RATIONAL-accessoires.
Ontdek nieuwe mogelijkheden.
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RATIONAL-accessoires.
Kunnen tegen een stootje.

Haal het beste uit uw kooktoestel: met de originele
RATIONAL-accessoires. Of het nu steaks als van de grill
betreft, een sappige quiche of luchtige bakkerijproducten en krokante schnitzels – geniet van pure veelzijdigheid, deel uw kooktoestel optimaal in en maak een
einde aan tijdrovende zaken als het keren van gerechten
of het verwijderen van hardnekkige verontreinigingen.
Originele RATIONAL-accessoires blinken uit met een
optimale warmteoverdracht. Ze zijn uiterst solide en
gaan lang mee. De TriLax coating met voortreffelijke
anti-aanbakeigenschappen ondersteunt het bruiningsproces en is uitermate geschikt voor temperaturen tot
300°C.
Bovendien bieden we van speciale installatieoplossingen tot reinigings- en verzorgingsproducten een uitgebreid assortiment accessoires dat precies is afgestemd
op uw specifieke behoeften en vereisten.

RATIONAL-accessoires. Een veelzijdige metgezel.
>	Gastronorm-accessoires voor professionals –
ideaal bij het grillen, bakken, braden, frituren,
stomen en de Finishing®
> Altijd de optimale installatieoplossing
> R ATIONAL-reinigings- en verzorgingsproducten

Grill- en bakplaat
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Grillrooster met ruitjes- en
streeppatroon (crisscross)

Bakplaten

Multibaker
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Grill- en bakplaat.
Sappig en krokant met
de kenmerkende grill- en baksmaak.

Grill- en pizzaplaat.
Een krokant-sappige pizza
als bij de Italiaan.

Bak-zijde

Patent

Bak-zijde

Grill-zijde

Patent

Grill-zijde

Uw voordelen in één
oogopslag:
>	traditioneel grillpatroon
>	kenmerkende grillsmaak
> tweezijdig bruikbaar
>	optimale antiaanbakeigenschappen
>	eenvoudige reiniging

Overtuig uw gasten met sappig gegrild vlees, vis of groente. Met de
grill-zijde maakt u heel eenvoudig het traditionele grillpatroon met de
kenmerkende, lekkere grillsmaak.
De bak-zijde heeft een omlopende rand zodat zelfs gerechten met veel
vet snel en vooral krokant gebakken kunnen worden. Hierdoor is de
grill- en bakplaat de ideale aanvulling op uw à-la-carte aanbod.

1/1 GN (325 x 530 mm)
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N°:

60.71.617

Op de bak-zijde bereidt u naast verse of convenience pizza ook tarte
flambée en traditioneel platbrood. Door temperaturen tot 300°C en de
voortreffelijke warmtegeleidende eigenschappen bereikt u altijd een
optimale bruining en krokantheid.
De fijne ribbelstructuur op de grill-zijde is bijzonder geschikt voor het
grillen van groente, vis en andere grillproducten.

2/3 GN (325 x 354 mm)

N°:

60.73.798

1/1 GN (325 x 530 mm)

N°:

60.70.943

Bakkerijnorm (400 x 600 mm)

N°:

60.71.237

Uw voordelen in één
oogopslag:
>	f ijn grillpatroon
> kenmerkende grillsmaak
> tweezijdig bruikbaar
>k
 rokante bakkerijproducten
met een mooie bruining
> optimale antiaanbakeigenschappen
> eenvoudige reiniging
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Grillrooster met ruitjesen streeppatroon (crisscross).
Max. 160 rumpsteaks
in slechts 15 minuten.

CombiFry®.
200 porties friet
in 15 minuten.
Grote hoeveelheden friet in slechts
15 minuten – CombiFry® maakt het
haalbaar:

Patent

Streep-zijde

> 15 porties (3 kg) in een
SelfCookingCenter® XS type 6 ⅔
met iLevelControl
> 30 porties (6 kg) in een
SelfCookingCenter® 61
met iLevelControl
> 60 porties (12 kg) in een
SelfCookingCenter® 62
met iLevelControl
> 50 porties (10 kg) in een
SelfCookingCenter® 101
met iLevelControl

Ruitjes-zijde

Uw voordelen in één
oogopslag:
>	twee verschillende
grillpatronen met
maar één rooster
>	voorverwarmen niet nodig
>	ook voor grote aantallen
> 	optimale antiaanbakeigenschappen
> 	eenvoudige reiniging
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De keuze is aan u! Dankzij de innovatieve constructie kunt u bij dit nieuwe
grillrooster met een ruitjes- en streeppatroon gebruikmaken van één rooster dat voorzien is van twee verschillende grillpatronen.
Al naargelang welke kant u gebruikt, ontstaan door het ruitjes- en streeppatroon de klassieke grillstrepen of het populaire, origineel Amerikaanse
steakhousepatroon op uw producten. Het grillrooster is uiterst solide en
gaat lang mee. De TriLax-coating ondersteunt het bruiningsproces en is
uitermate geschikt voor temperaturen tot 300°C. De grillproducten kunnen
gewoon op het koude rooster worden gelegd en in één tranche gevuld
worden. Voorverwarmen is vanwege de voortreffelijke warmtegeleidende
eigenschappen van de speciale legering niet nodig.

Met de gepatenteerde CombiFry® is het mogelijk om grote hoeveelheden
voorgefrituurde producten te bereiden, zoals visnuggets, frites en wedges,
zonder extra vet te hoeven toe te voegen. Gezond en lekker.

> 100 porties (20 kg) in een
SelfCookingCenter® 102
met iLevelControl
> 100 porties (20 kg) in een
SelfCookingCenter® 201
met iLevelControl
> 200 porties (40 kg) in een
SelfCookingCenter® 202
met iLevelControl

Deze merken bevelen de RATIONAL CombiFry® aan

1/2 GN (325 x 265 mm)

N°:

60.73.802

1/2 GN (325 x 265 mm)

N°:

6019.1250

2/3 GN (325 x 354 mm)

N°:

60.73.801

2/3 GN (325 x 354 mm)

N°:

60.73.619

1/1 GN (325 x 530 mm)

N°:

60.73.314

1/1 GN (325 x 530 mm)

N°:

6019.1150

Uw voordelen in één
oogopslag:
>	95 % minder vet
> 40 % minder calorieën
> grote hoeveelheden
> optimale bruining
en krokantheid
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Braad- en koekenpan.
Klassieke pannengerechten kinderlijk
eenvoudig toebereid.

Multibaker.
Max. 160 spiegeleieren in 2 minuten.

Set (0 16 cm)

Uw voordelen in één
oogopslag:
>	gelijkmatige bruining
>	ideaal voor grote
aantallen
> 	optimale antiaanbakeigenschappen
> 	eenvoudige reiniging

Octrooi aangevraagd

Set (0 25 cm)

Met de braad- en koekenpan bereidt u vrijwel alle klassieke pannengerechten toe, zoals Zwisterse rösti, tortilla, quiches, pannenkoeken of ook kleine
taartjes, zoals bijv. een tarte-tatin. Door de voortreffelijke warmtegeleidende eigenschappen en de gegolfde bodem bereikt u in een paar minuten een
gelijkmatige bruining over de hele onderzijde. Speciaal gevormde draagbakken die in beide formaten verkrijgbaar zijn, zorgen voor een eenvoudige,
veilige en niet verglijdende afhandeling.

Uw voordelen in één
oogopslag:
>	altijd de juiste grootte
0 16 cm of 0 25 cm
Braad- en koekenpan, klein (0 16 cm)
> gelijkmatige bruining
door gegolfde bodem
> eenvoudig te hanteren dankzij Braad- en koekenpan, klein
zijwaarts geplaatste grepen
Draagbak 1/1 GN, klein
> speciaal opzetstuk om
Set (4 stuks, inclusief draagbak)
eenvoudig te stapelen
> draagbak voor veilige
antislip-behandeling
Braad- en koekenpan, groot (0 25 cm)
> optimale antiaanbakeigenschappen
Braad- en koekenpan, groot
> eenvoudige reiniging
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De Multibaker is speciaal geschikt voor de bereiding van grote
hoeveelheden spiegeleieren, rösti of ook tortilla's.
De speciale anti-aanbaklaag zorgt ervoor dat de gerechten niet aan het
oppervlak blijven kleven.

N°:

60.73.271

N°:

60.73.212

N°:

60.73.286

N°:

60.73.272

1/3 GN (325 x 176 mm)

2 vormen

N°:

60.73.764

Draagbak 1/1 GN, groot

N°:

60.73.216

2/3 GN (325 x 354 mm)

5 vormen

N°:

60.73.646

Set (2 stuks, inclusief draagbak)

N°:

60.73.287

1/1 GN (325 x 530 mm)

8 vormen

N°:

60.71.157
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Bakplaten.
Veelzijdig getalenteerd.

Graniet-geëmailleerde bak.
Ideaal voor braden, stoven,
kort bakken en bakken.

Bakplaten

Bak 40 mm

Bakplaat (geperforeerd)

Bak 60 mm

Bakplaten
Uw voordelen in één
oogopslag:
>	optimaal gelijkmatig
> 	grote hoeveelheden
>	uiterst solide
> 	optimale antiaanbakeigenschappen
>	eenvoudige reiniging

Of het nu schnitzels betreft, medaillons, gevogelte, broodjes, croissants,
koffiebroodjes, gebakken aardappelen en nog veel meer – met de
bakplaten bereidt u een ongelooflijk aantal verschillende gerechten.
Alles wordt gelijkmatig bruik, blijft sappig en krijgt een mooie korst.

Graniet-geëmailleerde bakken van RATIONAL zijn bijzonder robuust.
De hoeken van de bakken zijn compleet voorgevormd zodat er bij taarten
of gratins niets verloren gaat.

Uw voordelen in één
oogopslag:
> 	optimaal gelijkmatig
>	universeel gebruik
> gelijkmatige bruining
>	geen portioneringsverliezen
> 	uiterst solide

Dankzij de bijzonder goede warmtegeleidende eigenschappen worden de
gerechten gelijkmatig bruin, ongeacht of het krokante schnitzels betreft,
sappige braadgerechten of een luchtige taart.

2/3 GN (325 x 354 mm)

N°:

60.73.671

1/1 GN (325 x 530 mm)

N°:

6013.1103

2/1 GN (650 x 530 mm)

N°:

6013.2103

Bakkerijnorm (400 x 600 mm)

N°:

6013.1003

2/3 GN (325 x 354 mm)

N°:

60.74.147

1/1 GN (325 x 530 mm)

N°:

6015.1103

20 mm diep

N°:

6014.1202

N°:

6014.2302

N°:

6014.1102

N°:

6014.2102

N°:

6014.1002

2/1 GN (650 x 530 mm)

N°:

6015.2103

40 mm diep

N°:

6014.1204

N°:

6014.2304

N°:

6014.1104

N°:

6014.2104

N°:

6014.1004

Bakkerijnorm (400 x 600 mm)

N°:

6015.1000

60 mm diep

N°:

6014.1206

N°:

6014.2306

N°:

6014.1106

N°:

6014.2106

N°:

6014.1006

Bakplaat (geperforeerd)
Voor het bakken van elk type voorgebakken producten.
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1/2 GN

2/3 GN

1/1 GN

2/1 GN

Bakkerijnorm

(325 x 265 mm)

(325 x 354 mm)

(325 x 530 mm)

(650 x 530 mm)

(400 x 600 mm)
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Muffin- en timbaalvorm.
Zo eenvoudig kan bakken zijn.

CombiGrill-rooster.
Gemakkelijk grillen.
Uw voordelen in één
oogopslag:
> 	traditioneel grillpatroon
> 	voorverwarmen niet
nodig
> 	ook voor grote aantallen
> 	optimale antiaanbakeigenschappen
> 	eenvoudige reiniging

Door zijn speciale constructie is het CombiGrill-rooster bijzonder goed
geschikt voor de bereiding van een grote hoeveelheid grillproducten.
De grillproducten kunnen gewoon op het koude CombiGrill-rooster
worden gelegd en in één tranche gevuld worden. Voorverwarmen van
het CombiGrill-rooster is vanwege de voortreffelijke warmtegeleidende
eigenschappen van de speciale legering niet nodig.
1/1 GN (325 x 530 mm)

De muffin- en timbaalvorm is van
uiterst flexibel materiaal en heeft
optimale anti-aanbakeigenschappen.
Met 100 ml inhoud is hij bijzonder
geschikt voor het bereiden van
quiche met groenten, vistimbalen,
broodpudding, gepocheerde eieren
en diverse desserts.

N°:

6035.1017

Laadhulp.
Een handgreep voor het perfecte grillpatroon.
Uw voordelen in één
oogopslag:
>	uiterst flexibel
> 	optimale antiaanbakeigenschappen
>	ideaal voor gevoelige
gerechten
> 	uiterst solide
> 	eenvoudige reiniging

CombiGrill-rooster met laadhulp
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voor 1/1 GN (300 x 400 mm)

12 vormen

N°:

6017.1002

voor 2/1 GN (400 x 600 mm)

24 vormen

N°:

6017.1001

voor 1/1 GN (325 x 618 mm)

N°:

De laadhulp is de ideale aanvulling
op het CombiGrill-rooster.
Voor het grillen van grote
hoeveelheden, in het bijzonder ook
dunne grillproducten, zoals bijv.
minutensteaks of grillgroente, is
de laadhulp een echte versimpeling
van het werk. Alle te bereiden
etenswaren kunnen al buiten het
apparaat op de laadhulp worden
gelegd. Met behulp van de laadhulp
worden de te bereiden etenswaren
daarna met een handgreep op het
hete CombiGrill-rooster in het
apparaat geplaatst en er later al even
gemakkelijk weer uitgehaald.

60.73.848
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Grill- en tandoorispiesen.
Diversiteit van de spies.

Superspike voor gevogelte.
Max. 96 kippetjes in slechts 40 minuten.

Kip-superspike

Set grill- en tandoorispiesen

Uw voordelen in één
oogopslag:
> verschillende diameters
voor universele
toepassingen
> gelijkmatige bruining
rondom
> eenvoudig te bedienen

Eend-superspike

De grill- en tandoorispies biedt u verbluffend veel toepassingsmogelijkheden. Met een ronde, vierkante of rechthoekige doorsnede hebben we voor
vlees, vis, gevogelte of groente altijd de juiste spies.

Omdat het gevogelte rechtop in het rooster wordt geplaatst en er daardoor
een schoorsteeneffect ontstaat, wordt de gaartijd aanzienlijk verkort.
Dit zorgt voor zeer mals borstvlees en een gelijkmatig gebruind vel.
De eenvoudige bediening zorgt dat het accessoire snel gevuld is.

Kip-superspike
Set 1/1 GN*

N°:

60.72.414

Set 2/1 GN*

N°:

60.72.415

Apparaatformaat en laadvolume
GN maat

Capaciteit

Productgewicht

XS

Type

Type

Type

Type

Type

Type

Type 6 ⅔

61

101

62

102

201

202

4

16

24

3x spies

5 mm, 530 mm lang

N°:

60.72.416

6035.1015

1/2 GN

4 kippen

1.300 g

3x spies

8 mm, 530 mm lang

N°:

60.72.417

6035.1016

1/1 GN

6 kippen

1.800 g

12

18

24

36

36

72

3x spies

5 mm, 530 mm lang

N°:

60.72.418

6035.1006

1/1 GN

8 kippen

1.300 g

16

24

32

48

48

96

3x spies

8 mm, 530 mm lang

N°:

60.72.419

6035.1010

1/1 GN

10 kippen

950 g

20

30

40

60

60

120

N°:

60.72.420

12 kippen*

950 g

24

36

8

16

16

32

32

64

3x visspies

4 x 10 mm, 530 mm lang

Grill- en tandoorispiesframe 1/1 GN

N°:

60.72.224

Grill- en tandoorispiesframe 2/1 GN

N°:

60.72.421

* Set bestaande uit: 1x spiesframe met 5 verschillende spiesen.
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Artikelnr.

Uw voordelen in één
oogopslag:
> eenvoudig te bedienen
>	sappig borstvlees
> bijzonder knapperig
> korte bereidingstijden
> grote hoeveelheden

6035.1011

48

* uitsluitend in verbinding met een inhangrek of een verrijdbaar ovenrek voor grillsystemen.

Eend-superspike
6035.1009

1/1 GN

8 eenden

2.200 g
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Potato Baker.
Max. 560 ovenaardappelen –
50 % sneller.

Spare Rib-rooster.
Max. 70 kg 's nachts mals voorbereiden
en naar behoefte klaar grillen.
Patent

Door de verticale plaatsing van
de spare ribs op het rooster benut
u de capaciteit van uw kooktoestel
met max. 3,5 kg per spare ribrooster optimaal. U bereidt grote
hoeveelheden in topkwaliteit.
Na het prepareren worden de spare
ribs naar behoefte gegrild met een
korstje.

1/1 GN (325 x 530 mm)

N°:

6035.1018

Spies voor lam
en speenvarken.
Aanbrengen, ophangen
en klaar.

Uw voordelen in één
oogopslag:
>	max. 50 % sneller
> 	grote hoeveelheden
in topkwaliteit
>	eenvoudige bediening
>	probleemloze reiniging

Voor de moeiteloze toebereiding van hele lammeren of speenvarkens.

Met de unieke Potato Baker van RATIONAL bereidt u ovenaardappelen
of maïskolven zonder aluminiumfolie en max. 50 % sneller toe.

1/1 GN (325 x 530 mm)
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N°:

6035.1019

Type 101/102/201/202 tot 12 kg (1/1 GN)

N°:

60.70.819

Type 201 tot 30 kg (1 spies met drager)

N°:

6035.1003

Type 202 tot 30 kg (1 spies met drager)*

N°:

6035.1002

Optionele spies

N°:

8710.1065

* Spies voor nog een lam of speenvarken optioneel.
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VarioSmoker.
Gerookte etenswaren opnieuw ontdekken.

RATIONAL-GN-accessoires.
Topkwaliteit, meer dan alleen
maar standaard.
De materiaaldikte van de RATIONAL-houders ligt max. 33 % boven
de standaarddikte. Deze bijzondere eigenschap garandeert optimale
stabiliteit, ook bij een grote hoeveelheid vulling, duurzaamheid en
gebruiksvriendelijkheid, zonder scherpe randen.
Dankzij een optimale perforatie worden de te bereiden etenswaren
gelijkmatig en efficiënt gestoomd. Gebruik dit veelzijdige, robuuste en
duurzame toebehoren voor het stomen van groente of voor uw buffet.

Houder, geperforeerd, roestvrij edelstaal
1/2 GN
(325 x 265 mm)
N°:

40 mm diep
55 mm diep

N°:

N°:
N°:

N°:

1/1 GN
(325 x 530 mm)

1/1 GN
(325 x 530 mm)
(met klaphendels)

6015.1165

6015.2306
N°:

6015.1295

6015.1195

N°:

Geef uw vlees, vis en groente een kruidig, gerookt aroma en onmiskenbare
kleuren. Direct in uw RATIONAL-apparaat.
Uw producten krijgen zo een natuurlijk gerookte smaak die u helemaal
volgens uw eigen smaak kunt bepalen – zonder afzonderlijke rookoven.
Dit maakt de nieuwe VarioSmoker mogelijk, bruikbaar als accessoire in
uw apparaat. Snel, eenvoudig en voordelig.

RATIONAL VarioSmoker

N°:

60.73.008

N°:

N°:

6015.1215

6015.1115

N°:

N°:

6015.2165

N°:

6015.2195

6016.1195

100 mm diep
140 mm diep

2/1 GN
(650 x 530 mm)

6015.2304

6015.1265

65 mm diep
90 mm diep

2/3 GN
(325 x 354 mm)

6016.1115

Houder, roestvrij edelstaal
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)

20 mm diep

N°:

6013.1302

N°:

6013.1202

N°:

6013.2302

N°:

6013.1102

N°:

6013.2102

40 mm diep

N°:

6013.1304

N°:

6013.1204

N°:

6013.2304

N°:

6013.1104

N°:

6013.2104

65 mm diep

N°:

6013.1306

N°:

6013.1206

N°:

6013.2306

N°:

6013.1106

N°:

6013.2106

N°:

6013.1210

N°:

6013.2310

N°:

6013.1110

N°:

6013.2110

100 mm diep

Rooster, roestvrij edelstaal
Uitstekend geschikt voor grote te braden etenswaren.
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2/3 GN (325 x 354 mm)

N°:

6010.2301

1/1 GN (325 x 530 mm)

N°:

6010.1101

2/1 GN (650 x 530 mm)

N°:

6010.2101

Bakkerijnorm (400 x 600 mm)

N°:

6010.0103
19

Finishing -systemen voor buffetten.
Zo wordt elk evenement een genoegen!

Verrijdbaar bordenrek (borden tot Ø 31 cm)

®

Aantal

max.

max.

Borden

Hoogte
borden

Hoogte
gerechten

Type 61

Type 101

Type 62

Of het nu 20, 100 of een paar duizend
maaltijden betreft, met Finishing® worden
de gerechten zonder stress heel rustig
precies op tijd toebereid. Overeenkomstig
het aantal gasten worden de borden
koud voorbereid en vervolgens in een
verrijdbaar bordenrek gekoeld bewaard.
Pas kort voordat u de gerechten nodig
hebt, worden de borden met Finishing®
gelijktijdig voor het serverend personeel
klaar gemaakt, zonder stress of extra
benodigd personeel.

Buffetsystemen voor tafelmodel-apparaten
(bestaande uit: verrijdbaar ovenrek, thermocover en transportwagen)

Type 102

Het Finishing®-systeem bevat alle belangrijke onderdelen om
meteen met Finishing® te kunnen beginnen.
Type 61

20 borden

N°:

60.70.400

Type 101

32 borden

N°:

60.70.401

26 borden

N°:

60.70.801

Type 62

34 borden

N°:

60.70.402

Type 102

52 borden

N°:

60.70.403

42 borden

N°:

60.74.064

Invoerrails aanbrengen!

(bestaande uit: verrijdbaar bordenrek en thermocover)

Type 202

Type 211

Verrijdbare bordenrekken

60 borden

N°:

60.70.404

50 borden

N°:

60.70.802

120 borden

N°:

60.74.065

100 borden

N°:

60.70.405

84 borden

N°:

60.74.066

25 mm

53 mm

N°:

60.61.047

15 borden

32 mm

70 mm

N°:

60.61.128

32 borden

25 mm

53 mm

N°:

60.11.030

26 borden

32 mm

70 mm

N°:

60.11.149

34 borden

32 mm

61 mm

N°:

60.62.017

24 borden

40 mm

80 mm

N°:

60.62.061

52 borden

32 mm

63 mm

N°:

60.12.022

42 borden

40 mm

82 mm

N°:

60.12.062

60 borden

25 mm

53 mm

N°:

60.21.099

50 borden

32 mm

70 mm

N°:

60.21.104

120 borden

25 mm

53 mm

N°:

60.22.108

100 borden

32 mm

66 mm

N°:

60.22.109

84 borden

40 mm

80 mm

N°:

60.22.182

Type 61, 101, 62 en 102: invoerrails aanbrengen!

Transportwagen met thermocover onder
voor Combi-Duo
De combinatie van in hoogte verstelbare
transportwagen en thermocover beneden,
is speciaal ontwikkeld voor Finishing® met
Combi-Duo-apparaten.

Buffetsystemen voor staande apparaten

Type 201

Type 201

20 borden

Type 61/101

N°:

60.70.920

N°:

60.70.918

Inschuifrail voor verrijdbaar ovenrek
Bij de tafelmodellen type 61, 62, 101 en 102 is voor het gebruik
van een verrijdbaar oven- of bordenrek een invoerrail nodig.

Type 61/101

N°:

60.61.226

Type 62/102

N°:

60.62.094

(Transportwagen 60.60.188 en
thermocover 60.70.856)
Type 62/102
(Transportwagen 60.70.160 en
thermocover 60.70.884)

Thermocover
Speciale isolatiematerialen zorgen ervoor dat de gerechten na de
Finishing® max. 20 minuten 'warm geparkeerd' kunnen worden.
Dankzij de magneetsluiting kan de thermocover snel geopend en
gesloten worden. Bovendien is hij eenvoudig te reinigen en ruimtebesparend te bewaren.

Inschuifrail voor verrijdbaar ovenrek

Transportwagen voor verrijdbaar ovenrek
Transportwagen standaard voor:

Buffetsystemen voor staande apparaten
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Type 61

N°:

6004.1007

Type 101

N°:

6004.1009

Type 61/101

N°:

60.60.020

Type 62

N°:

6004.1016

Type 62/102

N°:

60.60.678

Type 102

N°:

6004.1014

Type 201

N°:

6004.1011

Type 202

N°:

6004.1012

Combi-Duo 61/101 beneden

N°:

60.70.856

Type 61/101

N°:

60.60.188

Combi-Duo 62/102 beneden

N°:

60.70.884

Type 62/102

N°:

60.70.160

> onderstellen, hoogte 671 mm

Transportwagen in hoogte verstelbaar voor:
> werktafels tot 1.265 mm hoogte
> onderstellen verhoogd tot 931 mm
> Combi-Duo

Transportwagen
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Combi-Duo.
Dubbele flexibiliteit, zonder extra ruimte.
De combinatie van twee RATIONAL-apparaten die gewoon op elkaar worden neergezet,
biedt u extra mogelijkheden, vooral als er ruimtegebrek is in uw keuken. Zonder extra
benodigde ruimte werkt u gelijktijdig in verschillende bedrijfsfuncties – dat levert maximale
flexibiliteit op. Daarbij kunt u het onderste apparaat eenvoudig bedienen via het bovenste
toestel.

SelfCookingCenter® en CombiMaster® Plus type 62 en 102



Bovenste apparaat

Onderste apparaat
Type 62 elektrisch

Combi-Duo-Kit voor XS type 6 ⅔ op XS type 6 ⅔, linksdraaiend

N°:

60.73.768

Combi-Duo-Kit voor XS type 6 ⅔ op XS type 6 ⅔, rechtsdraaiend

N°:

60.74.276

Onderstel UG I voor Combi-Duo XS Typ 6 ⅔ op XS type 6 ⅔
(B 634 | D 558 | H 555 mm)

N°:

60.31.020

Onderstel UG I verrijdbaar voor Combi-Duo XS Typ 6 ⅔ op
XS type 6 ⅔ (B 634 | D 558 | H 555 mm)

N°:

60.31.170

Onderstel UG II voor Combi-Duo XS Typ 6 ⅔ op XS type 6 ⅔
(B 639 | D 563 | H 557 mm)

N°:

60.31.046

UltraVent XS Combi-Duo

N°:

60.73.943

UltraVent Plus XS Combi-Duo

N°:

60.74.404

Bovenste apparaat

Type 61

Type 61

Onderste apparaat

Elektrisch

Gas

Type 61 Electrisch
Type 101, elektrisch

Walsen

N°:

60.71.925

N°:

60.71.925

Pootjes 150 mm

N°:

60.71.926

N°:

60.71.926

Verrijdbaar

N°:

60.71.927

N°:

60.71.927

Walsen

N°:

60.71.928

Pootjes 150 mm

N°:

60.71.929

Verrijdbaar

N°:

60.71.930

Onderstel UG I voor Combi-Duo type 61 op type 61
Hoogte 210 mm (uitsluitend voor Combi-Duo met apparaatpootjes)

N°:

60.30.362

Onderstel UG I verrijdbaar voor Combi-Duo type 61 op type 61,
hoogte 210 mm (uitsluitend voor Combi-Duo met pootjes)

N°:

60.30.363

UltraVent condensatiekap voor Combi-Duo elektroapparatuur

N°:

60.72.322

Afzuigkap voor elektrische apparaten Combi-Duo

N°:

60.72.316

In hoogte verstelbare transportwagen type 61/101

N°:

60.60.188

Kit, geïntegreerde vetafvoer voor variant met pootjes en verrijdbaar

N°:

60.73.303

Kit, geïntegreerde vetafvoer voor 61E/61E op UG I 210 mm

N°:

60.73.301

Transportwagen voor reservoir geïntegreerde vetafvoer

N°:

60.73.309

Type 61 Gas

Type 61 en 101
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Elektrisch

Gas

N°:

60.70.931

N°:

60.70.931

Pootjes 150 mm

N°:

60.71.932

N°:

60.71.932

Verrijdbaar

N°:

60.71.933

N°:

60.71.933

Walsen

N°:

60.71.934

Pootjes 150 mm

N°:

60.71.935

Verrijdbaar

N°:

60.71.936

N°:

60.30.365

Onderstel UG I verrijdbaar voor Combi-Duo type 62 op type 62,
hoogte 210 mm (uitsluitend voor Combi-Duo met poten)

N°:

60.30.366

In hoogte verstelbare transportwagen type 62/102

N°:

60.70.160

Kit, geïntegreerde vetafvoer voor variant met pootjes en verrijdbaar

N°:

60.73.304

Kit, geïntegreerde vetafvoer voor 62E/62E op UG I 210 mm

N°:

60.73.302

Transportwagen voor reservoir geïntegreerde vetafvoer

N°:

60.73.309

Type 62 gas

Onderstel UG I voor Combi-Duo type 62 op type 62
Hoogte 210 mm (uitsluitend voor Combi-Duo met apparaatpootjes)

SelfCookingCenter® , CombiMaster® Plus en CombiMaster®
type 61 en 101
XS type 6 ⅔

Type 62

Walsen

Type 102, elektrisch

SelfCookingCenter® XS en CombiMaster® Plus type 6 ⅔

Type 62

Type 62 en 102

Maak een keuze uit drie opstellingsvarianten (niet voor XS type 6 ⅔)

Met walsen

RATIONAL-stelvoetjes 150 mm

Verrijdbaar met loopwieltjes

Maximale inschuifhoogte 1,60 m.
Beweegbaar voor eenvoudige reiniging.
Afvoergoot op de grond nodig!

Maximale inschuifhoogte 1,68 m.
Indien er geen afvoergoot op de grond
aanwezig is.

Maximale inschuifhoogte 1,72 m.
2 loopwieltjes met parkeerrem.
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Onderstellen en onderkasten.
Voor apparatuur die stevig staat.

XS type 6 ⅔
Onderstel UG XS

W 629 | D 438 | H 150 mm

Voor een 15 tot 19 cm hogere opstelling op een laag werkoppervlak,
om enigszins ongelijke werkoppervlakken te egaliseren en voor het
bevestigen van uw RATIONAL-apparaat op een tafel.

N°:

Onderstel UG I XS, aan alle kanten open

W 634 | D 558 | H 931 mm

Standaard

N°:

60.31.018

Verrijdbaar (loopwieltjes, parkeerrem)

N°:

60.31.169

Onderstel UG II XS, zijwanden en bovenwand

Onderstel UG I, aan alle kanten open

Onderstel UG I

Onderstel UG II
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B 843 | D 587 | H 671 mm

B 1.065 | D 799 | H 671 mm
60.30.324

Verrijdbaar (loopwieltjes, parkeerrem)

N°:

60.30.321

N°: 

60.30.325

B 845 | D 724 | H 671 mm

B 1.067 | D 934 | H 671 mm

Standaard

N°:

60.30.328

N°: 

60.30.331

Verrijdbaar (loopwieltjes, parkeerrem)

N°:

60.30.329

N°: 

60.30.332

B 845 | D 732 | H 671 mm

Standaard

N°:

60.30.836

Verrijdbaar (loopwieltjes, parkeerrem)

N°:

60.30.837

Onderstel UG II bakkerijnorm, 18 paar draagrails
400 x 600 mm, zijwanden en bovenpaneel

B 845 | D 732 | H 931 mm
N°:

60.30.838

B 845 | D 724 | H 671 mm

B 1.067 | D 934 | H 671 mm

Standaard

N°:

60.30.334

N°: 

60.30.339

Verrijdbaar (loopwieltjes, parkeerrem)

N°:

60.30.335

N°: 

60.30.340

Onderkast US III versie UltraVent (type 61 of type 62) in combinatie
met UltraVent of afzuigkap, 20 paar draagrails, verhoogd tot 931 mm

B 845 | D 724 | H 931 mm

B 1.067 | D 934 | H 931 mm

Standaard

N°:

60.30.337

N°: 

60.30.342

Verrijdbaar (loopwieltjes, parkeerrem)

N°:

60.30.338

N°: 

60.30.343

Onderkast US IV, 14 paar draagrails, vleugeldeuren,
aan alle zijden afgesloten

Onderkast US III

Type 62 en 102
N°: 

Onderkast US III, 14 paar draagrails zijwanden,
achterwand en bovenpaneel

Onderkast US IV

Type 61 en 101
60.30.320

Versie UltraVent (type 61)

Onderstel UG II bakkerijnorm UG II

60.31.044

N°:

Onderstel UG II bakkerijnorm, 10 paar draagrails
400 x 600 mm, zijwanden en bovenpaneel

Onderstel UG I, XS

N°:

Standaard

Onderstel UG II,
14 paar draagrails Zijwanden en bovenpaneel

Onderstel UG XS

W 639 | D 563 | H 933 mm

8 paar inschuifrails met twee rekken en tussenniveau

Voor een stabiele opstelling van uw RATIONAL-apparaat staan
er onderstellen en –kasten van hoogwaardig, stabiel roestvrij
staal te uwer beschikking. Alle onderstellen en –kasten zijn in
overeenstemming met de geldende hygiënevoorschriften
uitgevoerd.

60.31.029

B 845 | D 724 | H 671 mm

B 1.067 | D 934 | H 671 mm

Standaard

N°:

60.30.344

N°: 

60.30.348

Verrijdbaar (loopwieltjes, parkeerrem)

N°:

60.30.345

N°: 

60.30.349
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Bijzondere opstellingsvarianten.
Voor uw individuele situatie.

RATIONAL-afzuigtechniek.
Voor het klimaat in uw keuken.

Inbouwset voor SelfCookingCenter® XS
en CombiMaster® Plus XS
Juist voor frontcooking-ruimtes is het optische effect belangrijk.
De uiterst flexibele en eenvoudig te integreren inbouwset omvat
al een afzuigkap. Afhankelijk van uw individuele behoeften kunt u
de inbouwset voorzien van een UltraVent of een UltraVent Plus. De
UltraVent-condensatiekap verzamelt walmen en stoom en voert
deze compleet af. De UltraVent Plus is uitgerust met de condensatietechnologie van de UltraVent maar bevat ook een speciale
filtertechniek. Zo worden zowel stoom als ook hinderlijke walmen,
die bijvoorbeeld bij het grillen en braden ontstaan, voorkomen.
De uiterst flexibele en eenvoudig te integreren inbouwset omvat al
de voorgeschreven UltraVent XS-condensatiekap, die vrijkomende stoom opvangt en afvoert. De inbouwoplossing biedt ook een
afdekkingsset die vuilophoping op slecht toegankelijke plekken
voorkomt, aan de strenge hygiënische eisen voldoet en voor een
professionele en harmonieuze algehele uitstraling zorgt.
Inbouwset voor XS Typ 6 ⅔

B 700 | T 600 | H 950

met UltraVent XS

N°:

60.74.063

met UltraVent Plus XS

N°:

60.74.405

Accessoires voor mobiele catering. Ook onderweg altijd
het beste kookresultaat.
Catering ombouwset

Afzuigkap
Wasem wordt automatisch bij het openen van de deur van
de ovenruimte afgezogen (zonder condensatietechniek).
De installatie verloopt eenvoudig en kan altijd achteraf
worden uitgevoerd. Het is zelfs niet noodzakelijk, een
wateronthardinginstallatie te installeren.
UltraVent
Door de condensatietechnologie van de UltraVent wordt
vrijkomend stoom geabsorbeerd en afgevoerd. Een extra
aansluiting naar buiten of de uitbreiding van een bestaand
afzuigsysteem is voor deze circulatiekap niet nodig. De installatie
verloopt eenvoudig en kan altijd achteraf worden uitgevoerd.

UltraVent

UltraVent Plus
De UltraVent Plus is uitgerust met de condensatietechnologie
van de UltraVent, maar bevat ook een speciale filtertechniek.
Zo worden zowel stoom als ook hinderlijke walmen, die
bijvoorbeeld bij het grillen en braden ontstaan, voorkomen.
De apparaten van RATIONAL kunnen zo ook op kritische
plaatsen, zoals bijv. aan de voorkant geïnstalleerd worden.

UltraVent XS

Deze toebehoren worden onder de machine geplaatst en daarmee
worden de normale standaard voeten vervangen. De barhendels
aan beide zijde zorgen voor veiligheid en de machine kan eenvoudig verplaatst worden.
Afzuigkap
Type 61/101

N°:

60.73.111

Type 62/102

N°:

60.73.141
Type 61/101

Onderstel UG II catering uitvoering
14 paar geleiders. Zijwanden, en bovenzijde gesloten. Achterzijde
geopend. Versterkt aan de zijwanden. 4 RVS wiel van 200 mm.
Alleen in combinatie met catering ombouw.
B 1.188 | D 724 | H 778 mm
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XS type 6 ⅔

Type 61/101

Verrijdbaar (loopwieltjes, parkeerrem)

N°:

60.30.890

Type 62/102

Verrijdbaar (loopwieltjes, parkeerrem)

N°:

60.30.891

UltraVent

UltraVent Plus

Elektrisch

N°:

60.73.865

N°:

60.74.394

Combi-Duo

N°:

60.73.943

N°:

60.74.404

N°:

60.72.202

Elektrisch

N°:

60.72.313

N°:

60.72.320

Gas*

N°:

60.72.317

N°:

60.72.323

Combi-Duo**

N°:

60.72.316

N°:

60.72.322

N°:

60.72.203

Type 62/102

Elektrisch

N°:

60.72.318

N°:

60.72.325

N°:

60.72.204

Type 201

Elektrisch

N°:

60.72.326

N°:

60.72.205

Type 202

Elektrisch***

N°:

60.74.067

UltraVent, UltraVent Plus en afzuigkap voor apparaten met linksaanslag op aanvraag!
* 	Bij UltraVent en een afzuigkap in een gasuitvoering moeten de verbrandingsgassen naar een schoorsteen of aparte ventilatiekap geleid worden.
** De UltraVent Plus mag niet op de Combi-Duo verrijdbaar worden gemonteerd. Uitsluitend elektroapparatuur)
*** Beperkt afzuig- en condensatievermogen.
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RATIONAL Speciale accessoires
Altijd de perfecte oplossing.

Patent

Oprijplaat

Verhoging voor apparaten en verrijdbare ovenrekken

Handgreephouder voor verrijdbaar ovenrek

Met de oprijplaat kunnen hellingen (maximaal 3 %) in
de keukenvloer gecompenseerd worden. Zo kan het
verrijdbare ovenrek zonder stoten in het RATIONALapparaat worden geschoven.

De bodemvrijheid van het RATIONAL-apparaat wordt
met 70 mm verhoogd. Uitsluitend in combinatie met
verhoging van een verrijdbaar ovenrek.

De handgreep van het verrijdbare ovenrek zit daardoor Bestaat uit watertoevoerslang (2 m) en afvoerbuizen
op een vaste plek en is binnen handbereik. (Meegeleverd DN 50.
bij het staande model)

Apparaatverhoging type 201/202

N°:

60.70.407

Type 201

N°:

60.21.080

Verhoging verrijdbaar ovenrek type 201

N°:

60.21.184

Type 202

N°:

60.22.181

Verhoging verrijdbaar ovenrek type 202

N°:

60.22.184

Type 201/202

N°:

Set voor apparaataansluiting

60.72.378

XS type 6 ⅔, type 61 – 202

N°:

60.70.464

Hitteschild voor linkse zijwand

Stromingsbeveiliging (uitsluitend voor gasapparatuur)

Condensonderbreker

Wandhouder

De installatie achteraf van het hitteschild laat het toe
om stralende hittebronnen (bijvoorbeeld grill) dichtbij
de linkse zijwand te plaatsen.

Voor de afvoer van de afvoergassen door middel van
een buis (diameter afvoergasbuis 180 mm).

Zorgt ervoor dat stoom en andere dampen sneller
worden afgevoerd uit de ontluchtingsbuis. Stoom en
dampen kunnen op die manier doelgericht via een
pijpleiding naar een ander afzuigsysteem worden geleid.

Voor de ruimtebesparende montage aan een wand
(bevestigingsmateriaal niet inbegrepen). De bevestiging
en het bevestigingsmateriaal moeten samen met een
architect/statisch specialist en de bouwheer worden
vastgelegd.

XS type 6 ⅔

N°:

60.74.182

Type 61

N°:

70.00.737

Type 61

N°:

60.70.390

Type 62

N°:

70.00.768

Type 62

N°:

60.70.392

Type 101

N°:

70.00.757

XS type 6 ⅔

N°:

60.74.037

XS type 6 ⅔

N°:

60.30.968

Type 101

N°:

60.70.391

Type 102

N°:

70.00.769

Type 61, 101, 62

N°:

60.72.591

Type 61

N°:

60.70.963

Type 102

N°:

60.70.393

Type 201 (met geluiddemper)

N°:

70.00.770

Type 102

N°:

60.72.592

Type 201

N°:

60.70.394

Type 202 (met geluiddemper)

N°:

70.00.771

Type 201, 202

N°:

60.72.593

Type 202

N°:

60.70.395
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Verzorgingsproducten.
Zuiverheid, hygiëne, glans en
bescherming van de gezondheid.
RATIONAL-verzorgingsproducten zijn individueel afgestemd op de behoeften aan een
optimale verzorging van RATIONAL-apparaten en voldoen aan de strengste kwaliteitseisen.

De RATIONAL-reinigingstab

De RATIONAL-care-tab

Vloeibare reiniger

(voor alle types SelfCookingCenter® en CombiMaster® Plus)

(voor alle types SelfCookingCenter® met Efficient CareControl)

(voor alle types CombiMaster® en ClimaPlus Combi®)

De door RATIONAL ontwikkelde reinigingstabs met een
nieuw complex van intensief werkzame bestanddelen
garanderen altijd optimale reinigingskracht. Ze zijn uiterst
geconcentreerd en leveren daardoor uitstekende resultaten.

De krachtige onderhoudsmiddelen bieden een actieve
bescherming en verlengen de levensduur van uw
SelfCookingCenter® aanzienlijk. De speciale ontkalkingsmiddelen die in de care-tabs zitten, voorkomen
kalkaanslag. Optimale bedrijfszekerheid zonder water
ontkalken en complexe ontkalking is altijd gegarandeerd.

RATIONAL-vloeibare reiniger en -glansspoelmiddel zijn speciaal in onze laboratoria
ontwikkeld. Ze vormen de perfecte eenheid voor hygiënische zuiverheid en verzorging.

Reinigingstabs, 100 stuks

N°:

56.00.210

De RATIONAL-glansspoeltab

(voor alle types SelfCookingCenter® zonder Efficient CareControl
en CombiMaster® Plus)

De krachtige onderhoudsmiddelen bieden een actieve
bescherming en verlengen de levensduur van uw
SelfCookingCenter® aanzienlijk. De ovenruimte wordt
hygiënisch schoon en glanzend.
Glansspoeltabs, 50 stuks
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N°:

56.00.211

Care-tabs, 150 stuks

N°:

(voor alle types SelfCookingCenter® en CombiMaster® Plus)

Antischuimtabs om de vorming van schuim bij een sterk
schuimende waterkwaliteit.

N°:

9006.0136

Grillreiniger voor hardnekkig vuil, 10 liter (voor CPC met CleanJet® en voor handmatige reiniging)

N°:

9006.0153

Glansspoelmiddel, 10 liter (uitsluitend voor CPC met CleanJet®)

N°:

9006.0137

(voor CPC met CleanJet en voor handmatige reiniging)
®

56.00.562

De RATIONAL-antischuimtabs

Antischuimtabs, 120 stuks

N°:

Speciale reiniger soft – bij vuil dat ontstaat door kooktoepassingen < 200 °C niet-bijtend, 10 liter

56.00.598

Ontkalker

Handdruk sproeipistool

Voor de effectieve ontkalking van de stoomgenerator.
Bevat onderhoudsmiddelen.

Het handdruk-sproeipistool is vervaardigd van stevig
kunststof, is extra licht en solide. U zorgt voor de overdruk
met het ingebouwde pompmechanisme zodat u met een
druk op de knop de te reinigen plekken kunt insproeien.

Ontkalker, 10 liter

N°:

6006.0110

Handdruk-sproeipistool voor
handmatige reiniging

N°:

6004.0100
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RATIONAL Speciale accessoires
Die moet u hebben.

Accessoires voor het ontbijtbuffet

Accessoires voor à la carte

>M
 ultibaker voor spiegeleieren,
> Bakplaten voor kort gebakken
pancakes of omelet
gerechten
>B
 akplaten voor bacon, worstjes
> Graniet-geëmailleerde bakken
en broodjes
(20 mm diep) voor gepaneerde
>B
 raad- en koekenpan voor
schnitzels
omeletten, roerei of pannenkoeken > Grill- en pizzaplaat voor gegrild
vlees, vis en groente, alsook
tarte brulée of pizza
> Grill- en bakplaat voor gegrild
vlees, vis en groente, alsook kort
gebakken gerechten
> CombiFry® voor wedges, nuggets,
calamari of kroketten
> Braad- en koekenpan voor rösti,
omeletten of tarte tatin
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Accessoires voor Finishing®
à-la-carte

Accessoires voor mise en place
of de productie

> Roosters, roestvrij edelstaal
om de borden moeiteloos te vullen

> Houder, roestvrij edelstaal
> Houder geperforeerd, roestvrij
edelstaal voor gestoomde
gerechten of verse pasta
> Roosters, roestvrij edelstaal voor
grote gebakken gerechten
> Superspike kip en eend
> Geëmailleerde houder om te
stoven, voor plaatgebak of gratins
> CombiGrill-roosters voor grote
hoeveelheden steaks
> Grill- en pizzaplaat voor gegrilde
gerechten en brood
> Grillrooster met ruitjes- en streeppatroon (crisscross) voor grote
hoeveelheden steaks
> CombiGrill-rooster met laadhulp
voor grote hoeveelheden dunne
producten
> Spare Ribs-rooster om de spare
ribs vooraf te bereiden
> VarioSmoker om te roken
> raad- en koekenpan voor tortilla's,
tarte tatin of quiches

Accessoires voor het bakken

Accessoires voor het grillen

> Bakplaten voor croissants
en koffiebroodjes
> Graniet-geëmailleerde bakken
(20, 40 of 60 mm diep) voor
plaatgebak
> Bakblikken, geperforeerd, voor
brood, broodjes en pretzels
> Grill- en pizzaplaat voor tarte
flambée, pizza of brood
> Muffin- en timbaalvorm.
> Braad- en koekenpan voor taarten,
pannenkoeken, buchteln en und
kaiserschmarren

> Grill- en pizzaplaat voor een fijn
grillpatroon en om te bakken
> Grill- en bakplaat voor een grover
grillpatroon en om kort te bakken
>CombiGrill-rooster voor een grof
grillpatroon op steaks
> Grillrooster met ruitjes- en streeppatroon (crisscross) voor gevarieerde grillpatronen
> CombiGrill-rooster met laadhulp
voor dunne producten
> Grill- en tandoorispies voor het
bereiden van vlees, vis, gevogelte
en groente
> Lam- en speenvarkenspies voor
hele lammeren en speenvarkens
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Eenvoudig apparaaten gegevensbeheer.
ConnectedCooking.

Wilt u een offerte ontvangen?
Bedrijf: 						Contactpersoon:

Fax

Straat: 						Postcode, plaats:

D +49 (0)8191 327-231
A +43 (0)662 8327 9910
CH +41 (0)71 727 9091

Telefoon: 					Fax:

info@rational-online.com

E-mail:

ConnectedCooking is een uiterst moderne
netwerkoplossing voor de professionele keuken.
Of u nu één of meer RATIONAL-apparaten hebt –
ConnectedCooking biedt u compleet nieuwe,
eenvoudige toepassingsmogelijkheden.

Aanbieding – aantallen en artikelnummers invoeren:
Hoeveelheid

Het enige wat u daarvoor moet doen, is uw apparatuur
van RATIONAL in een netwerk op te nemen. Laat
u inspireren door ConnectedCooking: u ontvangt
automatisch een melding over alles waar uw apparaten
op een bepaald moment mee bezig zijn. U kunt alle
belangrijke HACCP-gegevens Daten volauto- matisch
registreren en documenteren. Met behulp van remotetoegang kunt u alle gekoppelde SelfCookingCenter®apparaten eenvoudig via uw smartphone of vanaf uw
pc bedienen.

Artikelaanduiding

Artikelnummer

Reinigingstabs, 100 stuks per emmer (pag. 30)

N°:

56.00.210

Care-tabs, 150 stuks per emmer (pag. 30)

N°:

56.00.562

Glansspoeltabs, 50 stuks per emmer (pag. 30)

N°:

56.00.211

Grillreiniger, 10 liter per jerrycan (pag. 31)

N°:

9006.0153

Gastronorm

Grill- en bakplaat met TriLax coating (pag. 4)
Grill- en pizzaplaat met TriLax coating (pag. 5)
Grillrooster met ruitjes- en streeppatroon met TriLax coating (pag. 6)
CombiFry® (pag. 7)

Zorg ervoor dat uw apparaten te allen tijde voldoen
aan de nieuwste stand van de techniek. Wij stellen
altijd kosteloos en automatisch updates ter
beschikking. Gewoon de update starten, en klaar.
Blader gerust door duizenden recepten en download
de recepten die u aanspreken gewoon op uw
apparatuur. Het verdelen van bereidingsprogramma‘s
is voortaan kinderspel.

Set braad- en koekenpannen (klein/groot) (pag. 8)
Multibaker met TriLax coating (pag. 9)
Bakplaten met TriLax coating (pag. 10)
Geperforeerd bakblik met TriLax coating (pag. 10)
Houder, graniet-geëmailleerd (pag. 11)
Muffin- en timbaalvorm (pag. 12)

En het mooie daaraan is dat de service kosteloos is bij
maximaal drie aangesloten apparaten. Voor de overige
apparaten vindt u uw persoonlijke aanbod direct op
ConnectedCooking.com. Maar u kunt ook gewoon
contact met ons opnemen.

CombiGrill-rooster (pag. 13)
Laadhulp (pag. 13)
Grill- en tandoorispiesen (pag. 14)
Superspike voor kippen (pag. 15)
Potato Baker (pag. 16)
Spare rib-rooster (pag. 17)
Houder, geperforeerd, roestvrij edelstaal (pag. 19)

RATIONAL-USB-stick
Met de originele RATIONAL-USB-stick profiteert u van kosteloze
software-updates. U kunt de meest actuele software hiermee op elk
gewenst moment via ConnectedCooking downloaden. U kunt bovendien
gemakkelijk uw bereidingsprogramma's bewaren en doorgeven aan
andere apparatuur. De praktische download van HACCP-gegevens
ondersteunt u bij de documentatie van uw levensmiddelveiligheid.
USB-stick voor bereidingsprogramma's en HACCP-gegevens
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N°:

Houder, roestvrij edelstaal (pag. 19)
Rooster, edelstaal (pag. 19)

42.00.162
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Tel. +31 546 546000
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