
Před 500.000 léty:
Objevení ohně

Od té doby musí člověk dohlížet  
na přípravu pokrmů.



 
Čas na podstatné věci



Nyní je  
vše jinak!

S prvním  
RATIONAL 
SelfCooking Center®  
světa začíná nová 
éra vaření.

 
Čas na podstatné věci

Světová
novinka



�

Vaření – to je umění a vášeň i řemeslo a zkušenosti.

S láskou ke všem detailům a kulinářským drobnostem vytváří kuchař z každého jídla 
dokonalou lahůdku.

Inspirace a kreativita jsou duší dobrého jídla.

Dobrý kuchař potřebuje čas a klid, aby se mohl soustředit na to podstatné, od prvního 
nápadu až po konečnou úpravu a servírování.

Světově jedinečný RATIONAL SelfCooking Center® Vás osvobodí od každodenní rutiny 
běžné tepelné přípravy a poskytne Vám čas na podstatné věci.

Čas na podstatné věci

Čas na kreativní  
plánování menu

Čas na pečlivý  
nákup

Čas na perfektní  
přípravu servírování
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Čas na perfektní  
přípravu servírování

Čas pro kreativitu a  
pečlivou úpravu pokrmů



�

Jídlo je kultura. Spokojený host je středem zájmu. U něj se přemění nasazení kuchaře 
a jeho týmu v zážitek osobní spokojenosti. Pečlivá organizace, nejjemnější přísady, 
láska k vaření, jakož i nasazení vyspělé technologie vaření pracují pro tento okamžik.

Není nad dobré jídlo.

Proto jste se stali kuchařem



�

Vynálezem konvektomatů v roce 1976 RATIONAL již jednou změnil velkokuchyně a 
živnostenské kuchyně od základu.

Více než 300.000 konvektomatů RATIONAL po celém světě to dokazuje každý den.  
Prakticky je dnes již každý druhý instalovaný spotřebič RATIONAL.

RATIONAL je podnikem kuchařů a již 30 let má k dispozici největší vývojový tým na našem 
trhu, který se skládá z kuchařů, vědců z oblasti výživy, fyziků a inženýrů.

Naše komplexní světové zkušenosti jsme nyní předali RATIONAL SelfCooking Center®.

Tradiční nastavování, komplikované programování, dozor na proces vaření, jakož i  
spousta pracovních rutin patří s konečnou platností minulosti.

RATIONAL: Kompetence ve vaření a 
co nás jinak odlišuje



RATIONAL   
SelfCooking Center® 

Vždy si pouze
zvolte potravinu
zadejte výsledek podle Vašeho přání
a je to!
Ať už pečení velkých kusů masa, pečení malých kousků masa, 
přípravu drůbeže, ryb, příloh, bramborových pokrmů, vaječných 
pokrmů, zákusků, pečiva či Finishing® vše se v SelfCooking 
Center® připraví přesně na čas zcela automaticky podle Vašich 
přání.

Zapomeňte na všechna tradiční nastavování, jako je teplota, 
doba přípravy, rychlost vzduchu, klima ve varném prostoru. I  
stálé kontrolování a další regulování, stejně tak i rutinní práce  
a komplikované programování již patří definitivně minulosti.

Inteligence, která zvládne  
všechno sama
SelfCooking Control®  je schopný sám rozpoznat 
požadavky, specifické zvlášť pro každý výrobek, druh  
a velikost zvolené potraviny i množství dávkování.  
Doba vaření, teplota, jakož i ideální klima ve varném  
prostoru jsou individuálně propočítány a při vaření  
neustále přizpůsobovány. Jediným tlačítkem tak  
můžete připravovat neuvěřitelně rozmanité množství 
nejrůznějších pokrmů. Dokonce jsou brány v úvahu  
i typické kuchařské a jídelní zvyklosti té které země.

Optimalizace každou sekundu
3600-krát za hodinu SelfCooking Control®    
kontroluje a citlivě reguluje průběh vaření.  
Úplně přesně bude dosaženo výsledku podle  
Vašeho přání – i přes noc, tento výsledek lze  
kdykoliv zopakovat.

�



�

Jednoduše bez hranic
Pomocí SelfCooking Center® můžete při 
každodenních kuchyňských povinnostech 
zapomenout na: smažení, pečení,  
grilování, dušení masa a zeleniny, 
blanšírování, pošírování a mnoho dalších, 
vše se provede v jednom jediném zařízení.

Dokonce i při současném dávkování  
různých produktů nedochází k přenášení  
charakteristických vůní potravin. Vitamíny, 
minerály a živiny zůstanou zachovány.

Rentabilní investice
SelfCooking Center® na nejmenší užitné ploše 
nahrazuje či omezuje použití 40-50 % všech 
tradičně používaných varných zařízení jako 
jsou horkovzdušné trouby, pece, varné kotle, 
tlakové pařáky, fritézy, hrnce a pánve.

SelfCooking Control®  pro Vás při 
každém varném procesu plně automaticky  
využívá všechny technické vymoženosti 
SelfCooking Center®. Tak vždy za Vaše peníze 
získáte maximální užitek.

Inteligentní ovládání s řízením 
obsluhy

Náročná školení pro uživatele jsou zbytečná.  
Bez problémů může SelfCooking Center®  
obsluhovat i pomocný personál. 

Čím je technologie  
inteligentnější, tím 
snadnější je její 
obsluha.
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Maso je velmi drahá a náročná surovina. Každý kus masa vyžaduje speciální a individuální 
zacházení tak, aby bylo možné z něho vytvořit to nejlepší. Navíc lze maso ještě připravovat 
na zcela odlišné způsoby. Na toto všechno bere SelfCooking Control® ohled a kromě toho i 
na kuchyňské a stravovací zvyklosti typické pro různé země.

Ať už se jedná o vařené či dušené maso, rostbíf, jehněčí stehno, srnčí hřbet, vepřová 
žebírka či opékání kůrky, vše se optimálně dozlatova opeče a ve středu je maso měkké 
jako máslo - zcela automaticky. I různě velké porce lze současně spolehlivě připravovat, 
vždy a pokaždé – i přes noc.

Používejte Váš SelfCooking Center® jednoduše nepřetržitě po celý den. V případě potřeby 
můžete připravovat nejrůznější druhy masa i při jednom dávkování. Díky ClimaSoft® a 
obzvláště mírnému klimatu ve varném prostoru bude maso nepřekonatelně jemné a 
šťavnaté. Při opékání kůrky automatický proces tvoření kůrky zajišťuje požadovanou 
křehkost.

Přípravou přes noc se na minimum omezují ztráty na hmotnosti a při krájení a výrazně se 
rozšiřují kapacity Vašeho přístroje.

Pečení bez hranic –  
i přes noc
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Najednou je vše zcela jednoduché
Pouze jedním tlačítkem můžete připravovat neuvěřitelně 
rozmanité množství. Ať už hovězí, vepřové, jehněčí či telecí, 
velké či malé, dušené, podušené či pečené, při plném či 
částečném dávkování, vždy pouze navolte maso, zadejte 
výsledek podle Vašeho přání a je to!

Pomocí přednastavení bude pečeně automaticky opečena 
dozlatova v souladu s požadavky dané země a ve středu 
měkká jako máslo. Jednoduše tedy postupujte podle 
navrženého doporučení SelfCooking Control® nebo si  
výsledek podle Vašeho přání sami zkombinujte opečením 
dozlatova a stupněm přípravy.

Smažení

světlé tmavé

propečené 62°

Smažení

světlé tmavé

propečené
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Pečení malých kousků masa – 
bez otáčení

Tradiční příprava malých pečených kousků masa je vždy spojena se značnými výdaji. Není 
možné opomenout trvalé dohlížení, další neustálé regulování a kontrolování průběhu pečení.  
Až dosud! Díky SelfCooking Center® je pracné otáčení krátce pečených kousků masa, jakož i 
trvalá vazba na varné zařízení definitivně minulostí.

V SelfCooking Center® můžete připravovat všechny druhy malých pečených kousků masa 
k maximální dokonalosti, ať už vepřové, hovězí, jehněčí či zvěřinu, jako jsou řízky, kotlety, 
medailonky, stejně tak i neuvěřitelně rozmanité množství obalovaných pokrmů, vše je dokonale 
upečeno v souladu s Vašimi požadavky – pouhým stisknutím tlačítka. Krátce pečené kusy  
budou také na spodní straně ideálně dozlatova opečené a křehké.

S patentovanými rožni CombiGrill RATIONAL se Vám dokonce vždy podaří dosáhnout i obtisku 
grilovací mřížky na steaky v kvalitě na profesionální úrovni. Na rožeň CombiGrill jednoduše 
položíte čerstvé či zmrazené potraviny a vložíte do SelfCooking Center® – a je to! Vše bude  
s časovou přesností uvařeno, ať už 1 či více jak 100 kusů.

Více jak 100 steaků s dokonalým obtiskem grilovací mřížky 
za pouhých 11 minut.
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Najednou je vše zcela jednoduché
 
Pouze jedním tlačítkem můžete připravovat rozmanité 
množství malých pečených kousků masa, ať už steaků, 
řízků, kotlet, medailonků, tlusté či tenké porce, obalované, 
marinované či přírodní, při plném či částečném dávkování, 
vždy pouze navolte pečení malých kousků masa, zadejte 
výsledek podle Vašeho přání a je to!

Pomocí přednastavení budou Vaše krátce pečené kousky 
automaticky opečeny dozlatova v souladu s požadavky 
dané země a ve středu měkké jako máslo. Jednoduše 
postupujte podle navrženého doporučení SelfCooking 
Control® nebo si výsledek podle Vašeho přání sami  
zkombinujte opečením dozlatova a stupněm přípravy.

Obalované
tlusté

světlé tmavé

propečené 65°

Obalované
tlusté

světlé tmavé

propečené 65°
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Při přípravě drůbeže je nejnáročnější to, aby maso bylo nakonec šťavnaté a jemné a 
kůžička přitom byla křehoučká. Toto může zaručit pouze zvláště citlivá a přesná  
regulace varného klimatu při optimální teplotě ve varném prostoru. Teprve se 
SelfCooking Control® se to pokaždé spolehlivě podaří nezávisle na druhu drůbeže, 
hmotnostní třídě a množství dávkování.

Podle typických kuchařských a jídelních zvyklostí té které země či podle Vašich  
speciálních požadavků SelfCooking Control® zcela automaticky nastaví dokonalou 
teplotu ve varném prostoru, dobu přípravy, jakož i ideální klima ve varném prostoru a 
každou vteřinu tato nastavení upravuje – jakékoliv další regulování je tak již zbytečné. 
Tak můžete připravovat dušenou, podušenou či pečenou drůbež, jako jsou grilovaná a 
pečená kuřata, kachny, husy, krůty, slepice na polévku, kuřecí kousky či kuřecí proužky 
pouhým stisknutím tlačítka - inteligentní vaření, které za Vás všechno udělá.

Vaše drůbež je pokaždé dokonale uvařena, vždy a stále, dokonce lze současně 
připravovat i různě velkou drůbež a to rychleji než kdy předtím.

Prostě lepší  
drůbež
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Prostě lepší  
drůbež

Najednou je vše zcela jednoduché
Pouze jedním tlačítkem můžete připravovat neuvěřitelně 
rozmanité množství nejrůznější drůbeže. Ať už křepelky, 
mladá kuřátka či kuřata, dušená, pečená či grilovaná, 
velká či malá, celá či po částech, při plném či částečném 
dávkování, vždy pouze navolte drůbež, zadejte výsledek 
podle Vašeho přání a je to!

Jednoduše postupujte podle navrženého doporučení 
SelfCooking Control® nebo si výsledek podle Vašeho přání 
sami zkombinujte opečením dozlatova a stupněm přípravy.

Smažení / 
grilování

světlé tmavé

propečené 88°

Smažení / 
grilování

světlé tmavé

propečené 88°



Ryby a plody moře  
v nové dokonalosti

1�

Existuje vždy pouze jedna optimální cesta, která vede k dokonalému výsledku přípravy Vaší 
ryby. SelfCooking Control® tuto cestu zná a přitom sleduje kuchyňské a stravovací zvyklosti té 
které země či Vaše speciální požadavky.

Ať už 50, 100 či 400 celých ryb či jako rybí filé – pošírované, pečené, grilované či klasicky 
smažené na pánvi – se SelfCooking Control® se vše zcela přesně automaticky připraví. Pstruzi, 
lososy, tresky, pražmy, kapři, tuňáci, krevety, sépie a mnoho dalších připravíte jednoduše 
pouhým stisknutím tlačítka.

Patentované rožně CombiGrill RATIONAL se vždy postarají o dokonalý obtisk grilovací mřížky. 
Na rožeň CombiGrill jednoduše položíte čerstvé či zmrazené ryby a vložíte do SelfCooking 
Center® – a je to!

Podle toho, zda si přejete, aby ryba byla „skelná“ či „propečená“ se dokonale přizpůsobí teplota, 
čas, klima ve varném prostoru a rychlost vzduchu.



Ryby a plody moře  
v nové dokonalosti

1�

Najednou je vše zcela jednoduché
Pouze jedním tlačítkem můžete připravovat neuvěřitelně 
rozmanitá množství ryb. Ať už se jedná o lososy či 
pstruhy, velké nebo malé ryby, vcelku nebo jako filé, 
dušené, smažené či grilované, při plném či částečném 
dávkování, vždy navolte pouze rybu, zadejte výsledek 
podle Vašeho přání a je to!

Pomocí přednastavení se Vaše ryba automaticky 
připraví v souladu s požadavky dané země a ve středu 
bude měkká jako máslo. Jednoduše postupujte podle 
navrženého doporučení SelfCooking Control® nebo si 
výsledek podle Vašeho přání sami zkombinujte opečením 
dozlatova a stupněm přípravy.

Smažení

světlé tmavé

propečené 60°

Smažení

světlé tmavé

propečené 60°
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Pokrmy z vajec a dezerty 
jednoduše stisknutím tlačítka

Smažení 
vajec

světlé tmavé

malé velké

Jak připravujete míchaná vejce, pudingové dezerty  či suflé? Jaká je optimální teplota, doba 
přípravy a vlhkost, v závislosti na množství dávkování a příslušné velikosti? Se SelfCooking 
Control® se to podaří samo, ihned napoprvé.

Vařená vejce či míchaná vejce ke snídani, sladká či pikantní suflé, pudingové dezerty, sázená 
vejce, či kynuté knedlíky, to vše můžete se SelfCooking Control® připravovat zcela automaticky, 
nezávisle na velikosti a množství připravovaných pokrmů. SelfCooking Control® automaticky 
nastavuje čas, teplotu, vlhkost a rychlost vzduchu a průběžně je přizpůsobuje.

Vždy docílíte dokonalé kvality pokrmů, ihned od prvního dne – pouhým stisknutím tlačítka.

Najednou je vše zcela jednoduché
Pouze jedním tlačítkem můžete připravovat neuvěřitelně rozmanitá množství vaječných  
pokrmů a dezertů. Je jedno, zda velké či malé, smažené či vařené, při plném či částečném  
dávkování, vždy pouze navolte vaječné pokrmy a dezerty, zadejte výsledek podle Vašeho přání 
a je to! Pomocí přednastavení budou Vaše vaječné pokrmy a dezerty automaticky vždy  
dokonale připravené. Jednoduše postupujte podle doporučujícího návrhu SelfCooking Control® 
nebo výsledek navolte podle osobního přání.

Smažení 
vajec

světlé tmavé

malé velké
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Pokrmy z vajec a dezerty 
jednoduše stisknutím tlačítka

Přílohy jako  
hlavní aktér

Přílohy lze připravovat na nejrozličnější způsoby: dušené, smažené, grilované či fritované.  
Se SelfCooking Control® je to vždy možné. Ať už křehké hranolky či další brambory 
Convenience, dušené, smažené a pečené brambory, dušenou a grilovanou zeleninu,  
chlupaté knedlíčky, rýži jakéhokoliv druhu a provenience či dokonce sušené nudle přímo  
do omáčky - to vše můžete připravovat pouhým stisknutím tlačítka.

Během několika minut můžete v patentovaných koších CombiFry® připravovat velká množství 
předem blanšírovaných pokrmů – zcela bez nadbytečného tuku. Proto mají hranolky 
připravené v SelfCooking Center® až o 36 % méně kalorií. Náklady za nákupy, skladování 
a zbavování se tuků zcela odpadnou. V SelfCooking Center® se vždy podaří i nákypy a 
zapékání, jak si přejete. Při zapékání se v případě potřeby také automaticky utvoří kůrka.

Pečení 
Convenience

světlé tmavé

malé velké

Najednou je vše zcela jednoduché
Pouze jedním tlačítkem můžete připravovat hranolky, krokety, rösti, jakož i mnoho dalších 
nejrůznějších pokrmů z brambor, ať už jsou zmrazené či čerstvé, velké či malé, při plném či 
částečném dávkování, vždy pouze navolte bramborové pokrmy, zadejte výsledek podle Vašeho 
přání a je to! Díky přednastavení se potraviny automaticky optimálně opečou dozlatova a budou 
křehoučké. Jednoduše postupujte podle doporučujícího návrhu SelfCooking Control® nebo si 
jednoduše sami navolte Vámi požadované opečení dozlatova.

Pečení 
Convenience

světlé tmavé

malé velké



20

Zkuste přece sami péci. Vaši hosté rozdíl poznají.

Pro optimální výsledek pečení jsou rozhodující přesně vzájemné sladěné podmínky pečení, 
jako jsou teplota, čas, vlhkost, napaření a rychlost vzduchu. SelfCooking Control® prověří a 
neustále citlivě optimalizuje proces pečení – zcela automaticky dosáhnete výsledku podle 
Vašeho přání.

Tak můžete péci neobvykle rozmanitá množství nejrůznějšího pečiva - pouhým stisknutím 
tlačítka - vdolky muffiny, piškotové těsto, bábovky, řezy, jablečné záviny, pečivo z plundrového 
těsta, cukroví, kynuté pečivo, housky, preclíky, chléb, bagety, ciabattu. Vše se samo napoprvé 
podaří bez jakýchkoliv zkušeností s pečením.

Okouzlete Vaše hosty i pizzami, jakoby právě vytaženými z pece. Ať už se jedná o pizzu na 
italský či americký způsob s grilovací deskou a deskou na pizzu RATIONAL Váš SelfCooking 
Center® vše dokonale upeče, nahoře bude pizza krásně šťavnatá a dole úžasně křehoučká.

Se SelfCooking Center® je poprvé možné pečení s integrovaným stupněm kynutí. Po ukončení 
procesu kynutí bude již pečení surovin ihned automaticky dokončeno.

Péci jako  
profesionál
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Péci jako  
profesionál

Najednou je vše zcela jednoduché
Pouhým stisknutím jednoho tlačítka můžete péci neuvěřitelně 
rozmanité množství nejrůznějšího pečiva. Ať už chléb či housky, 
koláče či pečivo, vyžadující kynutí nebo ne, mrazené či čerstvé, 
při plném či částečném dávkování, vždy pouze navolte pečení. 
Zadejte výsledek podle Vašeho přání a je to!

Pomocí přednastavení bude Vaše pečivo automaticky upečeno 
tak, že bude nakypřené a optimálně dozlatova opečené. 
Jednoduše postupujte podle doporučujícího návrhu SelfCooking 
Control® nebo si jednoduše sami navolte Vámi požadované 
opečení dozlatova.

Pečení

světlé tmavé

Pečení

světlé tmavé
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Uspořádání Naaranžování  
za studena

Finishing®



Talíře  
à la carte

1'32 3'25 1'32

0'52 7'55 7'35

Vaření za čerstva při každodenní práci v kuchyni je obvykle spojeno s udržováním tepla např. 
v ohřívací skříni či ve výloze. Udržování tepla znamená ztrátu kvality. Díky funkci Finishing® 
SelfCooking Center® je udržování tepla již zbytečností – nezávisle na tom, zda připravujete  
1, 10 či více 1000 jídel.

Začnete s uspořádáním všech potřebných pokrmů přesně tehdy, když na to budete mít 
čas: ráno, odpoledne nebo den předem. Odpadne nákladná výpomoc i přesčasy. Ihned po 
dokončení v SelfCooking Center® jsou pokrmy chlazeny a tím se předejde nežádoucímu 
převaření. Kvalita pokrmů zůstane na nejvyšší úrovni. Podle potřeby např. na talíře  
naservírujete chlazené pokrmy a v SelfCooking Center® je dokonale dokončíte za pouhých  
8 minut – pouhým stisknutím tlačítka. Bez stresu a shonu u každého talíře docílíte maximální 
kvality pokrmů, ať už v provozovnách s nabídkou à la carte či při pořádání velkých akcí. 

Najednou je vše zcela jednoduché
Jedním tlačítkem spustíte neuvěřitelné možnosti funkce Finishing®. Ať už se bude jednat o  
10 či více jak 1000 pokrmů, ať už na talířích či v nádobách, zda jídla budou dušená či  
grilovaná, pro maximální kvalitu bez shonu a stresu vždy pouze navolte tlačítko Finishing®  
a je to!

Finishing® – lepší než 
čerstvě uvařený pokrm
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Během „špičky“ v obsluze 
si SelfCooking Center® 
suverénně sám nad vším 
zachovává přehled. Dohlíží 
na každou jednotlivou 
přihrádku. LevelControl® 
sám automaticky nahlásí, 
jakmile je příslušný 
talíř hotový – toto je 
celosvětově jedinečné.

Talíře  
à la carte

1'32 3'25 1'32

0'52 7'55 7'35
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Dva v jednom
Nejlepší RATIONAL  
konvektomat

Sami zadáváte všechny  
hodnoty pro daný produkt

Programování speciálních průběhů vaření: 
Stále se opakující postupy připravy pro standardní  
jídla je možno obratem ruky uložit do paměti.

5 rychlostí ventilátoru: přizpůsobení proudění  
vzduchu i pro choulostivé optimální produkty jako  
nákypy, větrníky, banánky s náplní nebo také piškoty.

ClimaPlus Control®: Patentovaná měřící a  
regulační jednotka reguluje podle Vašeho  
nastavení na procenta přesně specifické ideální  
klima potřebné pro křehkou kůrku, křupavé  
usmažení a nejvyšší šťavnatost.

Vaření v páře od 30 °C-130 °C

Příprava v horkém vzduchu od 30 °C-300 °C

Příprava v kombnaci pára a  
horký vzduch od 30 °C-300 °C+

Sami kontrolujete a  
sledujete varný proces 
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Dva v jednom
První RATIONAL  
SelfCooking Center®

Zvolit pokrm,
určit požadovaný  
výsledek,
hotovo!

Čas na podstatné věci 

Jednoduše použijete 
SelfCooking Control®
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Pracovat s naplněnými, horkými nádobami nad výší očí 
je spojeno se značným nebezpečím. Odborové svazy  
a profesní komory proto vyžadují výškové omezení 
nejvyššího vsunu.

Již dnes vytváří RATIONAL se svým  
SelfCooking Center®  nový, směrodatný standard. 
Nejvyšší vsun u všech SelfCooking Center® leží ve  
výši jen 1,60 m.

Nejvyšší bezpečnost 
práce díky malé výšce   
vsunů

1,60 m
maximální výška vsunů
u všech SelfCooking Center®



Inženýří firmy RATIONAL dokázali, při stejné velikosti  
varného prostoru a výrazně zvýšeném objemu výkonu, 
podstatně zmenšit zastavěný prostor bez ohledu na to, 
jedná-li se o elektrické nebo plynové přístroje. 

V porovnání s běžnými konvektomaty byla potřeba  
zastavěné plochy snížena až o 28 %. Tak nalezne  
RATIONAL SelfCooking Center® místo v každé kuchyni.

Podstatně menší 
potřeba místa –
mini v profesionální 
třídě

28 %
nižší potřeba zastavěné  
plochy u SelfCooking Center® 202

2�
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12 x 1/1 GN 12 x 1/1 GN 12 x 2/1 GN 12 x 2/1 GN 16 x 1/1 GN 16 x 2/1 GN

SelfCooking 
Center® 
102 E

Pro každou kuchyni tu 
správnou kombinaci:

Kombinace dvou SelfCooking Center® stolové verze jednoduše nad sebou Vám otevírá  
další podstatné možnosti: vždy, nemáte-li ve Vaší kuchyni dostatek prostoru.

Tím získáte možnost, bez potřeby další volné plochy pracovat současně ve dvou pro-
vozních režimech – to Vám přinese maximální flexibilitu. Tak můžete např. ve spodním 
SelfCooking Center® připravovat zcela automaticky pečeni a paralelně k tomu v horním 
přistroji zeleninu a přílohy.

Pro Vaši bezpečnost je přirozeně i u Combi-Duo maximální výška vsunu jen 1,60 m.

RATIONAL Combi-Duo –  
dvojitá flexibilita bez další plochy
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1,60 m
maximální
výška vsunu
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RATIONAL CleanJet® stanoví nová výkonnostní měřítka. Inovační cirkulační princip  
zajistí perfektní zářívou hygienu a šetrné zacházení s prostředky.

Rizika pří použití běžných tekutých čistících prostředků patří zcela minulosti. Speciální, 
firmou RATIONAL vyvinuté čistící a oplachové prostředky zaručují kdykoliv perfektní 
ochranu zdraví.

Čistota – hygiena – lesk a ochrana zdraví

Perfektní zářívá hygiena zcela 
automaticky přes noc
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Konec s rizikem nepředvídaných provozních výpadků kvůli zavápnění. Patentovaný 
CalcDiagnose System® měří průběžně stav zavápnění vyvíječe páry. Přitom jsou  
automaticky zohledňovány jak individuální využití SelfCooking Center®, tak i místní  
kvalita vody.

Koupě a provoz drahého zařízení na změkčení vody je zcela zbytečným.

Až když bude odvápnění skutečně nutné, přihlásí se CalcDiagnose System® sám od sebe. 
S automatickým programem odvápnění můžete nyní i sami odvápňovat – Jednoduše 
nasypte prostředek k odstranění vodního kamene a proces odstranění vodního kamene  
aktivujte stisknutím tlačítka.

Opožděné, ale především předčasné a nepotřebné odvápnění patří minulosti –  
to šetří čas a náklady.

100% provozní bezpečnost bez  
drahého zařízení na změkčení vody



Váš RATIONAL SelfCooking Center® se nejen během krátké doby zaplatí, ale od prvního 
dne Vám i řádně vydělává peníze.

Okamžitým redukováním spotřeby surovin, energie a pracovního času, jakož i investic a 
místa Vám ušetří mnohem více, než stojí.

Na zastavěné ploše menší než 1 m2 nahradíte nebo odlehčíte 40-50 % běžných varných 
spotřebičů. To sníží celkovou potřebu místa v kuchyni.

Rentabilní investice
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Varný blok s běžnými 
přístroji pro přípravu 
1200 jídel denně  
(105 m2 plochy)

S jedním SelfCooking 
Center® snížíte 
potřebu plochy na  
75 m2.

kotle sklopné pánve

fritéza   gril               sporáky        horkovzdušné spotřebiče
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Váš zisk se zvyšuje s každou další porcí. Dokonce i při pouze 70ti porcích denně činí již Váš  
roční přídavný zisk € 17.496 a překračuje tím mnohonásobně pořizovací náklady Vašeho 
SelfCooking Center®.

Příklad: Průměrně velká závodní kantýna s kapacitou 200  
 jídel denně a se dvěma centry SelfCooking Center® 101

Vyšší zisk s každou porcí

Váš zisk Základ výpočtu Váš přidaný zisk

Maso 
podstatně nižší ztráty pečením znamenají  
Ø 22 %* nižší nákup surovin

Tuk
je téměř zbytečný. 
Nákup zboží se sníží až o 95 %* 

Energie
moderní regulační technikou
spotřebujete Ø 60 % méně energie (€ 0,10  a  kWh)

Pracovní čas
Zisky přípravou předem, vařením přes noc bez 
dozoru CleanJet®  atd.

obvyklý nákup zboží 
  € 6.000,-/měsíčně
- nákup zboží s SelfCooking Center® 

  € 4.680,-/měsíčně

obvyklý nákup zboží  
  € 175,-/měsíčně
- nákup zboží s SelfCooking Center® 

  € 9,-/měsíčně

Spotřeba: obvykle 6.300 kWh = 
€ 630,-/měsíčně s SelfCooking Center®  
2.520 kWh = € 252,-/měsíčně

150 min./den = 70 hod./měsíčně
x hodinová sazba € 23,- **

=  € 1.320,-/měsíčně

= € 166,-/měsíčně

= € 378,-/měsíčně

= € 1.610,-/měsíčně

*   oproti běžným metodám vaření
**  kombinovaná kalkulace hodinová mzda kuchaře / pomocné síly

měsíčně =   3.100,- €
ročně =   37.200,- €
za 10 let   =  372.000,- €

Váš přídavný zisk po odečteni odpisů € 360,- měsíčně na 5 let



Vysoce výkonný 
výměník tepla plyn

•  Velké, hladké povrchy pro  
jednoduché čištění

• Dlouhá životnost

Sonda teploty  
jádra s přídavným 
držákem

• 6ti bodové měření
•  Automatická korektura při  
 chybném vpichu
•  Prvně umožňuje nasazení i v  
 tekutých, nebo velmi malých 
 produktech, např. vdolečky

3�

RATIONAL SelfCooking Center®

Varný prostor s opti-
malizovaným prouděním

•  Zaoblené hrany varného prostoru
•  Bezespárový varný prostor s  
 kvalitním svarem
•   Optimální  

 rovnoměrnost

Integrovaná ruční 
sprcha   

• Plynulé dávkování
• Ergonomické uchopení
•  Bezpečnost automatickým uzávěrem 

vody
• Integrovaná automatika navinutí
• DVGW-schválení

Odstředivý   
odlučovač tuku bez 
tukového filtru

•  Čištění a výměna běžných   
 tukových filtrů odpadá
•  Čistý vzduch varného prostoru   
 automatickým odlučováním tuku
•  Ryzí chut’ový zážitek

Integrovaná
brzda ventilátoru

•  Zastavení ventilátoru již  
5 vteřin po otevření dveří

• Zvýšení bezpečnosti obsluhy

Integrovaná 
odkapová vanička 
dveří

•  Bezpečnost díky zamezení 
tvorby vodních kaluží

•  Trvalý odtok i při otevřených 
dveřích

Jednoduchá  
instalace

•  Přídavný odpadní trychtýř 
není nutný, přerušení 
odpadního vedení je již  
integrováno v přístroji 

• DVGW a SVGW schválení

Dveře s větraným dvojitým sklem

• Lehké čištění
• Bezpečnost únosné dotykové teploty

Integrovaná
těsnící mechanika
u skříňových 
spotřebičů

•  Žádná ztráta energie při pro-
vozu bez vnitřního vozíku

•  Není potřebný žádný přídavný  
těsnící plech

• Žádný únik páry

Inovační technika 
proudění vzduchu 

•  Žádné prodlevy ventilátoru z důvodu 
zbytečné změny směru otáček

•  Až o 15 % kratší doby přípravy v 
porovnání s dosavadním 
autoreverzním provozem

• Optimální rovnoměrnost

Výkyvné  
závěsné stojany   

•  Jednoduchý přístup při  
ručním čištění

•  Hravá výměna různých 
závěsných stojanů

Podélné  
vsuny

•  Umožňuje vkládání 1/3 a 2/3  
GN-nádob

•  Malý výkyvný prostor úzkých 
dveří

•  Minimální ztráta energie při 
otevření dveří



35

... neboť rozdíl spočívá v detailu!
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Ať už plynové, nebo elektrické provedení, Váš RATIONAL SelfCooking Center® je svými rozměry, 
svým vybavením a výkonem zcela identický.

K dispozici jsou zvláštní provedení pro lodě, vězení, jakož i SelfCooking Center® s integrovaným 
odtokem tuku. Vyžádejte si k tomu další informace od Vašeho obchodního partnera.

Mini ve třídě profesionálů,  
plynové nebo elektrické

Model 61
Elektro a plyn
Kapacita: 6 x 1/1 GN
Počet jídel za den: 30-80
Podélné vsuny pro 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN
Šířka: 847 mm
Hloubka: 771 mm
Výška: 757 mm
Přívod vody: R 3/4“ 
Odpad vody: DN 50
Tlak vody: 150-600 kPa nebo 0,15-0,6 Mpa

Elektro
Hmotnost: 110 kg 
Příkon: 10 kW
Jištění: 3 x 16 A
Sít’ová přípojka: 3 NAC 400 V
Výkon „horký vzduch“: 9 kW
Výkon „pára“: 9 kW

Plyn
Hmotnost: 126 kg 
Výška včetně přerušovače tahu: 996 mm
Příkon elektro: 0,3 kW
Jištění: 1 x 15 A
Sít’ová přípojka: 1 NAC 230 V
Přívodní přípojka plynu: R 3/4“

Zemní plyn / kapalný plyn LPG
Max. jmenovité tepelné zatížení: 11 kW/12 kW
Výkon „horký vzduch“: 11 kW/12 kW
Výkon „pára“: 11 kW/12 kW

Model 62
Elektro a plyn
Kapacita: 6 x 2/1 GN
Počet jídel za den: 60-160
Podélné vsuny pro 2/1, 1/1 GN
Šířka: 1069 mm
Hloubka: 971 mm
Výška: 757 mm
Přívod vody: R 3/4“  
Odpad vody: DN 50
Tlak vody: 150-600 kPa nebo 0,15-0,6 Mpa

Elektro
Hmotnost: 142,5 kg  
Příkon: 21 kW
Jištění: 3 x 32 A
Sít’ová přípojka: 3 NAC 400 V
Výkon „horký vzduch“: 20 kW
Výkon „pára“: 18 kW

Plyn
Hmotnost: 168 kg 
Výška včetně přerušovače tahu: 996 mm
Příkon elektro: 0,4 kW
Jištění: 1 x 15 A
Sít’ová přípojka: 1 NAC 230 V
Přívodní přípojka plynu: R 3/4“

Zemní plyn / kapalný plyn LPG
Max. jmenovité tepelné zatížení: 21,5 kW/23 kW
Výkon „horký vzduch“: 21,5 kW/23 kW
Výkon „pára“: 20 kW/21 kW

Model 101
Elektro a plyn
Kapacita: 10 x 1/1 GN
Počet jídel za den: 80-150
Podélné vsuny pro 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN
Šířka: 847 mm
Hloubka: 771 mm
Výška: 1017 mm
Přívod vody: R 3/4“ 
Odpad vody: DN 50
Tlak vody: 150-600 kPa nebo 0,15-0,6 Mpa

Elektro
Hmotnost: 135,5 kg  
Příkon: 19 kW
Jištění: 3 x 32 A
Sít’ová přípojka: 3 NAC 400 V
Výkon „horký vzduch“: 18 kW
Výkon „pára“: 18 kW

Plyn
Hmotnost: 154,5 kg
Výška včetně přerušovače tahu: 1256 mm
Příkon elektro: 0,39 kW
Jištění: 1 x 15 A
Sít’ová přípojka: 1 NAC 230 V
Přívodní přípojka plynu: R 3/4“

Zemní plyn / kapalný plyn LPG
Max. jmenovité tepelné zatížení: 21,5 kW/23 kW
Výkon „horký vzduch“: 21,5 kW/23 kW
Výkon „pára“: 20 kW/21 kW
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Model 102
Elektro a plyn
Kapacita: 10 x 2/1 GN
Počet jídel za den: 150-300
Podélné vsuny pro 2/1, 1/1 GN
Šířka: 1069 mm
Hloubka: 971 mm
Výška: 1017 mm
Přívod vody: R 3/4“ 
Odpad vody: DN 50
Tlak vody: 150-600 kPa nebo 0,15-0,6 Mpa

Elektro 
Hmotnost: 182 kg 
Příkon: 37 kW
Jištění: 3 x 63 A
Sít’ová přípojka: 3 NAC 400 V
Výkon „horký vzduch“:  36 kW
Výkon „pára“: 36 kW

Plyn 
Hmotnost: 198 kg 
Výška včetně přerušovače tahu: 1256 mm
Příkon elektro: 0,6 kW
Jištění: 1 x 15 A
Sít’ová přípojka: 1 NAC 230 V
Přívodní přípojka plynu: R 3/4“

Zemní plyn / kapalný plyn LPG
Max. jmenovité tepelné zatížení: 32 kW/34 kW
Výkon „horký vzduch“: 32 kW/34 kW
Výkon „pára“: 32 kW/34 kW

Model 201
Elektro a plyn
Kapacita: 20 x 1/1 GN
Počet jídel za den: 150-300
Podélné vsuny pro 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN
Šířka: 879 mm
Hloubka: 791 mm
Výška: 1782 mm
Přívod vody: R 3/4“  
Odpad vody: DN 50
Tlak vody: 150-600 kPa nebo 0,15-0,6 Mpa

Elektro 
Hmotnost: 258 kg
Příkon: 37 kW
Jištění: 3 x 63 A
Sít’ová přípojka: 3 NAC 400 V
Výkon „horký vzduch“: 36 kW 
Výkon „pára“: 36 kW 

Plyn
Hmotnost: 286 kg  
Výška včetně přerušovače tahu: 2021 mm
Příkon elektro: 0,7 kW
Jištění: 1 x 15 A
Sít’ová přípojka: 1 NAC 230 V
Přívodní přípojka plynu: R 3/4“

Zemní plyn / kapalný plyn LPG
Max. jmenovité tepelné zatížení: 43 kW/46 kW
Výkon „horký vzduch“: 43 kW/46 kW
Výkon „pára“: 32 kW/33,5 kW

Model 202
Elektro a plyn
Kapacita: 20 x 2/1 GN
Počet jídel za den: 300-500
Podélné vsuny pro 2/1, 1/1 GN
Šířka: 1084 mm
Hloubka: 996 mm
Výška: 1782 mm
Přívod vody: R 3/4“  
Odpad vody: DN 50
Tlak vody: 150-600 kPa nebo 0,15-0,6 Mpa

Elektro
Hmotnost: 332 kg  
Příkon: 62 kW
Jištění: 3 x 100 A
Sít’ová přípojka: 3 NAC 400 V
Výkon „horký vzduch“: 60 kW
Výkon „pára“: 54 kW 

Plyn
Hmotnost: 370,5 kg 
Výška včetně přerušovače tahu: 2021 mm
Příkon elektro: 1,1 kW
Jištění: 1 x 15 A
Sít’ová přípojka: 1 NAC 230 V
Přívodní přípojka plynu: R 3/4“

Zemní plyn / kapalný plyn LPG
Max. jmenovité tepelné zatížení: 64 kW/67 kW
Výkon „horký vzduch“: 64 kW/67 kW
Výkon „pára“: 51 kW/53 kW



3�

RATIONAL příslušenství –  
perfektní doplňky

Až použití originálního RATIONAL příslušenství Vám umožní neomezené využití SelfCooking 
Center®. Jen tak se podaří i speciální postupy, jako příprava předem fritovaných jídel,  
grilování kuřat a kachen, nebo i příprava celých jehňat a selat. I řízky a steaky připravujete  
bez náročného obracení.

Originální RATIONAL příslušenství je speciálně sladěno s SelfCooking Center®. Je velice  
robustní a tím se nejlépe hodí pro každodenní náročné nasazení v profesionální kuchyni.

Gastronorm-nádoby a rošty  
RATIONAL nádoby a rošty z nerezu jsou 
k dostání ve velikostech 2/1, 1/1, 1/2 a 1/3 
Gastronorm (GN). Pro vynikající výsledky 
pečení a smažení jsou Vám k dispozici žulově 
smaltované plechy, jakož i plechy na pečení a 
smažení z hliníku s teflonovou vrstvou v GN a 
pekařská norma. 
Pro typické cukrářské použití doporučujeme 
také děrované, teflonem povrstvené plechy v 
GN rozměrech i v pekařské normě.

Podstavce a skříňové podstavce,  
jakož i termo-podestavby  
Pro bezpečné ustavení SelfCooking 
Center® stolních spotřebičů jsou k  
dispozici čtyři provedení. RATIONAL 
termo-skříň je plynule regulovatelná do  
80 °C. Všechny podstavce a podstavcové 
skříně jsou provedeny podle platných 
hygienických předpisů. 
 
Rožně na jehňata a selata pro   
SelfCooking Center®  
101, 102, 201 a 202 
Celá jehňata a selata připravíte hravě 
s tímto speciálním příslušenstvím: 
jednoduše nasadit, zavěsit, hotovo. 
SelfCooking Center® 202 pojme dokonce 
dva rožně současně.
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Finishing®-systém pro bankety 
Finishing®-systém se skládá z Finishing®-
talířového vozíku a termoobalu. Talířové vozíky 
jsou vhodné pro talíře do průměru  
31 cm a pojmou až 120 talířů. S RATIONAL 
termoobalem můžete překlenout prostoje do  
20 minut mezi Finshing® a výdejem jídla.  
Pro další informace si prosím vyžádejte náš 
Finishing® prospekt. 
 
Formy na mafiny a kalíškové formy 
RATIONAL 
Speciální a vysoce pružný materiál forem na 
mafiny a kalíškových forem zcela zabraňuje 
přilepení. Formy na mafiny a kalíškové formy 
se ideálně hodí i pro pečení např. zeleni-
nových nákypů, rybích paštik, chlebového 
pudinku, nejrůznějších dezertů, pošírovaných 
vajec a mnoha dalších pokrmů.  
 
RATIONAL Potato Baker  
(přístroj na zapékání brambor) 
Jedinečné složení materiálu výrobku 
RATIONAL Potato Baker umožňuje i bez 
hliníkové fólie až o 50% rychlejší přípravu 
zapékaných brambor a kukuřičných klasů. 
Pomocí Potato Baker je vždy možné doko-
nale připravit dokonce i velká množství. 

Grilovací deska a deska na pizzu RATIONAL 
Pomocí grilovací desky a desky na pizzu 
můžete připravovat všechny druhy pizz. 
Díky vynikající tepelné vodivosti docílíte 
optimálního kvality. Speciální plazmová  
vrstva zcela zabraňuje přilnutí. Zadní stranu 
je možné použít i ke grilování zeleniny, steaků 
či dokonce i ryb – a to s dokonalým obtiskem 
grilovací mřížky.

UltraVent® odsávací zákryt pro 
SelfCooking Center® 61/62/101/102/201 
Díky kondenzační technologii UltraVent® 
jsou páry a výpary zachyceny a 
odváděny. Náročná opatření pro instalace 
vzduchotechniky patří minulosti. Venkovní 
vývod zcela odpadá. Instalace je jednodu-
chá a dokonce kdykoliv dodatečně možná.

Odsávací zákryt pro stolní přístroje 
61/62/101/102 (bez vyobrazení)  
Výpary unikající při otevření dveří varného 
prostoru jsou pomocí ventilátoru  
odsávány a vyváděny do venkovního  
prostoru. Jednoduchá montáž – i 
dodatečně možná.

RATIONAL CombiGrill-rošt 
Nezvykle vysoká tepelná vodivost roštu 
CombiGrill umožňuje perfektní grilovací 
vzorek na minutkách, mražených rybách, 
nebo na grilované zelenině.

RATIONAL CombiFry® 
200 porcí hranolků za pouhých 15 minut 
bez tuku. S patentovaným CombiFry® je  
poprvé možné, připravit velké množství 
předsmažených polotovarů. Náklady na 
koupi, skladování a likvidaci tuku zcela 
odpadají.

Patentované Superspike na kuřata a 
kachny - grilovací rošty 
Stojícím uspořádáním kuřat a kachen  
dosáhneme obzvláště št’avnatá prsíčka i 
křupavou a rovnoměrně zhnědlou kůži.

CombiLink® – Váš virtuální asistent 
Automatická HACCP-dokumentace Vám 
kdykoliv zaručuje bezpečnou hygienu.  
Během několika vteřin vytvoříte Vaše 
vlastní programy přípravy a máte dokonce 
volný přístup k nespočetným RATIONAL  
programům na internetu.

Pro další informace si vyžádejte prosím náš prospekt o příslušenství.
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RATIONAL SelfCooking Center®

Velikosti spotřebičů

•  Stolní spotřebiče: 6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN, 
10 x 2/1 GN, elektro + plyn

•  Skříňové spotřebiče: 20 x1/1 GN, 20 x 2/1 GN, elektro + plyn

Provozní režimy

•  SelfCooking Control® se 9 provozními režimy: 
Pečení velkých kusů masa 
Pečení malých kousků masa 
Drůbež 
Ryby 
Přílohy / zelenina 
Bramborové pokrmy

 Pokrmy z vajec/dezert
 Pečení 
 Finishing®

•   Konvektomat-modus se 3 provozními režimy: 
Pára 30 °C - 130 °C 
Horký vzduch 30 °C - 300 °C

• Kombinace horký vzduch a pára 30 °C - 300 °C

Přídavné funkce

• Sonda teploty jádra se 6-ti měřícími zónami
• ClimaPlus Control® – měření a regulace vlhkosti
•  Zapařování při 30°C – 260°C v horkém vzduchu nebo v  

kombinaci
• Rozšířená funkce zapařování s nastavitelnou hodnotou vlhkosti
• 5 programovatelných rychlostí ventilátoru
• 1/2 energie (u elektro)
• Dávkování přívodu energie dle spotřeby
• HACCP-mezipamět a výstup přes USB rozhraní
• Cool Down – rychlé ochlazení varného prostoru
• Min. 350 programů až s 12 kroky, volně volitelné
•  CalcDiagnose System® CDS, vč. SelfClean-automatiky pro vyvíječ 

páry
• Automatické zchlazení výparů v odpadním systému
•  Service-Diagnose-System (SDS) s automatickým indikátorem servis-

ních hlášení
•  CleanJet®, zcela automatický systém čištění 

Ruční čistící program
•  LevelControl-kontrola zasouvání s individuálním  

programováním času pro jednotlivé vsuny
•  Tepelná úprava DELTA-T
•  Automatická předvolba času spuštění
•  Nastavitelná jednotka teploty v °C nebo °F
•  Bzučák nastavitelný
•  Kontrast displeje nastavitelný
•  Nastavení času v hodinách/minutách nebo minutách/vteřinách
•  Online – pomocná funkce
• Pomocí menu vedený program odvápňování

Vybavení

• Hlavní vypínač
•  Dotyková obrazovka s piktogramy pro nejjednodušší ovládání
• Pro všechny postupy textová nápověda
•  Centrální otočný ovladač s funkcí "stisknutí" pro potvrzení zadání
•  Sonda teploty jádra se 6-ti měřícími zónami
•  Přídavný držák sondy
•  Vysoce výkonný vyvíječ čerstvé páry s automatickým  

doplňováním vody
•  Tichá vysoce výkonná turbína hořáku (jen plyn)
• Provozní a výstražná signalizace, např. nedostatku vody
• Digitální ukazatel teploty
• Zobrazení skutečných a nastavených hodnot
•  Digitální časové spínací hodiny, 0 – 24 hodin, s nastavením trvalého 

provozu
• Hodiny reálného času – 24 hod.
•   Bezpečnostní termostaty pro vyvíječ páry a topná tělesa 
  horkého vzduchu
•  Integrovaná ruční sprcha s navíjecí automatikou, integrovaná funkce 

uzavření vody a plynulého dávkování vody
• RATIONAL-optimalizované proudění vzduchu
• Výkyvný krycí plech ventilátoru s rychlouzávěry
• Integrovaná brzda ventilátoru
• Odstředivý odlučovač tuku bez přídavného tukového filtru
•  Přístrojové dveře s provětrávaným dvojitým zasklením a výklopným 

vnitřním sklem
•  Klika dveří s jednorukým levým/pravým ovládáním, uzavírání 

doražením u stolních přístrojů
•  Klika dveří s jednorukým ovládáním a funkcí blokování, uzavírání 

doražením u skříňových přístrojů
° Bezpečnostní uzamykání dveří 2-stupňové
•  Odkapová vanička dveří s trvalým odtokem i při otevřených dveřích
° Levé provedení dveří (stolní přístroje)
• Aretace dveří v poloze 120°/180°
• Bezdotykový koncový spínač dveří
• Tepelná izolace ze všech stran
• Vsazovací snadno vyměnitelné těsnění dveří
• Vnější i vnitřní materiál nerezová ocel dle DIN 1.4301
•  Stranové pojezdy pro vnitřní vozíky u skříňových modelů
•   Podélné vsuny typ 61, 101, 201 vhodné pro GN-nádoby 
  velikosti 1/1, 1/2, 1/3, 2/3 a 2/8
•   Bezespárový hygienický varný prostor se zaoblenými 
  hranami, optimalizace proudění
•  Halogenové vnitřní osvětlení z ceranového skla, odolné tepelným 

šokům
• Servisní dvířka přístupná zepředu
• Vsuny ve tvaru U s vybráním pro usnadnění zakládání
•  Vyjímatelné výkyvné závěsné stojany s přídavným vsunem pro nádo-

bu na zachytávání tuku (stolní spotřebiče)
° Vnitřní vozík s pojezdovou lištou (stolní přístroje)
•  Vnitřní vozík (skříňové přístroje) s oboustrannou aretací, odkapová 

vana s odtokem, tandemová pojezdová kolečka  
(2 bržděná), průměr kolečka 125 mm, kovové díly z nerezové oceli
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Charakteristiky vybavení

•  Dveře se zabudovanou těsnící mechanikou (skříňové  
přístroje), žádný únik páry při provozu bez vnitřního vozíku

•  USB-rozhraní, např. pro propojení s RATIONAL CombiLink® nebo 
výstupem HACCP 

• RATIONAL čistící tablety (základní sada) 
• RATIONAL oplachové tablety (základní sada)

Připojení, umístění a certifikační značky

• Shoda: CE
• El. bezpečnost: VDE, UL, CUL, KEMA
• Plynová bezpečnost:Gastec, QA, AGA, CSA, SVGW, JIA, PCT
• Bezpečnost obsluhy: GS
• Všeobecná hygiena: NSF
• Ochrana pitné vody: DVGW, SVGW, KIWA
• Možnost napojení na změkčenou a/nebo teplou vodu
•  Pevné napojení na odpad dle DVGW možné (přerušení odpadního 

vedení je již integrováno v přístroji)
• Ochrana proti stříkající nebo proudící vodě: IPX 5
°  Možnost napojení na Sicotronic (jiné systémy optimalizace energie 

na dotaz)
• Výškově nastavitelné nohy (stolní i skříňové modely)
•  Možnost postavení na stůl hloubky 700mm   

(6 x 1/1 GN a 10 x 1/1 GN)
• Aretace k podlaze pro skříňové modely
• Návod k obsluze, návod k instalaci
° Speciální napětí na dotázání
• Zkapalněný nebo zemní plyn
° Svítiplyn na dotázání
• Dle VDE povoleno pro provoz bez dohledu

Zvláštní provedení

° Pro lodě
° Uzamykatelný ovládací panel
°  Bezpečnostní provedení pro věznice (skříňové přístroje)
°  Sous-Vide - sonda teploty jádra při úpravě ve vakuu
°  Klávesnice s piktogramy pro 12 programů a držák pro  

upevnění
°  Bezpotenciálový kontakt pro zobrazení provozu
°  Integrovaný odtok tuku (stolní spotřebiče)
°  AeroCat® – integrovaný katalyzátor (SelfCooking Center®  61  

a SelfCooking Center® 101)
° Combi-Duo ( 2 stolní přístroje nad sebou)
°  Stolní přístroje 6x 1/1 GN, 10x 1/1 GN se závěsnými stojany nebo 

vnitřním vozíkem v cukrářské normě 400x600 mm
°  USA-verze pro zakládání jak GN tak i USA-normovaných nádob
°  Volitelné příslušenství
°  Pojezdové lišty pro vnitřní vozíky (stolní přístroje)
°  Vnitřní vozík se vsuny ve tvaru U s vybráním pro usnadnění zaklá-

dání a s přídavným vsunem pro nádobu na zachytávání tuku
°  Závěsné stojany v cukrářské normě 400x600 mm (6x 1/1 GN a 10x 

1/1 GN)
°  Závěsné stojany pro masové formy (6x 1/1 GN a 10x 1/1 GN)
°  Transportní vozík pro 2 vnitřní vozíky (stolní přístroje) s  

tandemovými pojezdovými kolečky, 2 s brzdou, se  
zablokováním, průměr kolečka 125mm

°  Vnitřní vozík pro cukrářský plech 400 x 600 mm  
(6x 1/1 GN, 10x 1/1 GN a 20x 1/1 GN)

°  Podestavby v různém provedení, výškově nastavitelné, v  
hygienickém provedení

°  RATIONAL čistící tablety (základní sada) a RATIONAL oplachové 
tablety (základní sada)

°  Combi-Duo set pro 6x 1/1 GN na 6x 1/1 GN nebo 6x 1/1 GN na 10x 
1/1 GN nebo 6x 2/1 GN na 6x 2/1 GN a 6x 2/1 GN na 10x 2/1 GN

°  Talířový vnitřní vozík na: 15 nebo 20 talířů (6x 1/1 GN), 24 nebo 34 
talířů (6x 2/1 GN, 26 nebo 32 talířů (10x 1/1 GN), 50 nebo 60 talířů 
(20x 1/1 GN), 42 nebo 52 talířů (10x 2/1 GN) a 84, 100 nebo 120 
talířů (20x 2/1 GN), všechny talíře max. Ø 31 cm  
(u stolních přístrojů použití jen s transportním vozíkem) 

° GN-nádoby v různých velikostech a provedení
° Rošty na grilování kuřat a kachen
° Špízy na jehňata a selata pro skříňové přístroje
° Finishing®-systém pro banket
°  Termoobal pro všechny velikosti vnitřních vozíků a talířových 

vnitřních vozíků, Combi-Duo
° Formy na mafiny a kalíškové formy RATIONAL
° RATIONAL Potato Baker (přístroj na zapékání brambor)  
° Grilovací deska a deska na pizzu RATIONAL
° RATIONAL CombiLink® - Váš virtuální asistent
°  RATIONAL CombiCheck® pro RATIONAL Service-Partner
°  UltraVent® kondenzační zákryt pro 6x 1/1 GN, 6x 2/1 GN, 10x 1/1 

GN, 10x 2/1 GN, 20x 1/1 GN
°  Odsávací zákryt pro 6x 1/1 GN, 6x 2/1 GN, 10x 1/1 GN, 10x 2/1 GN, 

20x 1/1 GN
°  Nájezdová rampa pro vnitřní vozíky (skříňové přístroje)
°  Zvýšení přístroje a vnitřního vozíku (skříňové přístroje)
°  Tepelný kryt levé stěny přístroje
° RS 485 rozhraní
°  RS 232 rozhraní
°  Síťové rozhraní
° CombiGrill-rošt pro minutky, ryby a zeleninu
° CombiFry® pro předsmažené polotovary
° Přerušovač tahu pro plynové spotřebiče

• Sériově
° Volitelné
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RATIONAL servis – kdykoliv pro Vás k dispozici

Hustá sít’ kvalifikovaných RATIONAL SERVICE-PARTNERů Vám zaručuje  
rychlou pomoc při problémech. Kromě toho nabízí RATIONAL pro své zákazníky i  
technickou Hotline, zajištěné zásobování náhradními díly a víkendovou nouzovou  
službu po celé zemi.

Chef✆Line® – kompetentní pomoc od kuchaře kuchaři

365 dnů v roce Vám jsou pomocí RATIONAL Chef✆Line®  osobně k dispozici zkušení kuchaři 
RATIONAL. Tak Vám zaručujeme rychlou a kompetentní pomoc – jednoduše po telefonu.

Naše životní prostředí je pro nás důležité

SelfCooking Center® RATIONAL je koncipován tak, aby ho bylo na konci životního cyklu opět 
možné snadno využít. Přístroje lze snadno demontovat a použité materiály je možné z velké 
části recyklovat. RATIONAL, jakožto vedoucí firma na trhu  nabízí, že odkoupí staré přístroje, 
nezávisle na jejich velikosti a stáří. Staré přístroje zdarma vyzvedne a odborně zhodnotí.

RATIONAL služby pro maximální  
spokojenost zákazníků

RATIONAL služby  
zákazníkům byly v roce  
2002 vyznamenány víceobo-
rovou cenou za management 
servisu. Odměněna byla celo- 
světová sít’ RATIONAL  
SERVICE-PARTNER  
udávající směr dalšího vývoje.
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Není nad vlastní zkušenost

RATIONAL TeamCooking Live

Navštivte jeden z našich bezplatných TeamCooking Live seminářů, zcela ve Vaší blízko-
sti. Zde budete vařit v RATIONAL SelfCooking Center® „ruku v ruce“ s dalšími kolegy pod 
vedením zkušeného RATIONAL kuchařského mistra.

Bezplatné vyzkoušení

Vyzkoušejte jednoduše RATIONAL SelfCooking Center® ve Vaší kuchyni. 
Stačí zavolat!

RATIONAL TeamCooking Live

Telefonní číslo a adresu 
naleznete na zadní straně.
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