provedení Č.: 60.71.930

Podstavec UG I pro Combi-Duo, typ 61 na typ 61
Výška 210 mm (jen pro Combi-Duo s nohami přístroje)

Č.: 60.30.362 

Podstavec UG I pojízdný pro Combi-Duo, typ 61 
na typ 61 výška 210 mm (pouze pro Combi-Duo 
s nohami přístroje)

Č.: 60.30.363 
 

Digestoř UltraVent pro 
zařízení na elektřinu Combi-Duo

Č.: 60.72.322 

Nástavec k odsávání výparů pro elektrické přístroje Combi-Duo Č.: 60.72.316

Výškově nastavitelný přepravní vozík, typ 61/101 Č.: 60.60.188

Sada se zabudovaným odvodem tuku pro varianty 
s nožkami a podvozkem

Č.: 60.73.303 

Sada se zabudovaným odvodem tuku pro variantu 
61E/61E při použití podstavce pod konvektomat UG I (210 mm) Č.: 60.73.301

Přepravní vozík pro nádoby se zabudovaným odvodem tuku Č.: 60.73.309

 Horní zařízení
Dolní zařízení

Typ 62 
Elektřina

Typ 62 
Plyn

Typ 62 elektrický
Typ 102 elektrický

Válečky Č.: 60.71.931 Č.: 60.71.931

Nohy 150 mm Č.: 60.71.932 Č.: 60.71.932

Pojízdné provedení Č.: 60.71.933 Č.: 60.71.933

Typ 62 plynový Válečky Č.: 60.71.934

Nohy 150 mm Č.: 60.71.935

Pojízdné provedení Č.: 60.71.936

Podstavec UG I pro Combi-Duo, typ 62 na typ 62
Výška 210 mm (jen pro Combi-Duo s nohamai přístroje)

Č.: 60.30.365

Podstavec UG I pojízdný pro Combi-Duo, typ 62 na 
typ 62 výška 210 mm 
(jen pro Combi-Duo s nohami přístroje)

Č.: 60.30.366

Výškově nastavitelný přepravní vozík, typ 62/102 Č.: 60.70.160

Sada se zabudovaným odvodem tuku pro varianty 
s nožkami a podvozkem

Č.: 60.73.304

Sada se zabudovaným odvodem tuku pro variantu 
62E/62E při použití podstavce pod konvektomat UG I (210 mm)

Č.: 60.73.302

Přepravní vozík pro nádoby se zabudovaným odvodem tuku Č.: 60.73.309

Standardní s válečky
Maximální zásuvná výška 1,60 m. 
Pohyblivé – umožňuje snadné čištění. 
Je nutno nainstalovat podlahový odtokový 
žlab! 

Nohy přístroje RATIONAL 150 mm
Maximální zásuvná výška 1,68 m. 
V případech, kdy není k dispozici  
podlahový odtokový žlab.

Pojízdný s kolečky
Maximální zásuvná výška 1,72 m.  
Dvě kolečka se zajišťovací brzdou.

Vyberte si ze tří variant instalace (ne pro XS typ 6 ⅔)

Sada Combi-Duo pro XS, zavírání dvířek na pravé straně Č.: 60.73.768

Sada Combi-Duo pro XS, zavírání dvířek na levé straně Č.: 60.74.276

Podstavec UG I pro Combi-Duo XS typ 6 ⅔ na 
XS typ 6 ⅔ (Š 634 | H 558 | V 555 mm)

Č.: 60.31.020

Podstavec UG I pojízdný pro Combi-Duo XS typ 6 ⅔ na 
XS typ 6 ⅔ (Š 634 | H 558 | V 555 mm)

Č.: 60.31.170

Podstavec UG II pro Combi-Duo XS typ 6 ⅔ na 
XS typ 6 ⅔ (Š 639 | H 563 | V 557 mm)

Č.: 60.31.046

UltraVent XS Combi-Duo Č.: 60.73.943

UltraVent Plus XS Combi-Duo Č.: 60.74.404

Typ 61 a 101

Typ 62 a 102

XS typ 6 ⅔

SelfCookingCenter® XS a CombiMaster® Plus XS typ 6 ⅔

SelfCookingCenter®, CombiMaster® Plus a CombiMaster® typ 61 a 101

SelfCookingCenter® a CombiMaster® Plus typ 62 a 102



2524

Podstavce a nosné skříně 
Pro stabilní instalaci zařízení.

Pro stabilní instalaci přístroje RATIONAL máte k dispozici podstavce a nosné 
skříně z kvalitní a pevné ušlechtilé oceli. Provedení všech podstavců a nosných 
skříněk odpovídá platným hygienickým předpisům.

Podstavec UG II, 14 párů nosných ližin, boční stěny a vršek Š 845 | H 724 | V 671 mm Š 1 067 | H 934 | V 671 mm

Standardní provedení Č.: 60.30.328 Č.:   60.30.331

Pojízdné provedení (kolečka, zajišťovací brzda) Č.: 60.30.329 Č.:   60.30.332

Podstavec UG II dle pekařské normy, 
10 párů nosných ližin, 400 x 600 mm, boční stěny a vršek  Š 845 | H 732 | V 671 mm

Standardní provedení Č.: 60.30.836

Pojízdné provedení (kolečka, zajišťovací brzda) Č.:  60.30.837

Podstavec UG II dle pekařské normy, 
18 párů nosných ližin, 400 x 600 mm, boční stěny a vršek  Š 845 | H 732 | V 931 mm

Verze UltraVent (typ 61) Č.: 60.30.838

Nosná skříň US III, 
14 párů nosných ližin, boční stěny, zadní stěna a vršek  Š 845 | H 724 | V 671 mm Š 1 067 | H 934 | V 671 mm

Standardní provedení Č.: 60.30.334 Č.:   60.30.339

Pojízdné provedení (kolečka, zajišťovací brzda) Č.: 60.30.335 Č.:   60.30.340

Nosná skříň US III verze UltraVent (typ 61 nebo 62) 
ve spojení s digestoří UltraVent nebo nástavcem k odsávání výparů, 
20 párů nosných ližin, zvýšených na 931 mm Š 845 | H 724 | V 931 mm Š 1 067 | H 934 | V 931 mm

Standardní provedení Č.: 60.30.337 Č.:   60.30.342

Pojízdné provedení (kolečka, zajišťovací brzda) Č.: 60.30.338 Č.:   60.30.343

Nosná skříň US IV, 
14 párů nosných ližin, křídlová dvířka, uzavřená ze všech stran. Š 845 | H 724 | V 671 mm Š 1 067 | H 934 | V 671 mm

Standardní provedení Č.: 60.30.344 Č.:   60.30.348

Pojízdné provedení (kolečka, zajišťovací brzda) Č.: 60.30.345 Č.:   60.30.349Nosná skříň US IV

Podstavec UG I

Podstavec UG II

Podstavec UG II , pekařská norma UG II

Nosná skříň US III

Typ 61 a 101 Typ 62 a 102

Podstavec UG I, otevřený na všechny strany Š 843 | H 587 | V 671 mm Š 1 065 | H 799 | V 671 mm

Standardní provedení  Č.: 60.30.320 Č.:  60.30.324

Pojízdné provedení (kolečka, zajišťovací brzda) Č.: 60.30.321 Č.:  60.30.325

Podstavec UG I, XSPodstavec UG XS

XS Typ 6 ⅔

Podstavec UG XS Š 629 | H 438 | V 150 mm

Pro instalaci na nízkých pracovních plochách zvýšenou o 15 cm až 
19 cm, k vyrovnání mírně nerovných pracovních ploch a k upevnění 
vašeho zařízení RATIONAL na stole.

Č.:  60.31.029

Podstavec UG I XS, otevřený na všechny strany Š 634 | H 558 | V 931 mm

Standardní provedení Č.:  60.31.018

Pojízdné provedení (kolečka, zajišťovací brzda) Č.:  60.31.0169

Podstavec UG II XS, boční stěny a horní část Š 639 | H 563 | V 933 mm

8 párů nosných lišt se dvěma odkládacími přihrádkami a meziúrovní Č.:  60.31.044
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Odvětrávací technika RATIONAL
Pro dobré ovzduší ve vaší kuchyni.

Nástavec k odsávání výparů 

Páry jsou automaticky odsávány při otevření dvířek varné komory 
za podpory ventilátoru (bez kondenzační techniky). Instalace je 
jednoduchá a lze ji provést i kdykoli dodatečně. Je nutné zajistit 
venkovní připojení.

Digestoř UltraVent 

Kondenzační technologie nástavců UltraVent váže a odvádí 
vystupující výpary. Vyvedení do venkovního prostoru nebo 
rozšíření stávající vzduchotechnické instalace nejsou pro tento 
odsavač par nutné. Instalace je jednoduchá a lze ji provést  
i kdykoli dodatečně. 

Digestoř UltraVent Plus

Kromě kondenzační technologie UltraVent je UltraVent Plus 
vybaven speciální filtrační technikou. Tím je zabráněno šíření 
jak par, tak i obtížného dýmu, jaký vzniká například při grilování 
a opékání. Zařízení RATIONAL je tak možno instalovat také  
na kritických místech, jako např. v průčelních oblastech.

Nástavec k  
odsávání výparů

Digestoř 
UltraVent

Digestoř  
UltraVent Plus

XS typ 6 ⅔ Elektřina Č.: 60.73.865 Č.: 60.74.394

Combi-Duo Č.: 60.73.943 Č.: 60.74.404

Typ 61/101 Elektřina Č.: 60.72.313 Č.: 60.72.320 Č.: 60.72.202

Plynové provedení* Č.: 60.72.317 Č.: 60.72.323

Combi-Duo** Č.: 60.72.316 Č.: 60.72.322 Č.: 60.72.203

Typ 62/102 Elektřina Č.: 60.72.318 Č.: 60.72.325 Č.: 60.72.204

Typ 201 Elektřina Č.: 60.72.326 Č.: 60.72.205

Typ 202 Elektřina*** Č.: 60.74.067

UltraVent, UltraVent Plus a nástavec k odsávání výparů pro levé zavírání na požádání!
*   U digestoře UltraVent a nástavce na odsávání par ve vývodu plynů je nutné spaliny vyvést do komína či do speciálního větracího nástavce.  
**  Nástavec UltraVent Plus se nesmí montovat na pojízdné provedení přístroje Combi-Duo. Pouze přístroje na elektřinu.
***  Omezený výkon odsávání a kondenzace.

Cateringová souprava

Toto příslušenství (nosný rám + nožky z ušlechtilé oceli) se mon-
tuje pod zařízení namísto jeho běžných nožek. Pevná boční madla 
slouží k ochraně a jednoduchému pohybu stroje. 

Typ 61/101 Č.: 60.73.111

Typ 62/102 Č.: 60.73.141

Nosná skříňka UG II Catering

14 dvojic odkládacích kolejnic. Boční stěny a vršek v uzavřeném 
provedení, zadní stěna otevřená, s bočním vyztužením. Čtyři 
pojezdová kolečka z ušlechtilé oceli Ø 200 mm. Pouze ve spojení 
s cateringovou soupravou.

Š 1 188 | H 724 | V 778 mm

Typ 61/101
Pojízdné provedení 
(kolečka, zajišťovací brzda)

Č.: 60.30.890

Typ 62/102
Pojízdné provedení 
(kolečka, zajišťovací brzda)

Č.: 60.30.891

Zvláštní možnosti instalace 
Pro vaše individuální potřeby.

UltraVent XS

Digestoř UltraVent  

Příslušenství pro mobilní cateringové služby Pro nejlepší výsledky 
vaření i na cestách.         

Montážní souprava pro zařízení SelfCookingCenter® XS  
a CombiMaster® Plus XS

Právě při front cookingu je vizuální dojem důležitý. Velmi flexibilní 
a snadno zabudovatelná montážní souprava již zahrnuje digestoř. 
Montážní soupravu si můžete vybavit podle svých individuálních 
potřeb digestoří UltraVent nebo UltraVent Plus. Kondenzační 
digestoř UltraVent váže a zcela odvádí páry.

Kromě kondenzační technologie UltraVent je zařízení UltraVent 
Plus vybaveno speciální filtrační technologií. Tím je zabráněno 
šíření par i obtěžujícího dýmu, který vzniká při grilování a pečení. 

Velmi flexibilní a snadno zabudovatelná montážní souprava již ob-
sahuje předepsanou kondenzační digestoř UltraVent XS, která váže 
a zcela odvádí unikající páru. Již namontovaná zaslepovací sada 
brání usazování nečistot na špatně dostupných místech, splňuje 
přísné hygienické nároky a zajišťuje profesionální a harmonický 
celkový vizuální dojem.

Montážní souprava pro zařízení XS Typ 6 ⅔ B 700 | T 600 | H 950

s UltraVent XS Č.: 60.74.063

s UltraVent Plus XS Č.: 60.74.405
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Zavěšení na stěnu

K montáži na zeď pro úsporu místa (upevňovací materiál 
není součástí dodávky). Způsob upevnění a upevňova-
cí materiál je nutné projednat s architektem/statikem 
a stavebníkem.

Přerušovač kondenzace

Urychluje odvádění páry a dalších zplodin z odvětrávací 
trubice. Výpary je tak možné cíleně odvádět potrubím  
do odtahu.

XS typ 6 ⅔ Č.: 60.30.968

Typ 61 Č.: 60.70.963

XS typ 6 ⅔ Č.: 60.74.037

Typ 61, 101, 62 Č.: 60.72.591

Typ 102 Č.: 60.72.592

Typ 201, 202 Č.: 60.72.593

Rukojeť pro stojanový vozík

Rukojeť stojanového vozíku má své pevné místo a je 
pohotově po ruce. (Dodává se spolu s volně stojícím 
zařízením)

Sada pro připojení přístroje 

Skládá se z přívodní hadice na vodu (2 m), odpadního 
potrubí DN 50. 

Typ 201/202 Č.: 60.72.378 XS typ 6 ⅔, typ 61 – 202 Č.: 60.70.464

Nájezdová rampa

Pomocí nájezdové rampy můžete vyrovnávat šikmé plo-
chy (se spádem až 3 %) na kuchyňské podlaze. Zajistíte 
si tak plynulé zajíždění stojanovým vozíkem k přístroji 
RATIONAL.

Tepelný štít na levou boční stěnu

Dodatečná instalace tepelného štítu umožňuje umístění 
zdrojů sálavého tepla (např. grilu) v blízkosti levé boční 
stěny.

Prvek pro zajištění proudění  
(pouze pro plynová zařízení)

K odvádění spalin prostřednictvím roury  
(průměr spalinové roury 180 mm).

Zvýšení zařízení a stojanového vozíku

Umožňuje zvýšit světlou výšku přístroje RATIONAL 
o 70 milimetrů. Jen ve spojení se zvýšením stojanového 
vozíku.

Typ 201 Č.: 60.21.080

Typ 202 Č.: 60.22.181

Typ XS 6 ⅔ Č.: 60.74.182

Typ 61 Č.: 60.70.390

Typ 62 Č.: 60.70.392

Typ 101 Č.: 60.70.391

Typ 102 Č.: 60.70.393

Typ 201 Č.: 60.70.394

Typ 202 Č.: 60.70.395

Typ 61 Č.: 70.00.737

Typ 62 Č.: 70.00.768

Typ 101 Č.: 70.00.757

Typ 102 Č.: 70.00.769

Typ 201 (s tlumičem hluku) Č.: 70.00.770

Typ 202 (s tlumičem hluku) Č.: 70.00.771

Podstavec pro zařízení typ 201/202 Č.: 60.70.407

Stojanový vozík typ 201 Č.: 60.21.184

Stojanový vozík typ 202 Č.: 60.22.184

Patent

Speciální příslušenství RATIONAL 
Vždy dokonalé řešení.           
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Ošetřujicí přípravky 
Čistota, hygiena,  
lesk a ochrana zdraví.
Ošetřujicí přípravky RATIONAL jsou optimálně přizpůsobeny potřebám zařízení RATIONAL a splňují 
nejvyšší nároky kvality.

Čisticí tablety, 100 kusů Č.: 56.00.210

Speciální jemný čisticí prostředek – při znečištění při vaření < 200 °C, není žíravý, 10 litrů 
(pro CPC se systémem CleanJet® a ruční čištění)

Č.: 9006.0136

Čisticí prostředek na grily proti velkým nečistotám, 10 litrů
(pro CPC se systémem CleanJet® a ruční čištění)

Č.: 9006.0153

Lešticí prostředek, 10 litrů (pro CPC se systémem CleanJet®) Č.: 9006.0137

Odvápňovač, 10 litrů Č.: 6006.0110 Rozstřikovací pistole k ručnímu čištění Č.: 6004.0100Odpěňovací tablety, 120 kusů Č.: 56.00.598Lešticí tablety, 50 kusů Č.: 56.00.211

Ošetřovací tablety, 150 kusů Č.: 56.00.562

Čisticí tablety RATIONAL  
(pro všechna zařízení SelfCookingCenter® a CombiMaster® Plus)

Čisticí tablety s novým intenzivním komplexem účinných 
látek, vyvinuté firmou RATIONAL, vždy zaručují maximál-
ní čisticí účinek. Jsou vysoce koncentrované, a díky tomu 
i mimořádně účinné.

Ošetřovací tablety RATIONAL  
(pro zařízení SelfCookingCenter® s funkcí CareControl)

Vysoce účinné ošetřující substance aktivně chrání a roz-
hodujícím způsobem prodlužují životnost vašeho zaří-
zení SelfCookingCenter®. Speciální odvápňovací přísady 
obsažené v tabletách zabraňují usazování vodního kame-
ne již před jeho vznikem. Tím je trvale zajištěna provozní 
bezpečnost bez nutnosti změkčování vody a nákladného 
odvápňování.

Lešticí tablety RATIONAL  
(pro zařízení SelfCookingCenter® bez funkce Efficient CareControl a 
CombiMaster® Plus)

Vysoce účinné ošetřující substance aktivně chrání a roz-
hodujícím způsobem prodlužují životnost vašeho zařízení 
SelfCookingCenter®. Varná komora bude vždy hygienicky 
čistá a se zářivě lesklými povrchy.

Odpěňovací tablety RATIONAL  
(pro všechna zařízení SelfCookingCenter® a CombiMaster® Plus)

Odpěňovací tablety zajišťují snížení pěnivosti v případě 
silně pěnivé vody.

Tekutý čisticí prostředek  
(pro všechna zařízení CombiMaster® a ClimaPlus Combi®)

Tekuté čisticí a lešticí prostředky RATIONAL byly speciálně vyvinuty v našich laboratořích. 
Tvoří dokonalý celek zajišťující hygienickou čistotu a péči.

Odvápňovač

K účinnému odvápňování parního generátoru pomocí  
speciálních ošetřujících látek.

Ruční čisticí pistole

Ruční čisticí pistole, která je vyrobena ze stabilního plastu, 
umožňuje mimořádně snadnou manipulaci a je velmi odolná. 
Prostřednictvím vestavěné mechanické pumpičky vytváříte 
tlak, díky čemuž můžete přípravek nastříkávat na čištěná 
místa jedním stisknutím tlačítka.
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Speciální příslušenství RATIONAL
To musíte mít!

Příslušenství pro grilování

>  Deska na grilování a pizzu s  
jemným grilovacím vzorkem a také 
k pečení

>  Deska na grilování a pečení  
pro grilování s hrubšími vzory a  
pro přípravu minutek

>  Rošt CombiGrill pro přípravu  
steaků s hrubým grilovacím vzorem

>  Křížový a proužkový grilovací rošt 
pro variabilní grilovací vzor

>  Rošt CombiGrill s pomocným  
roštem pro tenké výrobky

>  Rožeň pro grilování a tandoori,  
k přípravě masa, ryb, drůbeže 
a zeleniny

>  Rožeň pro opékání celých jehňat 
a selat

Příslušenství pro pečení

>  Plechy na croissanty nebo  
plundrované pečivo

>  Granitové smaltované nádoby  
(20, 40 nebo 60 mm hluboká)  
na moučníky

>  Děrované pečicí plechy na chléb, 
žemle a preclíky 

>  Deska na grilování a pizzu pro  
přípravu slaných koláčů, pizzy 
a chlebů

>  Forma na muffiny a timbál
>  Pánev na restování a pečení pro 

přípravu koláčů, palačinek, buchet 
a trhanců

Příslušenství pro přípravu  
mise en place nebo pro výrobu

> Nádoby z ušlechtilé oceli 
>  Děrované nádoby z ušlechtilé oceli 

pro vaření v páře nebo přípravu 
čerstvých těstovin

>  Rošty z ušlechtilé oceli pro pečení 
velkých kusů

> Superspike na kuřata a kachny 
>  Smaltované nádoby pro smažení 

a přípravu moučníku nebo nákypů 
bez forem

>  Rošty CombiGrill pro přípravu steaků 
ve velkém množství

>  Deska na grilování a pizzu pro  
přípravu grilovaných pokrmů  
a pizzy a pro opékání chleba

>  Křížový a proužkový grilovací rošt 
pro velké množství steaků

>  Rošt CombiGrill s pomocným roštem 
pro velké množství velmi tenkých 
výrobků

>  Rošt na žebra k předvaření žebírek
>  VarioSmoker k uzení
>  Pánev na restování a pečení pro  

přípravu tortill, koláčů tarte tatin 
nebo slaných koláčů

Příslušenství pro Finishing®  
à la carte

>  Rošty z nerezavějící ušlechtilé oceli 
pro snadné vkládání talířů

Příslušenství pro menu à la carte

>  Plech na smažení a pečení  
pro přípravu minutek

>  Granitová smaltovaná nádoba 
(20 mm hluboká) pro přípravu  
obalovaných řízků

>  Deska na grilování a pizzu  
pro grilování masa, ryb a zeleniny, 
slaných koláčů nebo pizzy

>  Deska na grilování a pečení  
pro přípravu grilovaného masa,  
ryb a zeleniny a na pečení

>  Fritovací koš CombiFry®  
pro přípravu amerických brambor, 
nugetek, kalamárů nebo kroket

>  Pánev na restování a pečení  
pro přípravu brambor,  
míchaných vajec, koláčů tarte tatin

Příslušenství pro snídaňový bufet

>  Multibaker pro přípravu volských 
ok, palačinek nebo omelet

>  Plech na smažení a opékání slaniny, 
uzenin a žemlí podávaných jako 
součást snídaně

>  Pánev na restování a opékání  
pro přípravu omelet, míchaných 
vajec nebo brambor.



3534

Přejete si zaslat nabídku?
Společnost:       Kontaktní osoba: 

Ulice:       PSČ, město: 

Telefon:      Telefax: 

E-mail:

Fax

Německo +49 (0)8191 327-231 
Rakousko +43 (0)662 8327 9910 
Švýcarsko +41 (0)71 727 9091

Tel CZ:   +420 723 462 212

info@rational-online.com 

Množství Označení výrobku Číslo výrobku Gastronorma

Čisticí tablety 100 ks v kbelíku (strana 30) Č.: 56.00.210

Ošetřovací tablety 150 ks v kbelíku (strana 30) Č.: 56.00.562

Lešticí tablety 50 ks v kbelíku (strana 30) Č.: 56.00.211

Čisticí prostředek na grily, 10l kanystr (strana 31) Č.: 9006.0153

Deska na grilování a pečení s povrstvením TriLax (strana 4)

Deska na grilování a pizzu s povrstvením TriLax (strana 5)

Křížový a proužkový grilovací rošt s povrstvením TriLax (strana 6)

Fritovací koš CombiFry® (strana 7)

Sada pečicích pánví (malých/velkých) (strana 8)

Rošt Multibaker s povrstvením TriLax (strana 9)

Plech na smažení a pečení s povrstvením TriLax (strana 10)

Perforovaný pečicí plech s povrstvením TriLax (strana 10)

Granitové smaltované nádoby (strana 11)

Forma na muffiny a timbál (strana 12) 

Rošt CombiGrill (strana 13)

Pomocný rošt (strana 13)

Rošt na grilování a tandoori (strana 14)

Rošt Superspike pro přípravu kuřat (strana 15)

Opékač brambor (strana 16)

Rošt na žebra (strana 17)

Děrované nádoby z ušlechtilé oceli (strana 19) 

Nádoby z ušlechtilé oceli (strana 19)

Rošt z ušlechtilé oceli (strana 19)

Snadná správa zařízení a dat
ConnectedCooking.

Paměťový modul USB RATIONAL

S originálním flash diskem USB RATIONAL můžete využívat výhod 
bezplatných aktualizací softwaru. Nejaktuálnější software tak můžete kdykoli 
stáhnout z portálu Club RATIONAL. Navíc si můžete pohodlně zajistit 
programy vaření a přenášet je do dalších zařízení. Praktická stažená data 
HACCP vám pomohou při dokumentaci bezpečnosti potravin.

Paměťová jednotka USB k uložení varných programů a dat HACCP Č.: 42.00.162

Nabídka – zadejte množství a číslo výrobku:ConnectedCooking je nejmodernější síťové řešení 
pro profesionální kuchyně. Bez ohledu na to, zda 
vlastníte jedno nebo více zařízení RATIONAL – 
ConnectedCooking vám nabízí zcela nové komfortní 
možnosti použití.

Jediné, co pro to musíte udělat, je připojit své zařízení 
RATIONAL do sítě. ConnectedCooking vás určitě  
nadchne:

Dostáváte push zprávy o všem, co se právě ve 
vašem zařízení a kolem něj děje. Zaznamenávejte a 
dokumentujte plně automaticky všechna důležitá data 
HACCP. Přes vzdálený přístup můžete všechna připojená 
zařízení SelfCookingCenter® snadno obsluhovat pomocí 
chytrého telefonu nebo z počítače. Udržujte svá zařízení 
vždy rychle a bezpečně v nejnovějším technickém stavu: 
Aktualizace vám budou poskytovány vždy bezplatně a 
automaticky. Jednoduše jen spusťte aktualizaci. Projděte 
si tisíce mezinárodních receptů a ty, které se vám líbí, 
si jednoduše stáhněte do svých zařízení. Rozdělování 
varných programů je nyní hračkou.

A nejlepší na tom je, že službu vám poskytujeme až pro 
tři připojená zařízení zcela zdarma. Individuální nabídku 
pro více zařízení najdete přímo na ConnectedCooking.
com nebo nás jednoduše kontaktujte.



RATIONAL International AG
Heinrich-Wild-Strasse 202
9435 Heerbrugg
Switzerland

Tel. +41 71 727 9090
Fax +41 71 727 9080

info@rational-online.com
rational-online.com 80

.2
3.

27
9 

· V
-0

3 
· M

D
S/

Ad
 · 0

5/
18

 · t
sc

he
ch

is
ch

Te
ch

ni
ck

é 
zm

ěn
y 

v 
dů

sle
dk

u 
vý

vo
je

 v
yh

ra
ze

ny
.


