iVario® Pro.
Naujoji našumo klasė
viešojo maitinimo srityje.

Ką šiandien turi mokėti
virtuvė.
Kepti, virti, blanširuoti, gruzdinti, gaminti su slėgiu,
naktį ir tiksliai – ir viską vienu metu. Viešasis
maitinimas dar niekada neaugo taip sparčiai. Nebuvo
toks greitas ir reiklus. Toks tarptautinis ir regioninis.
Toks įvairiapusis ir lankstus. Laikas išmaniajai maisto
gamybos sistemai, kuri ne tik pajėgi susitvarkyti
su šios šiuolaikiškos virtuvės reikalavimais, bet
ir padaro tai geriausiai. Kuri į naują lygį pakėlė
per 45 tyrimų, patirties ir naujovių metus. Kuri
kiekvienoje virtuvėje demonstruoja savo stiprybes.
Kuri patiekalus pagamina paprastai ir visuomet
taip, kaip pageidaujate. 300 arba 3 000 svečių. Kuri
perima darbus, kurie gali būti automatizuoti. Kuri ir
apmokytiems darbuotojams valdymo metu neužmina
mįslių.

Daugiau nei manėte
Maisto gamybos sistema daug toliau
pažengusi už jūsų žinomas keptuvus,
katilus ir gruzdintuves.
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iVario Pro.

Neįprastas. Visomis prasmėmis.
Atrodo kaip keptuvas, bet gali daugiau: virti, kepti, gruzdinti ir gaminti
su slėgiu – „iVario Pro“ pakeičia praktiškai visus įprastus virtuvinius
prietaisus. Kadangi jis turi galios: jo išskirtinė kaitinimo technologija
suvienija galią ir tikslumą. Kadangi jo išmanūs asistentai galvoja ir mokosi
kartu bei jam padeda. Nes jis iki 4 kartų greitesnis, naudoja iki 40 %
mažiau energijos ir jam reikia mažiau vietos nei tradiciniams virtuvės
prietaisams. Arba tariant paprastai: nes jis tai gali. Išskirtinei patiekalų
kokybei be kontrolės ir priežiūros.

Geriausios darbo sąlygos
Su „iVario Pro“ virtuvė taps ergonomiška, taupanti
jėgas ir veiksminga. Gerai darbo dienai. Gerai
sveikatai.

Pageidaujamas rezultatas be kontrolės
Dėl įdiegtos išmanios funkcijos „iCookingSuite“ pavyksta tiesiog
viskas. Niekas nepridega, niekas neišbėga. „iVario Pro“ kviečia
jus tik tuomet, kai jūsų iš tikrųjų reikia. Ir gaminimo rezultatas
tiksliai atitinka jūsų pageidavimus.
08 puslapis
Intuityvi valdymo koncepcija
Paprastai, logiškai ir veiksmingai. Todėl darbas su
„iVarioPro“ ne tik nereikalauja pastangų, bet yra ir
smagus. Nuo pat pradžių.

Efektyvus energijos valdymas
„iVarioBoost“ kaitinimo sistema vienija jėgą, greitį ir
tikslumą. Naudojantis galios rezervais ir tiksliu šilumos
paskirstymu visame plote, užtikrinant optimalų gaminimo
procesą apkepant mėsą ir ruošiant jautrius patiekalus.
06 puslapis

Didelis lankstumas
Naudojant patentuotą funkciją „iZoneControl“ vienas
„iVario“ indo dugnas paverčiamas keliais. Skirtingiems
patiekalams. Didesnei laisvei. Didesniam kūrybiškumui.
12 puslapis

Greitis
Naudojant pasirinktinę maisto gamybos su slėgiu funkciją,
gamybos laikas sutrumpėja iki 35 %. Dėl automatinio slėgio
padidinimo ir sumažinimo „iVario Pro“ tampa greitu ir patogiu.
10 puslapis
4

O kokia to nauda jums?
Viena iš šiuolaikiškiausių maisto
gamybos sistemų – ypatingai
naši, lanksti ir paprasta.
rational-online.com/xx/iVarioPro
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Jūsų naujasis stipruolis.
Toks pat tikslus, kaip ir greitas.
„iVarioBoost“ kaitinimo sistema

Įtikinanti našumo jėga

iVario Pro XL

15 kg makaronų

22 min.

45 kg jautienos filė „Stroganoff“

20 min.

120 litrai ryžių

70 min.

30 kg mirkytų avinžirnių (slėgis)

42 min.

120 kg guliašo su padažu (slėgis)

88 min.

1 Specialus indo dugnas

Indo dugnas iš atsparaus, nesibraižančio itin aukštos kokybės
plieno užtikrina greitą įkaitimą ir tikslų iki reikiamo laipsnio šilumos
perdavimą. Skaniems kepimo aromatams, tolygiam paskrudimui ir
sultingai mėsai.

Yra storų indo dugnų, kurie ilgai kaista ir lėtai reaguoja. Yra plonų
indo dugnų su netolygiu temperatūros paskirstymu ir pridegančiais
patiekalais. Bet yra ir „iVarioBoost“, keraminių kaitinimo elementų ir
sparčios reakcijos, atsparaus įbrėžimams indo dugno derinys. Itin aukšto
laipsnio poveikiui, išskirtiniam greičiui ir tolygiam šilumos paskirstymui.
Integruota energijos valdymo funkcija „iVarioBoost“ užtikrina daug
mažesnį energijos suvartojimą, nei įprasti maisto gaminimo prietaisai. Ir
nepaisant to, vistiek turi daug galios rezervų. Kad greičiau keptumėte ir
papildomai įdėjus šaltų ingredientų labai nenukristų temperatūra, kaip tai
būna su įprasta technika.
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2 Išmanus temperatūros valdymas

Jums tai reiškia –
jokio pridegimo. Jokio išbėgimo.
Sultinga mėsa. Skanūs kepimo
aromatai. Išskirtinis tolygumas.

3 Keraminiai kaitinimo elementai
Patentuoti* keraminiai kaitinimo elementai, užtikrinantys tolygų
šilumos paskirstymą visame plote – tai ypatinga galia ir visuomet
tikslus energijos kiekis teisingoje vietoje.

rational-online.com/xx/iVarioBoost

Kiekviename kaitinimo elemente yra įdiegti sensoriai. Tokiu
būdu galima tiksliai matuoti temperatūrą visame indo dugno
paviršiuje. Šie matavimo duomenys sudaro išmanaus, zonomis
suskirstyto temperatūros valdymo sistemos pagrindą. Išskirtiniams
rezultatams mažomis sąnaudomis. Visų pirma, kai gaminant
naudojami jautrūs produktai, tokie kaip pienas.

* patentuotas: EP 1 671 520 B1
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Patikimas būdas pasiekti
pageidaujamą rezultatą.
Be kontrolės.
Išmanioji virtuvė

Sumanus valdymas paspaudžiant mygtuką. „iCookingSuite“ – tai
„iVario Pro“ maisto gaminimo sumanumas. Kuris individualiai pritaiko
gaminimo eigą patiekalui, lydi iki pageidaujamo rezultato, mokosi iš
jūsų, prisitaiko prie jūsų gamybos įpročių ir jus pakviečia tik tuomet, kai
reikia, kad atliktumėte tam tikrus veiksmus. Pavyzdžiui, kai reikia apversti
kepsnį. Niekas nepridega ar neišbėga. Gaminimas žemoje temperatūroje,
jautrūs desertai – jokių problemų, su „AutoLift“ makaronai iš vandens
iškils automatiškai. O kai patiekalas turi įgauti individualumo, galite
įsiterpti į gaminimo procesą.
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Įkaitinimas

Troškinti

Apkepti
Papildyti skysčių

Dirba jums net naktį
Norėdami gaminti naktį, įkraukite „iVario Pro“,
paleiskite gaminimo procesą ir kitą rytą tiesiog
ištraukite paruoštą patiekalą.

Laikymas

Išimti

 iCookingSuite
Aukšta patiekalų kokybė be
kontrolės, paprastas valdymas
praktiškai be įdirbio. Tai yra
pagalba, kurios dėka išvengsite
klaidų ir taupysite laiką.
rational-online.com/xx/iCookingSuite
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Greitai ir tausojančiai siekiant
tikslo. Slėginio gaminimo funkcija.
Pagreitinta gamyba

Slėgis įtampai sumažinti: kai kartais reikia skubėti, galite pasinaudoti
pasirinktine, išmania gaminimo su slėgiu funkcija. Su vidiniu užraktu
saugiai užrakinti ragu, troškiniai, sultiniai, sriubos ir tirštos sriubos
pagaminami iki 35 % greičiau. Žinoma, kokybė dėl to nenukentės.
Nereikia techninės priežiūros. Nes „iVarioBoost“ kaitinimo sistema
sukuria ir palaiko tolygų slėgį mygtuko paspaudimu. Viso gaminimo
proceso metu. Taip tausojama patiekalo ląstelių struktūra ir, nepaisant to,
per trumpą laiką ant stalo laiku puikuosis geriausias rezultatas.
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Gaminimas

Slėginis
gaminimas

Taupymas

117 min.

86 min.

26 %

Avinžirniai

65 min.

42 min.

35 %

„Tafelspitz“

170 min.

135 min.

21 %

Ėriuko šlaunis

 Jūsų pranašumas
Jums tai reiškia didesnį
pajėgumą, trumpesnį
gaminimo laiką, daugiau
produktyvumo.
rational-online.com/xx/pressure
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Geriausi rezultatai
visose srityse.
Veiksmingas lankstumas

240 °C ⁄465°F

Lankstumas, kuris yra privalomas taip pat ir viešojo maitinimo tinkle.
Specialiosioms dietoms, išskirtiniams pageidavimams arba personalui
maitinti. Tokiais atvejais net ir didelėse virtuvėse mažos porcijos turi
būti gaminamos greitai ir našiai. Būtent tam ir egzistuoja „iZoneControl“.
Naudodami šią funkciją „iVario“ galite suskirstyti į zonas (iki keturių), kurių
dydį, padėtį ir formą galite išdėstyti pagal savo pageidavimus. Dabar
viename inde galite gaminti vienodus arba skirtingus patiekalus. Vienu
metu ar su laiko uždelsimu, tokia pačia ar skirtinga temperatūra. Jūs
kaitinate tik tą plotą, kurio jums tikrai reikia. Tai taupo energiją ir galybę
kitų virtuvės įrenginių.

180 °C ⁄356°F
00:08 h:m
05:12 m:s

200 °C ⁄390 °F

iZoneControl
Kaitinsite tik tą indo dugno
dalį, kurios jums iš tikrųjų
reikia. Didesniam našumui ir
lankstumui. Net ir gaminant
mažas porcijas.
rational-online.com/xx/iZoneControl

Vienas, du, trys, keturi. Reikiamos indo zonos naudojant
funkciją „iZoneControl“ valdomos piršto prisilietimu
ekrane. Paprastai ir užtikrintai.
12

13

Šiuolaikiškas darbas.

Apgalvota siekiant užtikrintumo.

Pasilenkti, pakelti, sunkiai nešti, nudegti – visa tai yra virtuvės
kasdienybė. Nuo šiol tai tampa praeitimi. Nes su „iVario Pro“
virtuvė taps ergonomiška, taupanti jėgas ir veiksminga. Nes
RATIONAL stebėjo pasaulio virėjus ir sukūrė daug techninių
sprendimų, tausojančių nugarą ir apsaugančių nuo nudegimų
bei darančių gyvenimą lengvesnį ir sveikesnį.

1 Vandens įleidimas ir 2 išleidimas

Tiek daug užtikrintumo
Saugus darbas be streso reiškia
mažiau prastovų, didesnį
našumą ir veiksmingumą. Dar
vienas svarbus punktas: daugiau
motyvacijos.

Daugiau niekada sunkiai neneškite
vandens, o litro tikslumu įpilkite jo į indą
naudodamiesi vandens įleidimo funkcija.
Su patogiu išpylimu naudojantis įdiegtu
vandens išleidimu.

3 Aukščio reguliavimas (priedai)

Žemas, ar aukštas – su ergonomine aukščio
reguliavimo funkcija, „iVario Pro“ pakyla
/ nusileidžia 200 mm per 16 sekundžių ir
prisitaiko prie kiekvieno, kuris jį aptarnauja.

1
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4 Integruotas rankinis dušas, įrengtas

7 Paprastas ištuštinimas

5 Paprastas valymas

Šaltas indo kraštas
Niekada daugiau nenusideginsite indo
kraštu, galėsite ramiai liesti ranka niekuo
nerizikuodami.

kištukinis lizdas su atskira FI apsauga
(pasirinktinė) ir USB sąsaja.

Kadangi gaminant su „iVario Pro“ niekas
nepridega, iš esmės nėra ką valyti. O su tuo
nedideliu likusiu kiekiu susitvarkysite per
dvi minutes.

6 AutoLift

Makaronai „al dente“. Visiškai automatiškai.
Nes naudojantis pakėlimo ir nuleidimo
funkcija atėjus laikui krepšelis iškyla iš
vandens.

Dėl specialios indo pakabos ištuštinimas
vyksta tiksliai, saugiai ir nesukeliant nugaros
problemų.

Dizainas
Užapvalinti kampai – jokių dūrių ir įpjovimų.

5

200 mm
per 16 sekundžių

2
14

3

6

7
15

Tinka visuomet.

Atsakymas į visus iššūkius.
Ant stalo, darbastalio, ant sienos, centrinio viryklės bloko arba
integruotas jame: „iVario Pro“ tinka visur. Dieną ir naktį jūsų
paslaugoms. Ar tai būtų naujas planavimas, ar papildymas, jis ras
vietą bet kurioje virtuvėje, be to, jis lengvai įmontuojamas.

Jūsų pranašumas
Darbo vieta, kuri prisitaiko ir
nepalieka neįgyvendintų norų.

Dėl įrengto vandens nutekėjimo jums nereikia net griovelio
grindyse. Tai apsaugo nuo slidžių virtuvės grindų ir padidina
darbo saugumą. Net ir kompleksinis virtuvės valymas su
„iVario Pro“ nesukelia problemų: Jis atitinka aukštus IPX5
standarto reikalavimus.

3

2

4
Pastatomas prietaisas 2 Pakabinamas ant sienos
prietaisas 3 Stalinis prietaisas 4 Stalinis prietaisas
ant rėmo
1

1
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Lieknesnė virtuvė.

Mažiau yra daugiau. Vieta ir laikas.

Taupykite
gamybos laiką ir vietą.
Nedarydami kompromisų
dėl patiekalų kokybės.

Našumas plius tikslumas lygu veiksminga maisto
gamyba. 80 porcijų, 62 minutės, patenkinti svečiai.
Tai yra virimas be kontrolės, be kokybės nuostolių.
Tai yra maisto gamyba su „iVario Pro“. Be to, jis dar ir
taupo vietą, kadangi maisto gamybos sistema pakeičia
viryklę, kepsninę, gruzdintuvę, keptuvą ir katilą.

Virtuvės planas
Anksčiau

rational-online.com/xx/invest

Galite apžiūrinėti iš visų pusių:
sąskaita tirpsta.
Tai apsimoka
Rezultatas – itin trumpa
amortizacijos trukmė, o
malonumas dirbti itin didelis.

Pagrindinė sėkmingos virtuvės sąlyga: didelis
našumas. Daugelis eksploatacinių savybių paverčia
„iVario Pro“ greitai atsiperkančia investicija. Kadangi
jame susivienija daugelio virtuvinių prietaisų funkcijos.
Taupysite vietą, darbo laiką, žaliavas, elektros energiją
ir vandenį. Ir, žinoma, pinigus.

rational-online.com/xx/invest

Virtuvės planas
Po to
Vietos taupymas
„iVario Pro“ pakeis daugelį įprastų
virtuvės prietaisų ir taip vidutiniškai
sutaupys iki 33 % vietos.

33
1 × Viryklė
2 × Katilas
2 × Keptuvai
1 × Gruzdintuvė

Kepimas/troškinimas
Paukštienos ragu

27 min.

69 min

20 min.

Didesnis jūsų uždarbis
per metus

Apskaičiuokite
patys

Žaliavinių medžiagų sąnaudos
naudojant tradicines virykles,
apverčiamas keptuves ir katilus
49,500 €

= 4,950 €

Žaliavinių medžiagų sąnaudos
naudojant „iVario Pro“
44,550 €

Energija
Vidutiniškai sutaupoma 68 kWh per dieną
dėl didelio „iVarioBoost“kaitinimo sistemos
veiksmingumo*.

Gruzdinimas
Bulvytės fri

28 min

68 kWh × 0.18 € / kWh

= 6,120 €

Darbo laikas

15 min.

13 min.

Laiko taupymas
Maisto gamybos sistema, trys
produktai, 80 porcijų. Su „iVario Pro“
dirbsite daug efektyviau, nei su
tradiciniais virimo prietaisais ir
taupysite brangų darbo laiką.

Vidutiniškai sutaupoma 120 minučių darbo laiko per
dieną vienam prietaisui dėl „iVarioBoost“ kaitinimo
sistemos greičio, automatinio gaminimo naudojant
„iCookingSuite“ bei gaminimo naktį.

1000 val. × 26 €
(vidutinis virėjo / valytojo
valandinis darbo įkainis)

= 26,000 €

Valymas
Vidutiniškai sutaupoma vandens ir plovimo
priemonių* per metus. Reikia plauti mažiau puodų ir
keptuvių.
Didesnis uždarbis per metus

13 min.

Apskaitos metodas
per metus

Mėsa

Iki 10 %* mažiau žaliavų gaminant dienos patiekalus
(guliašai, ragu) dėl „iVarioBoost“ kepimo rezultatų. Iki
10 %* mažiau žaliavų gaminant troškinius naktį.

1 × Viryklė
1 × Katilas
1 × Keptuvai
1 × iVario Pro L

Virimas
Makaronai

Jūsų pelnas

%

Vietos sutaupymas

40 min.

Ekonomiškumas.

600 litrų vandens per
aptarnavimas × 3.00 €/m³ ir
50 litrų plovimo priemonių

= 980 €

= 38,050 €

Vidutinis restorano verslas su 600 porcijų per dieną (2 aptarnavimai) su vienu „iVario Pro L“ ir XL, didesnis uždarbis lyginant su įmone su
tradiciniais virykle, keptuvu, katilu ir gruzdintuve.
*Lyginant su tradiciniais keptuvais, katilais ir gruzdintuvėmis.

49 min.
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Tvarumas.

Patikrinta produktų kokybė.

Gerai aplinkai,
geriau piniginei.
Tvarumas taupo išteklius ir pinigus: efektyviai energiją
naudojanti gamyba ir logistika, nauji mastai taupant energiją,
mažesnės medžiagų sąnaudos ir senų prietaisų surinkimas
RATIONAL įmonei yra savaime suprantami dalykai. Naudojant
„iVario Pro“ lygiai toks pat savaime suprantamas tvarumas bus
ir jūsų virtuvėje. Lyginant su įprastais virtuviniais prietaisais
sutaupysite iki 40 % energijos. Jums reikės mažiau žaliavų.
Mažiau perprodukcijos.

„iVario Pro“ atlaiko
tikrai daug. Ilgus metus.
Naudinga aplinkai
Gaminsite sveikiau ir pasieksite
savęs vertą ekobalansą.
rational-online.com/xx/green

Kasdienybė virtuvėje – sunki. Todėl RATIONAL
gaminiai yra „kieti“ ir kruopščiai apdoroti. Tai užtikrina
principas „vienas asmuo – vienas prietaisas“. Tai
reiškia, kad kiekvienas prisiima visišką atsakomybę
už kokybę, gamindamas su savo „iVario Pro“. Lengva
atpažinti pagal pavadinimą gamyklinių duomenų
lentelėje. Iš savo tiekėjų taip pat reikalaujame daug:
esminis dalykas – aukšti kokybės standartai, nuolatinis
tobulinimas bei gaminių patikimumo ir ilgalaikiškumo
užtikrinimas.

Galite tuo pasikliauti
Gausite patikimą partnerį – tinkantį
kasdienybei, solidų, patvarų.
rational-online.com/xx/company
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ConnectedCooking
iVario Pro 2-S
Gaminimo programa „kepsnys“ baigta
ConnectedCooking
iVario Pro L
HACCP ataskaita pateikiama jums
susipažinti

Priedai.

Tinkami jūsų sėkmės ingredientai.

Jis turi būti tvirtas, kasdien daug ištverti ir būti tinkamas
sunkiam darbui profesionalioje virtuvėje, bendrovėje
RATIONAL tai galioja tiek krepšelių vežimėliui, tiek virimo ar
gruzdinimo krepšeliui, o „VarioMobil“ versijoje – semtuvui. Nes
tik naudodami originalius RATIONAL priedus galite džiaugtis
visomis išskirtinėmis „iVario Pro“ maisto gaminimo savybėmis.
Kad gaminimas žemoje temperatūroje, makaronai ir ragu tikrai
pavyktų.
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Originalūs RATIONAL priedai
Vis tik apgalvoti priedai yra tie
dalykai, dėl kurių gyvenimas
tampa lengvesnis.
rational-online.com/xx/accessories

ConnectedCooking.

Viskas sužiūrėta,
viskas kontroliuojama.
Visi kalba apie jungimąsi į tinklą. „iVario Pro“ jį turi. Nes
per serijiniu būdu įrengtą WiFi sąsają jis yra sujungtas su
saugia internetine RATIONAL platforma ConnectedCooking.
Pasiteisino kalakuto krūtinėlės receptas? Įkelkite jį į visas į tinklą
sujungtas gaminimo sistemas. Nepriklausomai nuo to, kur jos
stovi. Kuri gaminimo sistema veikia? Pasižiūrėkite išmaniajame
telefone. Ieškote įkvėpimo? Peržvelkite receptų duomenų
bazę. Yra programinės įrangos naujinimas? Automatiškai
įdiegiamas į maisto gamybos sistemas naktį. HACCP duomenų
atsisiuntimas? Vienu spragtelėjimu.

„ConnectedCooking“
Galingas RATIONAL sujungimas
į tinklą. Kad visuomet viskas
būtų valdoma.
rational-online.com/xx/
ConnectedCooking
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„iVario“ modelių apžvalga.

Kuris tinka jums?

30 porcijų ar 3 000? Daug vietos? Mažai
vietos? „iVario Pro“ prisitaiko prie jūsų
poreikių ir įtikina puikiais rezultatais. Dieną ir
naktį. O netrukus jau ir jūsų virtuvėje.
Visa informacija apie parinktis, įrangos
savybes ir priedus: rational-online.com

iVario

2-XS

Pro 2-S

Pro L

Pro XL

Porcijų skaičius

nuo 30

50 - 100

100 - 300

100 - 500

Naudingas tūris

2 ×17 litrų

2 ×25 litrų

100 litrų

150 litrų

2 × 2/3 GN (2 × 13 dm2)

2 × 1/1 GN (2 × 19 dm2)

2/1 GN (39 dm2)

3/1 GN (59 dm2)

Plotis

1100 mm

1100 mm

1030 mm

1365 mm

Gylis

756 mm

938 mm

894 mm

894 mm

485 mm (1080 mm)

485 mm (1080 mm)

608 mm (1078 mm)

608 mm (1078 mm)

Svoris

117 kg

134 kg

196 kg

236 kg

Vandens įvadas

R 3/4"

R 3/4"

R 3/4"

R 3/4"

Vandens išvadas

DN 40

DN 40

DN 50

DN 50

Prijungiama apkrova (3 NAC 400V)

14 kW

21 kW

27 kW

41 kW

20 A

32 A

40 A

63 A

Slėginis gaminimas

–

○

○

○

iZoneControl

○

●

●

●

Gaminimas žemoje temperatūroje (naktį, greitpuodis, konservavimas)

○

●

●

●

WiFi

○

●

●

●

Ragu pakepimas (mėsa)

4,5 kg

7 kg

15 kg

24 kg

Gaminimo laikas

5 min.

5 min.

5 min.

5 min.

Guliašo gaminimas (mėsa ir padažas)

17 kg

25 kg

80 kg

120 kg

102 min.
88 min.

102 min.
–14% 88 min.

Kepimo paviršius

Aukštis (įsk. rėmą / karkasą)

Saugikliai (3 NAC 400V)
„iCombi Pro“ – Naujasis mastelis.
„iCombi Pro“ yra sumanus, efektyvus ir lankstus. Jis
užtikrina tokius rezultatus, kurių pageidaujate. Vėl
ir vėl. Nesvarbu, kas jį valdo. Kartu su „iVario Pro“
nepamainomas didelėse virtuvėse.

Pasirinktys

Našumo pavyzdžiai (vienam indui) Kiekis inde

Gaminimo trukmė be slėgio
Gaminimo trukmė su slėgiu
„iCombi Classic“ – technologijos susijungimas su
amatininkystės menu.
„iCombi Classic“ yra tvirtas, lengvai valdomas ir dirba
taip pat tiksliai, kaip ir jūs. Todėl tai yra individualizuotas
sprendimas visiems, turintiems patirties ir norintiems
savo konvekcinę krosnelę valdyti rankiniu būdu.

Avinžirniai išmirkyti
Gaminimo trukmė be slėgio
Gaminimo trukmė su slėgiu
Bulvės su lupena
Gaminimo trukmė be slėgio
Gaminimo trukmė su slėgiu

102 min.
–

–14 %

–14%

102 min.
88 min.

4 kg

7 kg

20 kg

30 kg

65 min.
–

65 min.
–35 % 42 min.

65 min.
–35 % 42 min.

65 min.
–35 % 42 min.

7 kg

12 kg

45 kg

65 kg

49 min.
–

–14 %

49 min.
42 min.

–14 %

49 min.
42 min.

–14 %

49 min.
42 min.

● standartas ○ pasirinktinai
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„Sudalyvavę gyvame renginyje
nusprendėme dirbti su gaminimo
sistema“.
George Kailis, savininkas ir direktorius
„TAMALA Café Bar“, Kiti, Kipras

ServicePlus.

Puikios draugystės pradžia.

Užtikrinus tinkamą aptarnavimą RATIONAL gaminimo sistema
ir jūsų virtuvė tampa visiškos sėkmės garantu: RATIONAL siūlo
viską – nuo pirmosios konsultacijos, bandomojo gaminimo,
įrengimo, asmeninio pirminio apmokymo ir programinės
įrangos naujinių iki „ChefLine“ ir budinčios telefono linijos
individualiems klausimams. Arba galite toliau kelti kvalifikaciją
RATIONAL akademijoje. Be to, tuo pat metu galite bet kada
kreiptis į sertifikuotą specializuotą RATIONAL pardavėją: jis
geriau išmano gaminimo sistemas ir ras tinkamą variantą jūsų
virtuvei. O jeigu įvyktų kažkas skubaus ir netikėto, pagalbą
suteiks pasauliniu mastu veikianti RATIONAL aptarnavimo
tarnyba.
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ServicePlus
Viskas vienam tikslui: kad
galėtumėte ilgai džiaugtis savo
investicija, iš savo gaminimo
sistemų gauti optimalią naudą
ir kad niekada nesibaigtų jūsų
idėjos.

iVario live.

Neklausykite kitų, išbandykite patys.

Gana teorijos, laikas praktikai, nes nieko nėra įtikinamesnio, nei
asmeninė patirtis: patirkite, kaip veikia RATIONAL gaminimo
sistemos praktikoje, leiskite, kad jums pristatytų jų sumanias
funkcijas ir išbandykite darbą jomis. Gyvai, neįpareigojančiai ir
netoli jūsų. Turite klausimų arba pageidaujate informacijos apie
galimybes pritaikyti jūsų poreikiams ir panaudojimo būdus?
Paskambinkite arba parašykite el. paštu. Daugiau informacijos
ir išsamius aprašymus, filmus ir klientų atsiliepimus rasite
rational-online.com.

Registruokitės dabar:
Tel. +370 5 2306 520
info@balticmaster.lt
rational-online.com/xx/live

rational-online.com/xx/ServicePlus
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Oficialus atstovas
UAB Baltic master
Vilnius
Dariaus ir Girėno g. 175, 02189 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 2306 520
El. paštas: info@balticmaster.lt
balticmaster.lt
Serviso tarnyba +370 8 0060 006
Kaunas
Rastikio g. 28, 50130 Kaunas, Lietuva
Tel. +370 3 7407 333
El. paštas: kaunas@balticmaster.lt
Serviso tarnyba +370 8 0060 006
Klaipėda
Mainų g. 5, 94101, Klaipėda, Lietuva
Tel. +370 4 6341 222
El. paštas: klaipeda@balticmaster.lt
Serviso tarnyba +370 8 0060 006

Šiauliai
Pramonės g. 21, 78136 Šiauliai, Lietuva
Tel./faks: +370 4 1450 416
El. paštas: siauliai@balticmaster.lt
Serviso tarnyba +370 8 0060 006
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
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Tobulindami įrangą pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus.

Panevėžys
Įmonių g. 21, 35101 Panevėžys, Lietuva
Tel. +370 4 5583 625
El. paštas: panevezys@balticmaster.lt
Serviso tarnyba +370 8 0060 006

