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140.000.000
Denně připravených jídel
v technologí Rational

Více než

1.000.000
Vyrobených konvektomatů

1.000
Šéfkuchařů společnosti.

219.06.2020 Education

> 50 % 
Světového podílu! > 90 %

Doporučujících uživatelů

8.500
Certifikovaných servisních 
techniků

Zastoupení ve

120
zemích

Globální popis společnosti

Blízko všem zákazníkům



Příklad školní kuchyně 

› 34% úspora elektrické energie, 53% vody.

› Ale při zvýšené produkci ze 450 na 700 jídel!

Šetří více než 30% místa v kuchyni.

A zásadním způsobem ovlivní náklady na 
vzduchotechniku. Investiční i provozní!

Pohlazení pro Vaši peněženku, životní prostředí a budoucnost.

Investice, která se vyplatí! A Vy budete správným hospodářem!

319.06.2020 Školství

Příklad pro kuchyni s produkcí 700 jídel/3 druhy. Porovnání před a po instalaci multifunkčních zařízení.

Konvenční technologie

Multifunkční technologie



400 porcí ryby za10 minut80 kg brokolice
Za 15 minutes

480 pečiva za 15 minut400 porcí of ossobuco za 120 
minutes

400 porcí of lasagne
65 minut

40 kg hranolků bez oleje
za 21 minut

480 řízků za 11 minut400 kuřecích stehen za 30 
minut

Maximální vkládka s nejlepším výsledkem

The iCombi Pro: Silný a efektivní 

419.06.2020 Education

Více než…

PošírováníVařeníPečeníDušení

ZapékáníSmažení bez olejeSmažení bez olejePečení

*iCombi Pro 20-2/1



800 porcí pudinku za 70 minut18 kg brokolice za 23 minutes70 kg dušeného masa za   120 
minut

15 kg těstovin
za 22 minut

12 kg obalované zeleniny za   19 
mniut

400 porcí krémové polévky za 
35 minut

1.200 porcí boloňské omáčky za 
90 minut

100 porcí smažené rýže za 20 
minut

Při využití 

Příklad produkce pánve 150 litrů

519.06.2020 Corporate Catering

Up to...

Vaření mlékaBlanšírováníNoční úpravaVaření

SmaženíVařeníDušeníPečení



19.06.2020 Education 6

Účinnost
Produkce
Snižuje 
Náklady

Šetříme zdroje a tím pádem peníze!

6

Náklady

Čas

Náklad



Zredukujte svou produkci CO2
Správně pro životní prostředí,
správně pro Vaši peněženku.

719.06.2020 Corporate Catering

Více než

› 18 %* menší spotřeba energie

› 40 %* méně námahy

› 30 %** méně použitého prostoru

› 95 %** méně použitého tuku

› 15 %* menší vstup surovin

› Zamezení nadprodukce

› Omezení spotřeby vody
* Srovnání s konvektomaty vyrobenými před rokem 2016

** Srovnání s běžnou technologií



Přinášíme Vám perfektní řešení!

819.06.2020 Corporate Catering

Cook & Serve

Výroba Výdej

Cook & Hold

Výroba Udržování/převoz Výdej

Cook & Chill

Výroba Zchlazení Finishing Výdej

Pro jakýkoli systém cateringu




