
Headline.
Subline.
Assar com o 
iCombi® Pro.
O extraordinário é 
possível.



Variedade de doces, iguarias deliciosas, pequenos 
acompanhamentos – os produtos de panificação são tendência 
e não conseguimos mais deixar de pensar neles quando o 
assunto é diversidade. Pães, croissants, pizzas e quiches. E você 
ainda consegue fazer bolos de chocolate e cookies entre as 
produções. Ou não consegue? Consegue, sim. Consegue com 
um equipamento que é mais inteligente, mais simples e mais 
eficiente, por exemplo. Que sabe cozinhar e assar. Que reúne 
mais de 45 anos de experiência com assados e uma potência 
inovadora. Que alivia o seu trabalho e abre espaço para a 
criatividade. E permite assar como um profissional.

Sinta-se revolucionário. 
É demais.

 Faz sentido
Principalmente quando seus 
clientes encontram produtos 
com qualidade de padaria, que 
você acabou de produzir.
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Desumidificação ativa
A verdadeira arte: retirar a umidade da câmara de cocção 

no momento certo para que os produtos de panificação 
fiquem crocantes. O iCombi Pro consegue fazer isso. Graças 

à sua inteligência para assar.

Ajuste da temperatura com precisão de graus
A diferença entre o perfeito e o queimado? Nos 

assados, é de apenas alguns graus. É por isso que o 
iCombi Pro também é muito preciso neste aspecto.

Percursos inteligentes para assar
Croissant, pão de queijo, muffin. 

Condimentado, doce. O iCombi Pro sabe 
como assar cada produto. Basta escolher o 

percurso para assar e pronto.

Vapor
O iCombi Pro distribui o vapor na câmara de cocção 

com  precisão. Para uma operação ideal do forno, 
uma massa elástica e volumes de panificação 

ideais.

Função de fermentação
Outro produto, outra exigência, sempre adaptado 
da forma ideal ao alimento. Para isso, o iCombi Pro 
conta com uma função de fermentação com níveis de 

fermentação integrados. 

Turbinas
Até três turbinas, cinco velocidades, calor 

constante – para que os pães fiquem crocantes 
por fora e macios por dentro. 

Padrão de padaria
Seu acessório está no padrão de padaria? Não 

tem problema, como opção, você pode adquirir 
o iCombi Pro com a grade de suspensão 

correspondente. Ou utilizar a armação móvel 
para carga múltipla na norma de panificação.

O iCombi Pro. 

Espere pelo inesperado.

Umidade, velocidade do ar, temperatura, vapor. Ajustadas 
entre si. Em um equipamento que pensa junto, aprende, não 
se esquece de nada, presta atenção e se adapta. E, graças 
às suas funções de assistência inteligentes, reage de forma 
dinâmica às mudanças e exigências. Massa mais úmida? 
Assado congelado? Porta da câmara de cocção aberta há muito 
tempo? Mais croissants que o normal? Mesmo nesses casos, o 
iCombi Pro não perde o resultado desejado de vista e ajusta as 
configurações sozinho. 

 Tudo com um único objetivo
Para que você possa continuar sempre 
impressionando os seus clientes com 
produtos de panificação excelentes.

  rational-online.com/br/assar
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Pães Pizza

Cheesecake Pão de ló

Profiteroles Massa folhada

Folhados Bolos lêvedos

Pães não são apenas acompanhamentos, mas uma tendência. 
Sempre. E requerem processos para assar diferentes daqueles 
exigidos pelos bolos e doces. Para crostas crocantes, maciez na 
massa e interior suculento. Uma beleza singular também para 
pizzas e quiches. Também para aumentar o valor agregado. Os 
resultados devem ser sempre os mesmos, não importa quem 
esteja na cozinha. E, por isso, é importante o equipamento que 
esteja nela. Como um iCombi Pro, por exemplo. Que também 
tem percursos inteligentes para assar produtos de panificação 
salgados de acordo com o resultado desejado. Que trabalha 
suas ideias de forma inteligente. Garantido.

Especialidades salgadas.

O anseio por algo gostoso.

 Uma promessa de qualidade
Garante os mesmos resultados. 
Produz com eficiência, serve com 
sabor. 

 rational-online.com/br/assar

Assar com sucesso garantido: selecione o percurso 
de cocção inteligente, carregue e, em pouco 
tempo, os pães, os croissants e as pizzas ficam 
prontos sozinhos.
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Bolo/pão de ló

Você não precisa ser um chef confeiteiro para oferecer 
qualidade de confeitaria. Um iCombi Pro já basta. Bolo de 
chocolate, cheesecake, muffins, cookies. Massa de levedura, 
massa folhada, massa choux, massa de bolo, massa de torta. 
Produtos congelados ou recém-preparados. O iCookingSuite, a 
inteligência para assar do iCombi Pro, conhece tudo, pode tudo, 
faz tudo. Informar o resultado desejado, iniciar o processo para 
assar e pronto. Sempre a mesma qualidade.

Doces tentações. 

Tudo é uma questão de 
organização.

 Mais fácil, impossível
Destaque-se do padrão, receba 
seus clientes com qualidade. Sem 
equipamento adicional.

  rational-online.com/br/assar

Sempre o mesmo resultado excelente: coloque 
o sensor de temperatura de núcleo na massa, 
selecione o nível de dourado e pronto. Isso é 
inteligência.
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Torradas

Ciabatta

Baguete

Ovo frito

Baguete

Ciabatta

O desafio: sempre oferecer tudo fresco e em grande 
quantidade. Não há tempo para grandes demandas? É para isso 
que existe o iCombi Pro. Com o iProductionManager. Com ele, 
você pode preparar diversos produtos de panificação na mesma 
câmara de cocção. Ao mesmo tempo, um após o outro ou em 
ciclos. Exatamente como você desejar. O iProductionManager 
monitora a cada segundo todas as prateleiras, adapta os tempos 
de cocção à quantidade de carga, controla a quantidade e a 
duração das aberturas da porta e avisa automaticamente quanto 
um assado estiver pronto. Inclusive sinalizando visualmente a 
prateleira.

Carregamento misto.

Produtos frescos para seus 
convidados verem, cheirarem e 
saborearem.

 As vantagens para você
Você ganha tempo sem perder 
qualidade. Sem trabalhar mais, 
sem gastar com o controle. Com 
total flexibilidade.

 rational-online.com/br/assar

A carga mista: basta arrastar a receita para a barra 
da prateleira desejada e o iCombi Pro já começa a 
trabalhar.
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Acessórios especiais para 
assar

1 Bandejas para assados e panificação
Para o preparo de pães, croissants, batatas assadas, 
entre outros. Produtos com dourado, suculência e 
crostas bonitas e uniformes. A assadeira perfurada é 
utilizada para o preparo de produtos prontos. 

2 Recipientes de granito esmaltado
Com cantos totalmente moldados para que não haja 
nenhuma perda nos bolos e nos suflês. E, graças às 
excelentes propriedades de condutividade térmica, os 
produtos ficam dourados uniformemente.

3 Bandeja para grelhados e pizza
Para pizzas frescas ou prontas, panquecas e o 
tradicional pão pita. Com nível de dourado e de 
crocância perfeitos. 

4 Panela para assados e cozidos
Para os pratos de frigideira clássicos como batata 
rosti, tortillas, quiches e panquecas. Mas também para 
pequenas tortas como tartes tatin. Sempre com o 
mesmo nível de dourado no fundo todo.

5 Forma para muffins e tortas
Fabricada com material de qualidade, flexível e com 
propriedades antiaderentes, é ideal para a produção 
de muffins, pudim de pão, flans de legumes, ovos 
poché e as mais variadas sobremesas.

Acessórios.

Os ingredientes 
adequados para o seu 
sucesso.

É preciso ser robusto, conseguir suportar diversas situações 
todos os dias e estar pronto para o uso intenso: na RATIONAL, 
tudo isso se aplica tanto às bandejas para panificação quanto às 
bandejas para grelhados e pizza e às coifas de condensação. E 
isso porque apenas com os acessórios originais da RATIONAL 
no padrão de panificação e Gastronorm, você consegue 
desfrutar de toda a potência do desempenho excepcional do 
iCombi Pro. Assim, é mesmo possível fazer muffins, pães e cia. 
Até o flan se mantém em forma.

 Acessórios originais da 
RATIONAL
Os resultados impressionantes 
devem-se também aos 
acessórios bem projetados.

rational-online.com/br/acessorios
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 Inscreva-se agora
Tel. +55 (11) 3772-3000
info@rational-online.com.br

rational-online.com/br/live

iCombi Live.

Não fique apenas ouvindo histórias, 
experimente ao vivo.

Chega de teoria, é hora de experimentar, pois nada é mais 
surpreendente do que a própria experiência: vivencie os 
sistemas de cocção da RATIONAL ao vivo, conheça as funções 
inteligentes e experimente como você pode trabalhar com elas. 
Inscreva-se: ao vivo, sem compromisso e perto de você. Você 
tem dúvidas ou quer mais informações sobre a sua demanda e 
as possibilidades de aplicação? Então entre em contato conosco 
por telefone ou por e-mail. Encontre mais informações, 
detalhes, vídeos e clientes de referência também no site 
rational-online.com.

 ConnectedCooking
A potente solução de 
conectividade da RATIONAL. 
Para que você tenha tudo sob 
controle.

rational-online.com/br/
ConnectedCooking

ConnectedCooking.

Tudo em ordem e sob 
controle.

Todo mundo está falando sobre conectividade. O iCombi Pro 
tem a sua. Pela porta WiFi padrão de fábrica, ele é conectado 
ao ConnectedCooking, a plataforma de internet segura da 
RATIONAL. A receita do peito de frango ficou boa? Adicione-a 
agora mesmo a todos os sistemas de cocção conectados. 
Independentemente de onde ele está. Como cada sistema de 
cocção está sendo utilizado? Confira através do smartphone. À 
procura de inspiração? Entre no banco de receitas. Quer atualizar 
o software? Os sistemas de cocção podem ser atualizados 
facilmente apertando um botão. Precisa acessar os dados HACCP? 
É só clicar. E, se quiser, o iCombi Pro entra em contato com o seu 
parceiro de assistência técnica caso você precise de um serviço.

ConnectedCooking

Relatório HACCP à disposição
iCombi Pro 6-1/1

ConnectedCooking

O processo de cocção “Assar” foi 
concluído

iCombi Pro 10-1/1

“Depois de participar de um evento 
ao vivo, decidimos trabalhar com o 
sistema de cocção.” 
George Kailis, proprietário e gerente do 
TAMALA Café Bar, Kiti, Chipre
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RATIONAL BRASIL
Rua Cincinato Braga, 500 
1° andar - Bela Vista
CEP 01333-010 - São Paulo - SP
Brasil

Tel. +55 (11) 3372-3000

info@rational-online.com.br
rational-online.com 20
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