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Profesionalna dodatna 
oprema RATIONAL 
Odkrijte nove možnosti.



	 Plošča	za	žar	in	pečenje Criss-Cross	mreža	za	žar Pekač	za	pečenje	in	peko  Multibaker

Dodatna oprema 
RATIONAL.  
Izredno robustna.

Izkoristite vse prednosti svojega aparata: z originalno 
dodatno opremo RATIONAL. Zrezki na žaru, sočni quichi, 
rahlo pecivo in hrustljavo cvrtje – uživajte v raznoli-
kosti, optimalno izkoristite svoj aparat ter se izognite 
zamudnim opravilom, kot sta npr. obračanje zrezkov in 
odstranjevanje trdovratne umazanije.

Originalno dodatno opremo RATIONAL odlikuje op-
timalno prevajanje toplote, izredna trpežnost in dolga 
življenjska doba. Premaz TriLax izredno učinkovito pre-
prečuje sprijemanje, omogoča boljše zapekanje in je  
še posebej primeren za uporabo pri temperaturah do  
300 °C. 

Naša ponudba dodatne opreme je zelo obsežna, od  
posebnih rešitev za postavitev do izdelkov za čiščenje  
in nego, ter s tem prilagojena vašim potrebam.

Dodatna oprema RATIONAL.  
Vaši	vsestranski	spremljevalci:
>  Oprema po gastronomskih standardih –  

idealna je za žar, pečenje, peko, cvrtje,  
kuhanje v pari in Finishing® 

>  Vedno optimalna rešitev za postavitev
>  Izdelki RATIONAL za čiščenje in nego
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Plošča	za	žar	in	pečenje.	
Sočno in hrustljavo s tipičnim okusom 
žara.

Plošča	za	žar	in	pizze.	
Hrustljavo sočna italijanska pizza.

Svoje goste navdušite s sočnim mesom, ribami ali zelenjavo z žara. Na strani 
za žar čisto preprosto dosežete tradicionalni vzorec s tipičnim slastnim 
okusom žara. 

Stran za pečenje ima rob po celotnem obodu, tako da lahko varno, predvsem 
pa hrustljavo pečete tudi na hitro popečeno meso z veliko maščobe. Vse to 
pomeni, da je plošča za žar in pečenje idealno orodje za vaše jedi po naročilu.

Na strani za peko pizz lahko pripravite poleg sveže ali zamrznjene  
pizze tudi kruhke in nevzhajane pogače. S temperaturami do 300 °C  
in izredno toplotno prevodnostjo dosežete vedno optimalno porjavitev  
ter hrustljavost.

Fina rebrasta površina na strani za žar je še posebej primerna za pečenje 
zelenjave, rib in drugih izdelkov na žaru.

Pregled	prednosti	za	vas:	
>  Tradicionalni vzorec žara
>  Tipični okus žara
>  Možnost uporabe na 

obeh straneh
>  Optimalno preprečevanje 

sprijemanja
>  Preprosto čiščenje

Pregled	prednosti	za	vas:	
>   Viden vzorec žara
>  Tipični okus žara
>  Možnost uporabe  

z obeh strani
>  Hrustljavi in lepo rjavi 

pekovski izdelki
>  Optimalno preprečevanje 

sprijemanja
>  Preprosto čiščenje

Stran	za	pečenje

Stran	za	žar Stran	za	žar

Stran	za	peko	pizz

2/3 GN (325 x 354 mm) Št.: 60.73.798

1/1 GN (325 x 530 mm) Št.: 60.70.943

Pekarski standard (400 x 600 mm) Št.:  60.71.2371/1 GN (325 x 530 mm) Št.: 60.71.617

Patent

Patent
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>  15 porcij (3 kg) v enem  
SelfCookingCenter®-u XS 6 x ⅔  
s funkcijo iLevelControl

>  30 porcij (6 kg) v enem  
SelfCookingCenter®-u 61  
s funkcijo iLevelControl

>   60 porcij (12 kg) v enem  
SelfCookingCenter®-u 62  
s funkcijo iLevelControl

>  50 porcij (10 kg) v enem  
SelfCookingCenter®-u 101  
s funkcijo iLevelControl

>  100 porcij (20 kg) v enem  
SelfCookingCenter®-u 102  
s funkcijo iLevelControl

>  100 porcij (20 kg) v enem  
SelfCookingCenter®-u 201  
s funkcijo iLevelControl

>  200 porcij (40 kg) v enem  
SelfCookingCenter®-u 202  
s funkcijo iLevelControl

Criss-Cross	mreža	za	žar.	
Do 160 ramsteakov v samo 15 minutah.

CombiFry®. 
200 porcij ocvrtega krompirčka 
v 15 minutah.

Lahko izbirate. Z inovativno konstrukcijo lahko novo Criss-Cross mrežo za 
žar uporabite na dva različna načina na eni sami mreži. 

Odvisno od tega, na kateri strani jo boste uporabili, bo ta mreža v vaše 
izdelke vžgala klasične ravne ali pa značilne ameriške križne vzorce. Mreža 
za žar je zelo robustna in ima dolgo življenjsko dobo. Premaz TriLax podpira 
porjavenje in je še posebej primeren za uporabo pri temperaturah do 300 °C.  
Izdelke za pečenje na žaru lahko preprosto položite na hladno mrežo in jih 
vstavite v aparat naenkrat. Zaradi izredne toplotne prevodnosti posebne 
zlitine predgrevanje ni potrebno.

S patentirano košaro za fritiranje CombiFry® je mogoče pripraviti velike 
količine predhodno ocvrtih in zamrznjenih izdelkov, kot so ocvrt krompirček 
in krompirjevi krhlji, brez potrebe po dodatnem dodajanju maščobe. Zdravo 
in okusno.

Pregled	prednosti	za	vas:	
>  Dva različna vzorca žara  

s samo eno mrežo
>  Predgrevanje ni potrebno
>  Tudi za velike količine  

polnjenja
>  Optimalno preprečevanje 

sprijemanja
>  Preprosto čiščenje

Pregled	prednosti	za	vas:	
>   95 % manj porabe  

maščobe 
> 40 % manj kalorij
> Priprava velikih količin
>  Optimalna zapečenost  

in hrustljavost

Velike	količine	ocvrtega	krompirčka	
v	samo	15	minutah	–	to	je	mogoče	 
s	košaro	za	fritiranje	CombiFry®:

1/2 GN (325 x 265 mm) Št.: 6019.1250

2/3 GN (325 x 354 mm) Št.: 60.73.619

1/1 GN (325 x 530 mm) Št.: 6019.1150

1/2 GN (325 x 265 mm) Št.: 60.73.802

2/3 GN (325 x 354 mm) Št.: 60.73.801

1/1 GN (325 x 530 mm) Št.: 60.73.314

Ti	proizvajalci	priporočajo	RATIONAL	CombiFry®

Stran	s	črtastim	vzorcem

Stran	s	križnim	vzorcem

Patent
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Ponve	za	pečenje	in	peko.	
Izredno preprosta priprava klasičnih  
jedi v ponvi.

Multibaker.
Do 160 jajc na oko v samo 2 minutah.

S ponvami za pečenje in peko lahko pripravite skoraj vse tipične jedi v ponvi, 
na primer švicarski pečen krompir, tortilje, quiche ter palačinke, poleg tega 
pa še majhno pecivo, kot je Tartes-tatin. Zelo dobra toplotna prevodnost in 
valovito dno zagotavljata enakomerno porjavitev po celotnem dnu v nekaj 
minutah. Posebej oblikovane nosilne pladnji so na voljo za obe velikosti 
ponev in zagotavljajo preprosto in varno uporabo brez drsenja.

Multibaker je uporaben za pripravo večjih količin jajc na oko, omlet, 
krompirjevih palačink in tortilj. 

Posebni premaz proti sprijemanju zagotavlja, da se jedi ne sprimejo.

Pregled	prednosti	za	vas:	
>   Vedno prava velikost,  

s premerom 16 ali 25 cm 
>  Enakomerno zapečeno  

z valovitim dnom
>  Preprosta uporaba  

s stranskimi ročaji
>  Posebna podloga za 

preprosto zlaganje
>  Nosilni pladenj za varno 

uporabo brez drsenja
>  Optimalno preprečevanje 

sprijemanja
> Preprosto čiščenje

Pregled	prednosti	za	vas:	
>   Enakomerno zapečeno
>  Idealno za velike količine
>  Optimalno preprečevanje 

sprijemanja 
>  Preprosto čiščenje

1/3 GN (325 x 176 mm) 2 koriti Št.: 60.73.764

2/3 GN (325 x 354 mm) 5 koriti Št.: 60.73.646

1/1 GN (325 x 530 mm) 8 koriti Št.:   60.71.157

Velika	ponev	za	pečenje	in	peko	(premer	25	cm)

Patent	v	postopku	prijave

Komplet	(premer	16	cm)

Majhna	ponev	za	pečenje	in	peko	(premer	16	cm)

Komplet	(premer	25	cm)

Majhna ponev za pečenje in peko Št.: 60.73.271

Nosilni pladenj 1/1 GN, majhen Št.: 60.73.212

Komplet (4 kosi z nosilnim pladnjem) Št.: 60.73.286

Velika ponev za pečenje in peko Št.: 60.73.272

Nosilni pladenj 1/1 GN, velik Št.: 60.73.216

Komplet (2 kosa z nosilnim pladnjem) Št.: 60.73.287
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Pekači	za	pečenje	in	peko.
Vsestranski talenti.

Granitemajlirani	pladnji.
Idealni za pečenje, dušenje,  
hitro pečenje in peko.

Pekač	za	pečenje	in	peko

Zrezki, medaljoni, perutnina, štručke, rogljički, masleno listnato testo, 
pečen krompir in še marsikaj – s pekači za pečenje in peko lahko pripravite 
neverjetno raznolike jedi. Vse je enakomerno zapečeno, ostane sočno in 
dobi lepo skorjo.

Granitemajlirani pladnji RATIONAL so skoraj neuničljivi. Vogali pekačev  
so v oblikovani tako, da pri pecivu in narastkih ne izgubljate porcij.

Zaradi izredne toplotne prevodnosti se hrana enakomerno zapeče, pa naj 
bodo to sočno zapečeni zrezki, sočne pečenke ali rahli kolači in pite.

Pregled	prednosti	za	vas:	
>  Optimalna enakomernost
>  Priprava velikih količin
>  Velika robustnost
>  Optimalno preprečevanje  

sprijemanja
>  Preprosto čiščenje

Pregled	prednosti	za	vas:	
>  Optimalna enakomernost
>  Univerzalna uporaba
>  Enakomerno zapečeno
>  Brez izgube porcij
>  Velika robustnost

2/3 GN (325 x 354 mm) Št.:  60.73.671

1/1 GN (325 x 530 mm) Št.: 6013.1103

2/1 GN (650 x 530 mm) Št.: 6013.2103

Pekarski standard (400 x 600 mm) Št.: 6013.1003

1/1 GN (325 x 530 mm) Št.: 6015.1103

2/1 GN (650 x 530 mm) Št.: 6015.2103

Pekarski standard (400 x 600 mm) Št.: 6015.1000

Pekač	za	peko	–	perforiran	

Za peko vseh vrst pekarskih izdelkov in dopeko. 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)  
Pekarski standard 

(400 x 600 mm)

Globina 20 mm Št.: 6014.1202 Št.: 6014.2302 Št.: 6014.1102 Št.: 6014.2102 Št.: 6014.1002

Globina 40 mm Št.: 6014.1204 Št.: 6014.2304 Št.: 6014.1104 Št.: 6014.2104 Št.: 6014.1004

Globina 60 mm Št.: 6014.1206 Št.: 6014.2306 Št.: 6014.1106 Št.: 6014.2106 Št.: 6014.1006

Pekač	za	pečenje	in	peko

Pekač	za	peko	–	perforiran Pladenj	60	mm

Pladenj	40	mm
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Modeli	za	muffine.	
Kako preprosta je lahko peka.

Mreža	CombiGrill.	
Preprosto žar.

Mreža	za	pomoč	pri	polnjenju.	
Z eno potezo do popolnega žar vzorca.

Modeli za muffine so izdelani iz 
izredno fleksibilnega materiala 
ter imajo optimalno zaščito proti 
sprijemanju. S prostornino 100 ml 
so posebej primerni za pripravo 
zelenjavnih flanov, ribjih pastet, 
kruhovih narastkov, poširanih jajc  
in najrazličnejših sladic.

Zaradi posebne konstrukcije je mreža CombiGrill še posebej primerna za 
pripravo velikih količin jedi na žaru. Živila za pečenje na žaru preprosto 
položite na hladno mrežo CombiGrill in jo vstavite v aparat. Zaradi izredne 
toplotne prevodnosti posebne zlitine predgrevanje mreže CombiGrill ni 
potrebno.

Pregled	prednosti	za	vas:	
>  Izredno fleksibilni 
>  Najboljše preprečevanje 

sprijemanja
>  Idealno za občutljiva živila
>  Velika robustnost
>  Preprosto čiščenje

Pregled	prednosti	za	vas:	
>  Tradicionalni vzorec žara
>  Predgrevanje ni potrebno
>  Primerno za velike količine
>  Optimalno preprečevanje 

sprijemanja
>  Preprosto čiščenje

za 1/1 GN (325 x 618 mm) Št.: 60.73.848

1/1 GN (325 x 530 mm) Št.: 6035.1017

Mreža za pomoč pri polnjenju 
je idealno dopolnilo za mrežo 
CombiGrill. Pri velikih količinah živil 
za pečenje na žaru, na primer hitro 
popečenih zrezkov ali zelenjave, 
je mreža za pomoč pri polnjenju 
resnično priročna. Vsa živila lahko 
položite na mrežo že zunaj aparata. 
Nato mrežo za pomoč z eno potezo 
postavite na vročo mrežo CombiGrill, 
od koder jo potem zlahka znova 
odstranite.

Mreža	CombiGrill	z	mrežo	za	pomoč	pri	polnjenju

za 1/1 GN (300 x 400 mm) 12 modelov Št.: 6017.1002

za 2/1 GN (400 x 600 mm) 24 modelov Št.: 6017.1001
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Nabodala	za	žar	in	Tandoori.	
Raznolikost nabodal.

Pokončna postavitev perutnine in s tem povezani učinek vzgona  toplega 
zraka bistveno skrajša čas priprave. Ta način priprave zagotavlja posebno 
sočna prsa in enakomerno zapečeno kožo.

Preprosta uporaba zagotavlja hitro polnjenje komore.

Nabodala za žar in Tandoori ponujajo osupljivo veliko možnosti uporabe. 
Z okroglim, kvadratnim ali pravokotnim presekom imate vedno pravo 
nabodalo za meso, ribe, perutnino ali zelenjavo.

Pregled	prednosti	za	vas:	
>  Različne debeline nabodal  

za univerzalno uporabo
>  Enakomerno zapečeno  

z vseh strani
> Preprosta uporaba

Komplet 1/1 GN* Št.: 60.72.414

Komplet 2/1 GN* Št.: 60.72.415

3 x nabodalo  5 mm, dolžina 530 mm Št.: 60.72.416

3 x nabodalo  8 mm, dolžina 530 mm Št.: 60.72.417

3 x nabodalo  5 mm, dolžina 530 mm Št.: 60.72.418

3 x nabodalo  8 mm, dolžina 530 mm Št.: 60.72.419

3 x nabodalo za ribe  4 x 10 mm, dolžina 530 mm Št.: 60.72.420

Okvir za nabodala za žar in Tandoori 1/1 GN Št.: 60.72.224

Okvir za nabodala za žar in Tandoori 2/1 GN Št.: 60.72.421

* Komplet vsebuje: 1 x okvir za nabodala s 5 različnimi nabodali

Superspike	za	piščance Kapaciteta	aparata	in	količina	vstavljanja

Št. artikla Mera GN Kapaciteta Teža 
izdelka

XS 
Tip 6 ⅔

Tip 
61

Tip 
101

Tip 
62

Tip 
102

Tip 
201

Tip
202

6035.1015 1/2 GN 4 piščanci 1300 g 4 16 24 48

6035.1016 1/1 GN 6 piščancev 1800 g 12 18 24 36 36 72

6035.1006 1/1 GN 8 piščancev 1300 g 16 24 32 48 48 96

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

6035.1011 12 piščancev* 950 g 24 36

* Samo v kombinaciji z odmičnimi vodili za žar ali z vstavnim vozičkom za žar.

Superspike	za	race

6035.1009 1/1 GN 8 rac 2.200 g 8 16 16 32 32 64

Pregled	prednosti	za	vas:	
> Preprosta uporaba
>  Sočno meso
>  Največja možna  

hrustljavost
> Kratki časi priprave
> Priprava velikih količin

Patent

Patent

Superspike	za	piščance

Superspike	za	race

Komplet	nabodal	za	žar	in	Tandoori

Superspike	za	piščance	in	race.
Do 96 piščancev v samo 40 minutah.
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Mreža	Spare	Rib.	
Preko noči pripravite do 70 kg reber.

Nastavek	za	pečenje	za 
	jagnjetine	in	odojkov.	
Namestite na nastavek,  
vstavite, končano.

Z edinstveno mrežo Potato Baker RATIONAL pripravite pečen krompir ali 
koruzo brez aluminijaste folije do 50 % hitreje.

Navpična razporeditev reber na 
mreži Spare Rib omogoča optimalno 
izkoriščeno kapaciteto aparata z 
do 3,5 kg na mrežo. Velike količine 
pripravite z vrhunsko kakovostjo.

Po predpripravi rebra Spare Rib 
dokončno zapečete takrat, ko je 
to potrebno.

Pregled	prednosti	za	vas:	
>  Do 50 % hitrejša priprava 
>  Velike količine z  

vrhunsko kakovostjo
>  Neverjetno preprosta  

uporaba
>  Preprosto čiščenje

Tipi 101/102/201/202 do 12 kg (1/1 GN) Št.: 60.70.819

Tip 201 do 30 kg (1 nastavek z nosilcem) Št.: 6035.1003

Tip 202 do 30 kg (1 nastavek z nosilcem)* Št.: 6035.1002

Dodatni  nastavek Št.: 8710.1065

* Kot dodatna oprema je na voljo tudi nastavek za drugo jagnje ali odojka.

1/1 GN (325 x 530 mm) Št.: 6035.1018

1/1 GN (325 x 530 mm) Št.: 6035.1019

Za pripravo celih jagenjčkov ali odojkov brez težav.

Patent

Potato Baker.  
Do 560 pečenih krompirjev –  
50 % hitreje.
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VarioSmoker. 
Odkrijte nov način dimljenja.

Dodatna oprema RATIONAL. 
Najboljša kakovost.

Meso, ribe in zelenjava lahko dobijo čudovito aromo prekajenega in 
čudovito obarvanje. Neposredno v vašem aparatu RATIONAL.

Vaše jedi bodo dobile naravno prekajeno aromo, ki jo lahko dodajate 
po svojem okusu in to brez komore za prekajevanje. To omogoča nov 
pripomoček VarioSmoker, ki ga lahko v aparatu uporabljate kot dodatno 
opremo. Hitro, preprosto in poceni.

RATIONAL VarioSmoker Št.: 60.73.008

Perforirana posoda

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) 

(z gibljivimi ročaji)

2/1 GN 
(650 x 530 mm)

Globina 40 mm Št.: 6015.2304

Globina 55 mm Št.: 6015.1265 Št.: 6015.1165

Globina 60 mm Št.: 6015.2306

Globina 65 mm Št.: 6015.2165

Globina 90 mm Št.: 6015.1295 Št.: 6015.1195 Št.: 6016.1195

Globina 100 mm Št.: 6015.2195

Globina 140 mm Št.: 6015.1215 Št.: 6015.1115 Št.: 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)

Globina 20 mm Št.: 6013.1302 Št.: 6013.1202 Št.: 6013.2302 Št.: 6013.1102 Št.: 6013.2102

Globina 40 mm Št.: 6013.1304 Št.: 6013.1204 Št.: 6013.2304 Št.: 6013.1104 Št.: 6013.2104

Globina 65 mm Št.: 6013.1306 Št.: 6013.1206 Št.: 6013.2306 Št.: 6013.1106 Št.: 6013.2106

Globina 100 mm Št.: 6013.1210 Št.: 6013.2310 Št.: 6013.1110 Št.: 6013.2110

2/3 GN (325 x 354 mm) Št.: 6010.2301

1/1 GN (325 x 530 mm) Št.: 6010.1101

2/1 GN (650 x 530 mm) Št.: 6010.2101

Pekarski standard (400 x 600 mm) Št.: 6010.0103

Nerjaveče	mreže

Primerno za velike pečenke.

Polna	posoda	in	pladnji

Nerjaveča posoda in pladnji RATIONAL imajo do 33 % večjo debelino,  
kot jo zahteva standard. To zagotavlja maksimalno stabilnost tudi pri velikih 
količinah, dolgo življenjsko dobo in udobno uporabo brez ostrih robov. 

Največje možno število perforacij zagotavlja enakomerno in učinkovito 
kuhanje v pari. To vsestransko, robustno in trpežno dodatno opremo 
uporabite za kuhanje zelenjave v pari ali pa za svojo izdajno linijo.
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Sistemi Finishing®	za	bankete.	
Tako spremenite pripravo prireditev  
v zadovoljstvo.

Termo pokrivalo

Posebni izolirni materiali zagotavljajo, da lahko jedi po Finishing®- 
u ohranite tople še do 20 minut. S preprostim magnetnim zapira-
njem lahko termo pokrivalo hitro odprete in zaprete. Poleg tega 
ga je preprosto čistiti in ga lahko shranite tako, da zavzame malo 
prostora.

Transportni	voziček	s	termo	pokrivalom,	 
za	postavitve	Combi-Duo.

Kombinacija po višini nastavljivega traspor-
tnega vozička in termo pokrivala je bila razvita 
posebej za sistem Finishing® za postavitve 
Combi-Duo. 

Transportni	voziček	za	vstavne	vozičke

Standardni transportni voziček za: 
> Podstavke višine do 671 mm

Po višini nastavljivi transportni voziček za:
> Delovne pulte do višine 1265 mm 
> Povišane podstavke do 931 mm 
> Combi-Duo postavitve

Tip 61 20 krožnikov Št.: 60.70.400

Tip 101 32 krožnikov Št.: 60.70.401

26 krožnikov Št.: 60.70.801

Tip 62 34 krožnikov Št.: 60.70.402

Tip 102 52 krožnikov Št.: 60.70.403

42 krožnikov Št.: 60.74.064
Ne pozabite na vodilo za vstavni voziček! 

Število
krožnikov

Največja 
višina kro-
žnika

Največja 
višina jedi

Tip 61 20 krožnikov 25 mm 53 mm Št.: 60.61.047

15 krožnikov 32 mm 70 mm Št.: 60.61.128

Tip 101 32 krožnikov 25 mm 53 mm Št.: 60.11.030

26 krožnikov 32 mm 70 mm Št.: 60.11.149

Tip 62 34 krožnikov 32 mm 61 mm Št.: 60.62.017

24 krožnikov 40 mm 80 mm Št.: 60.62.061

Tip 102 52 krožnikov 32 mm 63 mm Št.: 60.12.022

42 krožnikov 40 mm 82 mm Št.: 60.12.062

Tip 201 60 krožnikov 25 mm 53 mm Št.: 60.21.099

50 krožnikov 32 mm 70 mm Št.: 60.21.104

Tip 202 120 krožnikov 25 mm 53 mm Št.: 60.22.108

100 krožnikov 32 mm 66 mm Št.: 60.22.109

84 krožnikov 40 mm 80 mm Št.: 60.22.182

Tipi 61, 101, 62 in 102: Ne pozabite na vodilo za vstavni voziček!

Tip 201 60 krožnikov Št.: 60.70.404

50 krožnikov Št.: 60.70.802

Tip 202 120 krožnikov Št.: 60.74.065

100 krožnikov Št.: 60.70.405

84 krožnikov Št.: 60.74.066

Tip 61 Št.: 6004.1007

Tip 101 Št.: 6004.1009

Tip 62 Št.: 6004.1016

Tip 102 Št.: 6004.1014

Tip 201 Št.: 6004.1011

Tip 202 Št.: 6004.1012

Combi-Duo 61/101 spodaj Št.: 60.70.856

Combi-Duo 62/102 spodaj Št.: 60.70.884

Tip 61, 101
(transportni voziček 60.60.188 
in termo pokrivalo 60.70.856)

Št.: 60.70.920

Tip 62, 102
(transportni voziček 60.70.160 
in termo pokrivalo 60.70.884)

Št.: 60.70.918

Vodilo	za	vstavne	vozičke

Pri namiznih modelih aparatov 61, 62, 101 in 102 je za uporabo  
vstavnih vozičkov ali vstavnih vozičkov za krožnike potrebno  
posebno vodilo.

Tip 61, 101 Št.: 60.61.226

Tip 62, 102 Št.: 60.62.094

Tip 61, 101 Št.: 60.60.020

Tip 62, 102 Št.: 60.60.678

Tip 61, 101 Št.: 60.60.188

Tip 62, 102 Št.: 60.70.160

Vodilo	za	vstavne	vozičke

	 Sistemi	za	bankete	za	prostostoječe	aparate

Vstavni	voziček	za	krožnike

Transportni	voziček

Sistemi	za	bankete	za	prostostoječe	aparate	
(sestavljajo	jih:	vstavni	voziček	za	krožnike	in	termo	pokrivalo)

Sistemi	za	bankete	za	namizne	izvedbe	aparatov
(sestavljajo	jih:	vstavni	voziček	za	krožnike,	termo	pokrivalo	in	transportni	voziček)

Sistem Finishing® vsebuje vso potrebno opreme za takojšnji  
začetek uporabe sistema Finishing®.

Bodisi pripravljate 20, 100 ali več 
1000 jedi, s sistemom Finishing® jedi 
pripravite pravočasno in brez stresa 
ter naglice. Krožniki se pripravijo 
hladni, glede na število gostov,  
nato pa se ohlajeni hranijo na 
vstavnih vozičkih za krožnike. Tik 
pred strežbo se hladno pripravljeni 
krožniki pripravijo do konca s 
funkcijo Finishing®, brez stresa  
in potrebe po dodatnem osebju.

Vstavni	voziček	za	krožnike	(krožniki	do	premera	31	cm)
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Combi-Duo. 
Dvojna prilagodljivost,  
brez potrebe po dodatnem prostoru.
S kombinacijo dveh aparatov RATIONAL, postavljenih eden na drugem, se odpirajo  
dodatne možnosti v kuhinjah, kjer ni veliko prostora. Brez potrebe po dodatnem prostoru 
lahko hkrati delate na različne načine, to pa vam zagotavlja največjo možno prilagodljivost.  
Pri tem spodnji aparat preprosto in udobno upravljate z zgornjo enoto za upravljanje.

  Zgornji aparat 
Spodnji aparat

Tip 61 
Elektrika

Tip 61 
Plin

Tip 61, električni
Tip 101, električni

Valjčki Št.: 60.71.925 Št.: 60.71.925

Noge 150 mm Št.: 60.71.926 Št.: 60.71.926

Na kolesih Št.: 60.71.927 Št.: 60.71.927

Tip 61, plinski Valjčki Št.: 60.71.928

Noge 150 mm Št.: 60.71.929

Na kolesih Št.: 60.71.930

Podstavek UG I za Combi-Duo, tip 61 na tip 61
Višina 210 mm (samo za Combi-Duo z nogami)

Št.: 60.30.362

Podstavek na kolesih UG I za Combi-Duo, tip 61, na tip 61, 
višina 210 mm (samo za Combi-Duo z nogami)

Št.: 60.30.363

Kondenzacijska napa UltraVent za električne aparate Combi-Duo Št.: 60.72.322

Napa za električne naprave Combi-Duo Št.: 60.72.316

Transportni voziček z nastavitvijo po višini za tip 61/101 Št.: 60.60.188

Komplet integriranega odvoda za maščobo, 
za različico z nogami in kolesi

Št.: 60.73.303

Komplet integriranega odvoda za maščobo, 
tip 61E/61E od UG I – 210 mm

Št.: 60.73.301

Transportni voziček za posode z integriranim odvodom za maščobo Št.: 60.73.309

 Zgornji aparat
Spodnji aparat

Tip 62 
Elektrika

Tip 62 
Plin

Tip 62, električni
Tip 102, električni

Valjčki Št.: 60.71.931 Št.: 60.71.931

Noge 150 mm Št.: 60.71.932 Št.: 60.71.932

Na kolesih Št.: 60.71.933 Št.: 60.71.933

Tip 62, plinski Valjčki Št.: 60.71.934

Noge 150 mm Št.: 60.71.935

Na kolesih Št.: 60.71.936

Podstavek UG I za Combi-Duo, tip 62 na tip 62
Višina 210 mm (samo za Combi-Duo z nogami)

Št.: 60.30.365

Podstavek UG I  na kolesih za Combi-Duo, tip 62, na tip 62, 
višina 210 mm (samo za Combi-Duo z nogami)

Št.: 60.30.366

Transportni voziček z nastavitvijo po višini za tip 62/102 Št.: 60.70.160

Komplet integriranega odvoda za maščobo 
za različico z nogami in kolesi

Št.: 60.73.304

Komplet integriranega odvoda za maščobo, 
tip 62E/62E od UG I – 210 mm

Št.: 60.73.302

Transportni voziček za posode z integriranim odvodom maščobe Št.: 60.73.309

Valjčki
Največja višina zgornjega vodila je 1,60 m. 
Premično za preprosto čiščenje. 
Potreben je talni odtok! 

Na	nogah	višine	150	mm
Največja višina zgornjega vodila je 1,68 m. 
V primeru če ni talnega odtoka.

Na kolesih
Največja višina zgornjega vodila je 1,72 m. 
2 kolesi sta z zavoro.

Izbirate	lahko	med	tremi	izvedbami	postavitve	(ne velja za XS, tip 6 ⅔)

Montažni set Combi-Duo za XS, tip 6 ⅔, na XS, tip 6 ⅔ Št.: 60.73.768

Podstavek UG I za Combi-Duo XS, tip 6 ⅔ na XS, tip 6 ⅔ 
(Š 634 | G 558 | V 555 mm)

Št.: 60.31.020

UltraVent XS
Št.: 60.73.865

Set za prilagoditev Combi-Duo na napo UltraVent XS Št.: 60.73.945

Tip	61	in	101

Tip	62	in	102

XS,	tip 6 ⅔

SelfCookingCenter®	XS,	tip 6 ⅔

SelfCookingCenter® in CombiMaster®	Plus,	tip	61	in	101

SelfCookingCenter® in CombiMaster®	Plus,	tip	62	in	102
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Podstavki	raznih	izvedb.	
Za stabilno postavitev aparata.

Za stabilno postavitev aparatov RATIONAL so na voljo različni podstavki 
iz kakovostnega ter trdnega nerjavečega jekla. Vsi podstavki so izdelani 
skladno z veljavnimi higienskimi predpisi.

Podstavek	UG	II,	
14 parov vodil, stranice in zg. plošča  

 
Š 845 | G 724 | V 671 mm

 
Š 1.067 | G 934 | V 671 mm

Standard Št.: 60.30.328 Št.:   60.30.331

Na kolesih (kolesa z zavoro) Št.: 60.30.329 Št.:   60.30.332

Podstavek	UG	II,	pekarski	standard,	
14 parov vodil 400 x 600 mm, stranice in zg. plošča Š 845 | G 732 | V 671 mm

Standard Št.: 60.30.836

Na kolesih (kolesa z zavoro) Št.:  60.30.837

Izvedba za UltraVent (tip 61) Št.: 60.30.838

Podstavek	zaprt	US	III,	
14 parov vodil, stranice, zadnja stena, zg. plošča  Š 845 | G 724 | V 671 mm Š 1.067 | G 934 | V 671 mm

Standard Št.: 60.30.334 Št.:   60.30.339

Na kolesih (kolesa z zavoro) Št.: 60.30.335 Št.:   60.30.340

Podstavek	zaprt	UG	III,	izvedba	za	UltraVent	(tip 61 ali 62) 
v povezavi z napo UltraVent ali klasično napo 
20 parov vodil, povišan na 931 mm Š 845 | G 724 | V 931 mm Š 1.067 | G 934 | V 931 mm

Standard Št.: 60.30.337 Št.:   60.30.342

Na kolesih (kolesa z zavoro) Št.: 60.30.338 Št.:   60.30.343

Podstavek	zaprt	US	IV,	
14 parov vodil, krilna vrata, zaprt z vseh strani  Š 845 | G 724 | V 671 mm Š 1.067 | G 934 | V 671 mm

Standard Št.: 60.30.344 Št.:   60.30.348

Na kolesih (kolesa z zavoro) Št.: 60.30.345 Št.:   60.30.349

Podstavek	zaprt	US	IV

Podstavek UG IPodstavek	UG	I,	XS
Podstavek UG II

Podstavek	UG	II,	pekarski	standard

Podstavek	zaprt	US	III

Tip	61	in	101 Tip	62	in	102

Podstavek	UG	I,	odprt z vseh strani Š 843 | G 587 | V 671 mm Š 1.065 | G 799 | V 671 mm

Standard  Št.: 60.30.320 Št.:  60.30.324

Na kolesih (kolesa z zavoro) Št.: 60.30.321 Št.:  60.30.325

XS,	tip 6 ⅔ Combi-Duo	XS,	tip 6 ⅔

Podstavek	UG	I	XS,	odprt z vseh strani Š 634 | G 558 | V 931 mm Š 634 | G 558 | V 555 mm

Standard Št.: 60.31.018

Combi-Duo XS, tip 6 ⅔, na XS, tip 6 ⅔ Št.:  60.31.020
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Nape RATIONAL.
Za dobro klimo v vaši kuhinji.

Klasična	napa	

Aparat ob odpiranju vrat kuhalnega prostora z ventilatorjem 
samodejno posesa paro (brez kondenzacijske tehnike). Vgradnja je 
preprosta in jo je mogoče izvesti kadar koli. Potreben je priključek 
na ventilacijo.

UltraVent 

Kondenzacijska tehnologija nape UltraVent ujame in odvede 
uhajajočo paro. Ta kondenzacijska napa ne potrebuje dodatnega 
zunanjega priključka, oziroma širitve obstoječega ventilacijskega 
sistema. Vgradnja je preprosta in jo je mogoče izvesti kadar koli. 

UltraVent Plus

Kondenzacijsko tehnologijo UltraVent smo razširili še z napo 
UltraVent Plus, ki ji je dodana posebna filtrirna tehnologijo. Tako 
se boste izognili nadležni pari in dimu, ki nastaneta pri pečenju in 
pečenju na žaru. Aparate RATIONAL lahko zato vgradite tudi na 
kritičnih mestih, tako, da so vidne tudi strankam.

Klasična	napa UltraVent XS UltraVent UltraVent Plus

XS, tip 6 ⅔ Elektrika Št.: 60.73.865

Combi-Duo Št.: 60.73.943

Tip 61, 101 Elektrika Št.: 60.72.313 Št.: 60.72.320 Št.: 60.72.202

Plin* Št.: 60.72.317 Št.: 60.72.323

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

Tip 62, 102 Elektrika Št.: 60.72.318 Št.: 60.72.325 Št.: 60.72.204

Tip 201 Elektrika Št.: 60.72.326 Št.: 60.72.205

Tip 202 Elektrika*** Št.: 60.74.067

UltraVent, UltraVent Plus in nape za aparate z levim odpiranjem vrat po naročilu!
*  Pri napah UltraVent in klasičnih napah za plinske izvedbi je potrebno odpadne pline speljati v dimnik ali posebno napo za prezračevanje.  
** Nape UltraVent Plus ni dovoljeno vgraditi na aparate Combi-Duo na kolesih. Samo za električne aparate.
*** Omejena zmogljivost odvajanja in kondenzacije.

Komplet	za	catering

Ta komplet (nosilni okvir + noge iz nerjavečega jekla) se namesti 
pod aparat namesto navadnih nog. Robustne stranske ročke so 
namenjene zaščiti in preprostemu premikanju. 

Tip 61, 101 Št.: 60.73.111

Tip 62, 102 Št.: 60.73.141

Podstavek UG II Catering

14 parov vodil. Zaprte stranice in zgornja plošča, odprta zadnja 
stran, stranska ojačitev. Štiri kolesa iz nerjavečega jekla premera 
200 mm. Samo v povezavi s kompletom za catering.

Š 1.188 | G 724 | V 778 mm

Tip 61, 101 Na kolesih (kolesa z zavoro) Št.: 60.30.890

Tip 62, 102 Na kolesih (kolesa z zavoro) Št.: 60.30.891

Posebne	izvedbe. 
Primerne za vsako situacijo.          

UltraVent XS

UltraVent  

Komplet	za	postavitev	SelfCookingCenter®-a XS

Zlasti v prostorih za strežbo je pomemben zunanji videz. Zelo prilagodljive 
rešitve za postavitev RATIONAL se zlahka kombinirajo in že vključuje  
kondenzacijsko napo UltraVent, ki zbere in v celoti odvede uhajajočo paro.  
Priloženi komplet panelov preprečuje nabiranje umazanije na težko dosto-
pnih mestih, zadovoljuje stroge higienske zahteve in zagotavlja profesional-
no ter harmonično celostno podobo.

Komplet za postavitev SelfCookingCenter® XS Št.: 60.74.063

Oprema	za	mobilni	catering.	Najboljši	rezultati	priprave	 
hrane tudi na poti.         
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Stenska	konzola

Za namestitev na steno v kuhinjah, kjer je malo prostora 
(material za pritrditev ni priložen). Pritrditev in material 
za pritrditev izberite skupaj z arhitektom/statikom ter 
investitorjem.

Lovilec	–	usmerjevalec	kondenza

Zagotavlja dodatni vzgon pare in drugih hlapov iz cevi 
za odvajanje zraka. Paro in hlape je tako mogoče s cevno 
povezavo usmeriti v ventilacijo.

XS, tip 6 ⅔ Št.: 60.30.968

Tip 61 Št.: 60.70.963

XS, tip 6 ⅔ Št.: 60.74.037

Tipi61, 101, 62 Št.: 60.72.591

Tip 102 Št.: 60.72.592

Tip 201, 202 Št.: 60.72.593

Nosilec	ročaja	za	vstavne	vozičke

Ročaj vstavnega vozička je vedno na istem mestu in hitro 
pri roki. (priloženo samostoječim modelom)

Komplet	za	priključitev	aparata	

Sestavljajo ga dovodna cev za vodo (2 m), cev za  
odpadno vodo DN 50 in adapter DN 40 na DN 50 za 
SelfCookingCenter® XS, tip 6 ⅔. 

Tip 201, 202 Št.: 60.72.378 XS, tip 6 ⅔, tip 61–202 Št.: 60.70.464

Rampa	za	neravna	tla

Z rampo lahko izravnate naklone (do 3 %)  
pri neravnih tleh. S tem zagotovite nemoteno vstavljanje 
vstavnih vozičkov v aparate RATIONAL.

Toplotna	zaščita	za	levo	stran	aparata

Naknadna namestitev toplotne zaščite omogoča  
postavljanje sevalnih virov toplote (npr. žara) v bližino 
leve stranice aparata.

Varovalo	pretoka	(samo	za	plinske	aparate)

Za odvajanje izpušnih plinov po cevi  
(premer cevi za izpušne pline 180 mm).

Povišanje	aparatov	in	vstavnih	vozičkov

Aparate RATIONAL lahko od tal odmaknemo za dodatnih 
70 mm. Pri tem pa morate povišati tudi vstavne vozičke.

Tip 201 Št.: 60.21.080

Tip 202 Št.: 60.22.181

Tip 61 Št.: 60.70.390

Tip 62 Št.: 60.70.392

Tip 101 Št.: 60.70.391

Tip 102 Št.: 60.70.393

Tip 201 Št.: 60.70.394

Tip 202 Št.: 60.70.395

Tip 61 Št.: 70.00.737

Tip 62 Št.: 70.00.768

Tip 101 Št.: 70.00.757

Tip 102 Št.: 70.00.769

Tip 201 (z omejilnikom) Št.: 70.00.770

Tip 202 (z omejilnikom) Št.: 70.00.771

Povišanje aparata tip 201, 202 Št.: 60.70.407

Povišanje vstavnega vozička, tip 201 Št.: 60.21.184

Povišanje vstavnega vozička, tip 202 Št.: 60.22.184

Patent

Posebna oprema RATIONAL. 
Vedno popolna rešitev.           
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Proizvodi	za	čiščenje	in	nego.	
Čistoča, higiena,  
sijaj in varovanje zdravja.
Proizvodi za čiščenje in nego RATIONAL so individualno prilagojeni optimalni  
negi aparatov RATIONAL in izpolnjujejo najvišja merila kakovosti.

Čistilne tablete, 100 kosov Št.: 56.00.210

Specialno čistilo (soft) za čiščenje po pripravi s temperaturo < 200 °C, ni jedko, 10 l 
(za CPC s sistemom CleanJet® in za ročno čiščenje)

Št.: 9006.0136

Specialno čistilo (jedko) za žar in za trdovratno umazanijo, 10 l
(za CPC s sistemom CleanJet® in za ročno čiščenje)

Št.: 9006.0153

Tekočina za izpiranje, 10 l (samo za CPC s sistemom CleanJet®) Št.: 9006.0137

Tekočina za odstranjevanje vodnega
kamna,10 l

Št.: 6006.0110

Električna črpalka za tekočino 
za odstranjevanje vodnega kamna

Št.: 60.70.409
Ročna brizgalka za čiščenje Št.: 6004.0100Tablete proti penjenju, 120 kosov Št.: 56.00.598Tablete za izpiranje, 50 kosov Št.: 56.00.211

Tablete Care, 150 kosov Št.: 56.00.562

Čistilne	tablete	RATIONAL	 
(za	vse	aparate	SelfCookingCenter®)

Čistilne tablete RATIONAL z novo sestavo učinkovin za 
intenzivno nego zagotavljajo vedno največjo moč čiščenja. 
So močno koncentrirane in zato še posebej učinkovite.

Tablete Care RATIONAL 
(za	aparate	SelfCookingCenter®	s	funkcijo	Efficient	CareControl)

Zelo učinkovita sestava tablet Care zagotavlja  
aktivno zaščito in bistveno podaljša življenjsko dobo  
SelfCookingCenter®-a. Posebna sredstva za odstranje-
vanje vodnega kamna v tabletah preprečijo nabiranje 
vodnega kamna. Vedno je zagotovljena največja možna 
zanesljivost delovanja brez mehčanja vode in napornega 
odstranjevanja vodnega kamna.

Tablete	za	izpiranje	RATIONAL 
(za	aparate	SelfCookingCenter®	brez	funkcije	Efficient	CareControl)

Zelo učinkovite snovi za izpiranje zagotavljajo aktivno  
zaščito in bistveno podaljšajo življenjsko dobo  
SelfCookingCenter®-e. Komora aparata je higienično  
čista in sijoča.

Tablete	RATIONAL	proti	penjenju 
(za	vse	aparate	SelfCookingCenter®)

Tablete proti penjenju zmanjšajo penjenje v primerih,  
ko sama sestava vode povzroča močno penjenje.

Tekoče	čistilo 
(za	vse	naprave	CombiMaster® in ClimaPlus Combi®)

Tekoča čistila in sredstva za izpiranje RATIONAL so bila posebej razvita v naših laboratorijih. 
Predstavljajo popolno celoto za higienično čistočo in nego.

Tekočina	za	odstranjevanje	vodnega	kamna,	 
črpalka	za	odstranjevanje	vodnega	kamna

Za učinkovito odstranjevanje vodnega kamna v parnem 
generatorju s posebnimi negovalnimi sestavinami.

Ročna	brizgalka

Iz trdne umetne mase izdelana ročna brizgalka je posebno 
lahka za uporabo in trpežna. Z vgrajenim črpalnim mehaniz-
mom ustvarite tlak, nato pa s pritiskom na gumb poškropite 
na mesta, ki jih je treba očistiti.
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Dodatna oprema RATIONAL.
To morate imeti.

Žar

>  Plošča za žar in pizze,  
za pečenje na žaru s finim  
vzorcem žara

>  Plošča za žar in peko, za bolj grobi 
vzorec žara ter za hitro popečeno 
meso

>  Mreže CombiGrill, z grobim  
vzorcem žara za zrezke

>  Criss-Cross mreža, za  
različne vzorce žara

>  Mreža CombiGrill,  
za pripravo tanjših izdelkov

>  Nabodalo za žar in Tandoori  
za pripravo mesa, rib, perutnine  
in zelenjave.

>  Nastavek za jagnje in odojka  
za celo jagnje ali odojka

Pekarstvo

>  Pekači za pečenje in peko,  
za rogljičke ali masleno  
listnato testo

>  Pladnji granitemajl  
(globina 20, 40 ali 60 mm),  
za kolače iz pekača

>  Perforirani pekači za kruh,  
štručke in preste 

>  Plošča za žar in pizze,  
za nevzhajane kruhke, pizze in kruh

> Model za muffine in pastete
>  Ponev za pečenje in peko,  

za pecivo, palačinke, buhtlje  
ter carski praženec

Kuhinja	ali	proizvodnja

> Posoda, nerjaveče jeklo, 
>  perforirana posoda, nerjaveče jeklo 

za v pari kuhane ali sveže testenine
>  Mreže iz nerjavečega jekla za velike 

pečenke
> Superspike za piščance in race 
>  Posode granitemajl za dušenje, 

kolače iz pekača ali narastke
>  Mreže CombiGrill za velike  

količine zrezkov
>  Plošča za žar in pizze, za izdelke  

na žaru in kruh
>  Criss-Cross mreža, za velike  

količine zrezkov
>  Mreže CombiGrill,   

za velike količine tanjših izdelkov
>  Mreža za rebra  

Spare Ribs
> VarioSmoker za dimljenje
>  Ponev za pečenje in peko,  

za tortilje, Tarte Tatin ali quiche

Finishing®	za	jedi	po	naročilu

>  Mreže iz nerjavečega jekla za 
preprosto nalaganje krožnikov

Jedi	po	naročilu

>  Pekač za pečenje in peko,  
za hitro popečeno meso

>  Pladenj granitemajl  
(globina 20 mm), za panirane 
zrezke

>  Plošča za žar in pizze, za meso,  
ribe ter zelenjavo na žaru,  
nevzhajane kruhke ali pizzo

>  Plošča za žar in pečenje, za meso,  
ribe ter zelenjavo na žaru in hitro 
popečeno meso

>  CombiFry®, za krompirjeve krhlje, 
ocvrtke, lignje ali krokete

>  Ponev za pečenje in peko,  
za krompirjeve palačinke,  
omlete in Tarte Tatin

Bife	za	zajtrk

>  Multibaker za jajca na oko,  
palačinke ali omlete

>  Pekač za pečenje in peko,  
za slanino, klobasice in štručke

>  Ponev za pečenje in peko,  
za omlete, umešana jajca  
in palačinke
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Želite	ponudbo?

Podjetje:      Kontaktna oseba: 

Ulica:       Poštna številka, kraj: 

Telefon:      Faks: 

E-pošta:

Faks +386 (0)2 8821901

info@slorational.si 

Količina Opis artikla Številka artikla GN

Čistilne tablete, vedro s 100 kosi (stran 30) Št.: 56.00.210

Tablete Care, vedro s 150 kosi (stran 30) Št.: 56.00.562

Tablete za izpiranje, vedro s 50 kosi (stran 30) Št.: 56.00.211

Specialno Čistilo (jedko), kan .z 10 l (stran 31) Št.: 9006.0153

Plošča za žar in pečenje s prevleko TriLax (stran 4)

Plošča za žar in pizze s prevleko TriLax (stran 5)

Mreža Criss-Cross s prevleko TriLax (stran 6)

CombiFry® (stran 7)

Komplet ponev za pečenje in peko (velik/mali) (stran 8)

Multibaker s prevleko TriLax (stran 9)

Pekač za pečenje in peko s prevleko TriLax (stran 10)

Perforirani pekač s prevleko TriLax (stran 10)

Pladenj  granitemajl (stran 11)

Model za muffine in pastete (stran 12) 

Mreža CombiGrill (stran 13)

Mreža za pomoč (stran 13)

Nabodala za žar in Tandoori (stran 14)

Superspike za piščanca (stran 15)

Potato Baker (stran 16)

Mreža Spare Rib (stran 17)

Perforirana posoda, nerjaveče jeklo (stran 19) 

Posoda polna, nerjaveče jeklo (stran 19)

Mreža, nerjaveče jeklo (stran 19)

Preprosto	upravljanje	aparatov	 
in podatkov.
Vaš pomočnik.

KitchenManagement	Sistem

Z novim sistemom  
KitchenManagement lahko v  
omrežju samodejno beležite vse 
podatke, ki so pomembni za  
HACCP na 30 aparatih RATIONAL. 
V nekaj sekundah lahko pripravite 
lastne programe in jih pregledno  
upravljate v knjižnici. S klikom na 
miško lahko programe ali nove 
posodobitve pošljete v vse priklju-
čene aparate RATIONAL. Sistem 
KitchenManagement podpira nas-
lednje jezike: angleščino, nemščino, 
španščino, francoščino, ruščino in 
italijanščino.

Programski paket Št.: 60.72.660

USB	ključ	RATIONAL

Z originalnim ključem USB RATIONAL lahko izkoristite brezplačne 
posodobitve programske opreme. Najnovejšo programsko opremo lahko 
kadar koli prenesete iz spletnega mesta Club RATIONAL. Poleg tega lahko 
udobno shranite svoje programe in jih prenesete na druge aparate. Praktični 
prenos podatkov za HACCP vam pomaga pri dokumentiranju postopkov  
za zagotavljanje varnosti živil.

USB ključ za programe in podatke HACCP Št.: 42.00.162

Aplikacija	RATIONAL	Remote	App.

Vse v rokah tudi na poti. Z novo aplikacijo RATIONAL Remote App lahko svoj 
SelfCookingCenter® preprosto upravljate in nadzorujete iz svojega iPhone-a. 
Tako imate pregled nad vsem in točno veste, kaj se dogaja. Tudi če niste v 
kuhinji. 

Aplikacijo lahko prenesete brezplačno.

Ponudba	–	vnesite	količine	in	številke	artiklov:



SLORATIONAL d.o.o.
Ronkova ulica 4
2380 Slovenj Gradec
Slovenija

Tel. +386 (0)2 8821900
Fax +386 (0)2 8821901

info@slorational.si
www.slorational.si 80
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