
Аксесуари RATIONAL.
Міцні. Надійні. 
Здатні тримати удар.



Без міцності тут не обійтися, адже кожен день вони 
проходять перевірку на стійкість і відповідність 
жорстким вимогам професійної кухні – саме тому 
листи для гриля і піци, мобільні рами, CombiFry, 
витяжні зонти та інші аксесуари заслуговують 
свою назву «Оригінальні аксесуари RATIONAL». 
Лише завдяки оригінальним аксесуарам ви можете 
використовувати неймовірну продуктивність 
iCombi Pro і iCombi Classic у повному спектрі. Щоб 
приготовані у фритюрі страви, курчата-гриль, 
випічка та овочі на грилі справді вдалися. А стейк 
набув привабливих смужок від гриля. Щоб ви 
отримували максимум від вашого апарата. Щоб 
вам більше не довелося засмучуватися через стійкі 
забруднення чи пошкодження ваших аксесуарів. 

Гарячі та працьовиті.

Аксесуари для iCombi 
здатні на неабиякі 
випробування. 

 Зносостійкі аксесуари
Не зраджуйте своїм ідеям, завжди 
отримуйте бажаний результат. Знов і 
знов.
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Покриття TriLax
Аксесуари RATIONAL з покриттям TriLax, 
відзначаються чудовою теплопровідністю, адже 
вони розроблялися для приготування продуктів 
на грилі, смаження і з легкістю витримують 
температуру до 300 °C. До того ж, особливо міцне 
антипригарне покриття сприяє підрум’яненню 
страв.

1 Лист для смаження і випікання
Універсальний лист для риби, м'яса, птиці, смаженої 
картоплі, випічки, овочів, i не тільки. Страви 
виходять соковиті, та ще й зі скоринкою.

5 Хрестово-поздовжня гриль-решітка
З традиційними смужками-гриль з одного боку 
та оригінальним американським візерунком 
Steakhouse з іншого боку. Надзвичайно міцна та 
тривка. Без потреби у попередньому нагріванні.

6 Решітка CombiGrill
Для приготування великої кількості грильованих 
страв. Немає потреби у попередньому нагріванні 
решітки.

7 Решітка для завантаження
Ідеальне доповнення до решітки CombiGrill. Для 
приготування тонких продуктів-гриль, наприклад, 
тонкого стейка або овочів-гриль. Спочатку 
покладіть продукти на решітку для завантаження, 
а потім покладіть все разом на гарячу решітку 
CombiGrill та дістаньте по закінченні приготування.

2 Лист для смаження і випікання
Для соковитих грильованих страв з м'яса, риби 
або овочів. З двостороннім листом для гриля з 
традиційними смужками-гриль з одного боку та 
з іншим боком з бортиком по периметру для для 
зручного смаження та випікання страв. Ідеальне 
доповнення до вашого меню À-la-carte.

3 Лист для гриля та піци
Двосторонній лист для приготування свіжої піци 
або піци напівфабрикату тарт фламбе і лаваша. 
Двосторонній лист для грилювання овочів, риби та 
м’яса

4 Multibaker
Оптимальні порції та завжди однакового розміру 
страви, наприклад, у випадку приготування яєчень 
окатих, омлетів, дерунів, тортилій.

8 Сковорідка для смаження та випікання
Для класичних страв, приготовлених на сковороді, 
наприклад, деруни, запіканки, млинці, або 
невеликі пироги «Тарт Татен». Хвилясте дно для 
швидкого притоку тепла. З тримачами для зручного 
користування.

9 Контейнер граніт емаль
Прямі кути дозволяють уникнути втрати порцій 
під час приготування запіканок. Завдяки високій 
теплопровідності вони ідеально підходять 
для смаження, тушкування та випікання. Дуже 
витривалі.

Грилювання та смаження.

Вища продуктивність – кращі результати.

54 Номер артикулу та інші моделі можна знайти на сторінці 32.Номер артикулу та інші моделі можна знайти на сторінці 32.



1 2 Superespike для курчат і качок
Значно скорочений час приготування завдяки 
вертикальному розташуванню птиці та ефекту 
як від приготування на відкритому вогні. Для 
особливо соковитої грудки та рівномірно 
підрум’яненої скоринки.

5 Шампури для гриля і тандурі
Ми пропонуємо шампури круглої, квадратної та 
прямокутної форми перерізу, різних розмірів у 
діаметрі для м’яса, риби, птиці та овочів.

6 Potato Baker
Запечена картопля по-селянськи чи качани 
кукурудзи тепер готуються на 50 %* швидше.

3 CombiFry
Для приготування великої кількості 
напівфабрикатів, таких як рибні палички, картопля 
фрі та картопляні дольки без додаткового жиру. 
Корисно для здоров’я і смачно.

4 Решітка для реберець
Оптимальне використання потужності апарата за 
рахунок вертикального розташування решіток для 
реберець при завантаженні до 3,5 кг продукту на 
одну решітку. 

7 Шампур для ягняти або молочного поросяти
Для швидкого приготування цілих ягнят або 
поросят вагою до 30 кг.

Для особливого застосування.

Щоб підкреслити нотку особливості.

* В порівнянні зі звичайним кухонним обладнанням
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1 Форма для мафінів і тимбалів
З високоеластичного матеріалу і з оптимальними 
антипригарними властивостями для приготування 
кексів та десертів. Об'єм наповнення 100 мл.

2 Сковорідка для смаження та випікання
Ідеально підійде для маленьких пирогів, таких як 
«Тарт Татен». Хвилясте дно забезпечує розподіл 
тепла по всій його площі. З тримачами особливої 
форми для зручного користування.

5 Контейнер граніт емаль
Кути контейнерів прямі, що дозволяє готувати 
пироги з повним збереженням форми порцій. 
Висока теплопровідність забезпечує рівномірне 
колірування та випікання страв.

6 Мобільна рама Bäckernorm
Мобільна рама служить заміною для підвісної рами. 
Для швидкого завантаження та розвантаження, 
виготовлений з високоякісної іржостійкої сталі 
для задоволення високих вимог щодо якості та 
оптимально підходить для апаратів RATIONAL. 

3 Лист для смаження і випікання
Майстер випічки на всі руки: запече булочки, 
круасани, випічку з листкового тіста та не тільки, 
випічка завжди рівномірно підрум'янена, має 
хрустку скоринку та пухка всередині.

4 Лист для випікання, перфорований
Ідеально підходить для випікання хліба, булочок, 
кренделів/брецелів та для виробництва всіх видів 
напівфабрикатів.

7 Підвісна рама Bäckernorm
Завдяки L-подібним напрямним у підвісні рами 
можна легко завантажувати листи для смаження 
і випікання. Збільшені відстані між напрямними 
дозволяють максимально використовувати 
об'єм завантаження апарата RATIONAL, навіть 
у разі випікання високої випічки. Підвісні рамки 
виготовлені з високоякісної іржостійкої сталі для 
задоволення високих вимог щодо якості.

Випікання.

Якість, створена майстром своєї справи.
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1 Контейнери перфоровані
Універсальні, надійні та витривалі аксесуари 
для приготування на парі овочів або страв для 
«шведського столу». Завдяки максимальній 
перфорації забезпечується рівномірне 
приготування продуктів на парі, збереження 
кольору і поживних речовин.

2 Контейнери
Товщина матеріалу контейнерів RATIONAL з 
іржостійкої сталі на 33% більше стандартної. Це 
гарантує максимальну стабільність, навіть при 
великих об’ємах заповнення, а також тривалий 
термін служби та зручне користування, оскільки 
краї не гострі. 

3 Решітка
Ідеально підходить для приготування смажених 
страв великих об'ємів. З надзвичайно стійкої і 
тривкої іржостійкої сталі.

Аксесуари GN.

Досконалі доповнення.
Додаткові аксесуари.

Ще більше можливостей.

1 VarioSmoker
Пряні аромати копчених страв без коптильні, а 
прямо з пароконвектомата. Завдяки VarioSmoker 
м'ясо, риба та овочі отримають природну нотку 
копчення, інтенсивність якої ви можете регулювати 
кожного разу на власний розсуд і смак. Навіть 
низькотемпературне копчення більше не є 
проблемою. Функція Plug & Play значно спрощує 
запуск режиму копчення: Інтелектуальні програми 
iCombi Pro керують VarioSmoker через USB-роз’єм, 
гарантуючи оптимальний та професійний результат 
приготування та копчення. 

2 Висувні напрямні
Завдяки легкому ходу висувних напрямних 
аксесуари зі стравами можна швидко 
завантажувати та вивантажувати, особливо зручно 
у ресторанах «À-la-carte».

3 Термощуп, що підключається зовні
Спеціальний, дуже тонкий термощуп Sous-Vide 
контролює точне досягнення температури у товщі 
продукту, без порушення вакууму у пакеті. Замість 
внутрішнього термощупа можна використовувати 
зовнішній пристрій. 

1110 Номер артикулу та інші моделі можна знайти на сторінці 37.Номер артикулу та інші моделі можна знайти на сторінці 35.



1 Система для бенкетів
Чи 20 порцій, чи 100, чи декілька тисяч – за 
допомогою системи Finishing ви приготуєте страви 
як слід, без стресу та метушні, без затрат робочої 
сили. Просто приготуйте необхідну кількість 
тарілок з холодними стравами та зберігайте 
їх охолодженими у мобільній рамі з касетами. 
Незадовго до видачі тарілки одночасно доводяться 
до готовності за допомогою функції Finishing. В 
систему Finishing входять всі необхідні аксесуари, 
щоб ви могли негайно взятися до роботи (мобільна 
рама з касетами, термочохол, транспортний візок).

4 Рейка-напрямна
Для швидкого та ергономічного завантаження 
та розвантаження мобільної рами або мобільної 
рами з касетами. Рейки-напрямні необхідні для 
настільних апаратів типу 6-1/1, 6-2/1, 10-1/1 і 
10-2/1. 

5 Транспортувальний візок
Просте завантаження та розвантаження 
мобільної рами у разі використання настільних 
апаратів. Завдяки великим зручним колесам, 
які плавно рухаються, забезпечується безпечне 
транспортування страв. Регулюється відповідно до 
висоти підставки. Версія регульованого по висоті 
транспортного візка може регулюватися відповідно 
до висоти робочого столу.

2 Мобільна рама з касетами
Виготовлені з високоякісної іржостійкої сталі та 
оптимально налаштовані відповідно до апарата. 
Для швидкого завантаження та розвантаження 
до 120 готових тарілок зі стравами в iCombi Pro 
20-2/1 (діаметр тарілок до 31 см).

3 Термочохол
Виготовлений із спеціальних ізолюючих матеріалів 
для зберігання страв гарячими до 20 хвилин 
після того, як вони були доведені до готовності 
завдяки функції Finishing. Простий магнітний замок 
дозволяє швидко відкрити та закрити термочохол. 
Крім того, за ним легко доглядати та зберігати.

6 Транспортувальний візок для Combi-Duo
Безпечне завантаження та розвантаження двох 
апаратів відбувається просто за одну робочу 
операцію. Для Combi-Duo потрібна окрема рейка-
напрямна.

Finishing.

Послідовне розділення виробництва та 
видачі.
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1 Combi-Duo
Комбінація з двох апаратів, розташованих просто один 
над одним. Якщо місця на кухні не так багато, а вам 
треба одночасно готувати на парі і на грилі, а роботи 
все більше та більше, вам на допомогу прийде ком-
бінація з двох апаратів, а щоб вам було більш ком-
фортніше працювати можна зручно і просто керувати 
нижнім апаратом з верхньої панелі управління. Для 
більшого комфорту. Для підвищення гнучкості.

2 Вбудований набір для збору жиру Combi-Duo
Надійно вловлює жир, що стікає, у робочих камерах та 
відводить його у бак для збирання жиру. Наявні різні 
моделі в залежності від варіанту монтажу.

3 Варіанти встановлення для Combi-Duo
Комплект для вирівнювання і підставки з високоякісної 
іржостійкої сталі для надійного, стабільного та пра-
вильного монтажу.

Варіанти встановлення:
 › Комплект для вирівнювання компенсує нерівно-

сті підлоги: Варіант низького монтажу апаратів з 
низькою висотою завантаження потребує зливного 
жолоба у підлозі.

 › Набір для мобільного монтажу на колесах для про-
стого очищення та невисоких рівнів завантаження, 
потрібен зливний жолоб у підлозі.

 › Надійний монтаж на підставці I для Combi-Duo з 
ніжками. Зливний жолоб у підлозі непотрібний.

 › Мобільний монтаж на підставку I для Combi-Duo з 
поворотними колесами та гальмівним механізмом.

Combi-Duo.

В два рази більша потужність 
у компактному форматі.

4 Комплект для вирівнювання і підставки
Для того, щоб ваші апарати були надійно 
зафіксовані на наявній робочій поверхні 
та встановлені у вирівняному положенні 
пропонуються різні моделі підставок з 
високоякісної стійкої, іржостійкої сталі: відкриті, з 
закритими бічними стінками, або повністю закриті 
з дверцятами. Підставки обладнані напрямними, 
які забезпечують компактне зберігання 
аксесуарів. Мобільні варіанти підставок з стійкими 
напрямними роликами та стопорним механізмом 
дозволяють вміло і швидко розташовувати апарат 
на кухні відповідно до обставин. Усі підставки 
виготовляються згідно з чинними правилами гігієни.

Підставки.

Захист від ковзання. Економія місця. 
Практично.
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1 Монтажний комплект для iCombi Pro XS 6-2/3 і 
CombiMaster Plus XS
Неабияке значення має також зовнішній вигляд – 
тепер про це ви можете не хвилюватися та 
спокійно, використавши монтажний комплект, 
розташувати малий апарат, наприклад, у відкритій 
демонстраційній кухні свого ресторану. Заздалегідь 
передбачене місце для витяжного зонта, 
відповідно до ваших потреб ви можете встановити 
UltraVent або UltraVent Plus. В комплект поставки 
входить набір зовнішніх накладок для запобігання 
налипання бруду у важкодоступних місцях.

2 Апарат, що встановлюється на підлогу 
MobilityLine (тип 20-1/1, 20-2/1)
Спеціальна рама з чотирма міцними напрямними 
колесами та стопорним механізмом на якій 
закріплюється апарат, дозволяє переміщати апарат, 
не докладаючи особливих зусиль. 

3 Настільний апарат MobilityLine (тип 6-1/1 – 
10-2/1)
Настільний апарат міцно прикріплюється на 
підставці II MobilityLine. Бічні ручки додатково 
захищають апарат та разом з великими напрямними 
колесами забезпечують надійне переміщення 
апарата.

Вентиляційне обладнання.

Завжди чисте і здорове повітря на кухні.

Всі витяжні вентиляційні зонти та 
конденсатовідвідні зонти
› Мають завжди актуальний та сучасний дизайн
›  Їхня фронтальна конструкція дуже легко 

очищується разом зі знімним козирком
›  Потужність системи вентиляції налаштовується 

завдяки розумному плавному регулюванню 
вентилятора в залежності від ситуації, наприклад, 
коли відчиняються дверцята робочої камери. 
Монтаж системи надзвичайно простий, його 
можна провести після встановлення апарата.

1 UltraVent
Завдяки технології конденсації UltraVent пара, 
що виходить, зв'язується і виводиться. Додаткове 
підключення до зовнішньої або розширення 
існуючої вентиляційної системи для цього 
витяжного вентиляційного зонта не потрібне.

2 UltraVent Plus 
Крім технології конденсації UltraVent розроблена 
система UltraVent Plus, яка обладнана спеціальним 
фільтрувальним елементом. Система запобігає як 
накопиченню пари і конденсату, так і утворенню 
чаду, який виділяється під час приготування 
страв на грилі або смаження. Завдяки цьому 
апарати RATIONAL можна встановлювати у будь-
яких особливих місцях, наприклад, у відкритих 
демонстраційних кухнях ресторанів.

3 Витяжний вентиляційний зонт
Пара автоматично витягується з робочої камери, 
також і при відчиненні дверцят за допомогою 
вентилятора (без механізмів конденсації). Потрібне 
зовнішнє підключення.

Варіанти встановлення.

Дійсно практично.
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1 В’їзна рампа.
Завдяки в’їзній рампі можна компенсувати 
нерівності (до 3 %) підлоги у кухні. Це 
гарантує відсутність поштовхів при в’їзді 
транспортувального візка в апарат RATIONAL.

2 Підставка для підняття апарата та 
транспортувального візка над підлогою
Висота апарата над підлогою збільшується на 
70 мм. Транспортувальний візок повинен бути 
відрегульований по висоті відповідно до висоти 
апарата. 

5 Кріплення ручки для транспортувального візка
Завдяки кріпленню ручка для транспортувального 
візка міцно фіксується і користуватися візком 
стає зручніше (входить до комплекту постачання 
автономних апаратів).

6 Збірник конденсату
Сприяє прискореному виходу пари та інших 
випаровувань з вентиляційної труби. Завдяки 
цьому пара та інші випаровування за допомогою 
трубопроводу виводяться до витяжної системи.

7 Подовжувач опорної ніжки
Запобігає накопичуванню бруду й води завдяки 
ущільненню нижньої частини апарата iCombi Pro 
6-1/1 та 10-1/1 з виступом у разі встановлення на 
робочу поверхню завглибшки 700 мм.

3 Теплозахисний екран для правої і лівої бічної 
стінки
Додатково встановлений теплозахисний екран 
дозволить розташувати поруч з лівою або правою 
стінкою апарата навіть обладнання, що сильно 
нагрівається (наприклад, гриль). 

4 Пристрій виводу газів (тільки для газових 
апаратів)
Для виведення газів через трубу (діаметр випускної 
труби 180 мм).

8 Комплект для підключення апарата
Включає шланг для подачі води (2 м) та зливні труби 
DN 50.

9 Настінне кріплення
Для кріплення на стіні на невеликій площі. 
Закріплення на стіні та матеріал для кріплення (не 
входить у комплект) слід визначити і узгодити разом 
з проектувальником чи інженером.

Аксесуари для монтажу.

Універсальне рішення всіх складних завдань.
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1 Таблетки для чищення Active Green (для 
iCombi Pro і iCombi Classic)
Щадне чищення апарата кожного разу – це ще 
один крок до чистого довкілля: таблетки для 
чищення з новою формулою без фосфатів і 
фосфору, що зменшує кількість миючого засобу на 
макс. 50 %*. Жодних компромісів щодо здатності 
самоочищення і гігієни. iCombi Pro оснащений 
режимом ультрашвидкого проміжного очищення, 
що дозволяє вже приблизно за 12 хвилин очистити 
апарат.

2 Таблетки (для чищення (для всіх 
SelfCookingCenter і CombiMaster Plus)
Висококонцентровані, ефективні таблетки для 
чищення з інтенсивним комплексом активних 
компонентів для високопродуктивного та 
ефективного очищення.

5 Піногасні таблетки (для всіх iCombi Pro, 
iCombi Classic, SelfCookingCenter і CombiMaster 
Plus)
Таблетки знижують утворення піни, якщо вода має 
здатність сильно пінитися.

6 Миючий засіб для гриля (для всіх CombiMaster і 
ClimaPlus Combi) 
Рідкий засіб для очищення для гігієнічної чистоти та 
догляду.

7 Спеціальний засіб для чищення, м'який (для всіх 
CombiMaster і ClimaPlus Combi)
При забрудненнях від кухонних процесів, 
температура < 200 °C, без їдкої дії.

8 Ополіскувач, рідкий (для ClimaPlus Combi з 
функцією CleanJet)

3 Таблетки для догляду Care-Tab (для iCombi Pro, 
iCombi Classic і SelfCookingCenter з системою 
Efficient CareControl)
Таблетки Care активно захищають від утворення 
накипу в парогенераторі та в робочій камері, 
заздалегідь попереджуючи появу накипу та 
продовжують строк служби апарата. Надійна 
безпека експлуатації без використання систем 
пом’якшення води та без потреби у трудомісткому 
видаленні накипу.

4 Ополіскувальні таблетки (для SelfCookingCenter 
без системи Efficient CareControl і CombiMaster Plus)
Активний захист й подовження строку служби 
завдяки ефективним речовинам для догляду. Робоча 
камера залишається гігієнічно чистою та блискучою.

9 Засіб для видалення накипу (для 
SelfCookingCenter без функції Efficient CareControl, 
CombiMaster, ClimaPlus Combi)
Для ефективного видалення накипу з генератора 
пари за допомогою спеціальних речовин для 
догляду.

 Ручний розпилювач
Виготовлений з міцного пластику, зносостійкий і 
простий у користуванні. За допомогою вбудованого 
механізму накачування створюється високий тиск, 
а відтак одним натисканням на кнопку можна 
обприскати рідким засобом для очищення або 
рідким ополіскувачем місця, що потребують 
очищення.

Засоби для догляду.

Гігієнічна чистота. 

* В порівнянні з попередньою моделлю.
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Практичність. Міцність. 
Незамінний атрибут на кухні.

Оптимальні 
«інгредієнти» успіху 
iVario.
Ефективність і простота, креативність і 
різноманіття, якість і ще раз якість – це те, що 
допомагає аксесуарам для iVario витримувати 
чималі навантаження і вкотре доказувати свою 
придатність. Ці властивості притаманні кулінарним 
кошикам та кошикам для приготування у 
фритюрі, а також решіткам на дно контейнера 
для VarioMobil та лопаткам-совкам. Лише ті 
аксесуари, які відповідають високим вимогам, 
можуть справедливо називатися «Оригінальними 
аксесуарами RATIONAL». Задля вашої впевненості 
у свої кулінарних результатах, що відповідають 
вашим бажанням. Щоб локшина, рагу та страви, 
що готуються в режимі низькотемпературного 
приготування, дійсно вдалися. Та щоб не так часто 
виймати з шухляди набір для чищення.

  Помічники
До дрібниць продумані аксесуари, які 
спрощують роботу та забезпечують 
якість.
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1 Шпатель
Для зручного та ергономічного перевертання 
та вивантаження продуктів. Це також чудове 
рішення для приготування десертів і страв з яєць, 
наприклад, млинців, омлетів та крепів. Легка, але 
міцна завдяки продуманій до дрібниць будові.

2 Лопатка-совок 
Для безпечного та зручного вивантаження або 
порціювання страв, що готуються у великій 
кількості. Мала вага, стійкість до ударів, подряпин і 
температур до 250 C.

5 Кронштейн для автоматичного підйомно-
опускного механізму
Кронштейн для автоматичного підйомно-
опускного механізму AutoLift кріпиться на кришці. 
Підйомно-опускний механізм AutoLift автоматично 
виймає кошики з продуктами з рідини, в якій 
готувалися продукти. Надзвичайна точність під час 
варіння, приготування у фритюрі або поширування 
страв. До трьох великих кошиків для варіння або 
приготування у фритюрі в iVario Pro XL.

3 Лопатка для перемішування
Для змішування та перемішування великої кількості 
продуктів в iVario Pro L та XL за температури до 
120 °C.

4 Кошик для варіння та кошик для приготування у 
фритюрі
Кошики спочатку підвішуються за кронштейн 
автоматичного підйомно-опускного механізму, а 
потім завантажуються продуктами. По закінченні 
приготування кошик автоматично виймається з 
рідини, в якій готувався продукт, а потім можна 
вивантажити продукт, не докладаючи особливих 
зусиль. Підходить навіть для приготування 
дрібних продуктів на кшталт рису. Воду можна 
використовувати кілька разів, оскільки її 
непотрібно зливати.

6 Сито
Необхідно для уловлювання продуктів, що варяться 
поштучно, під час зливання рідини. Потрібно з 
переднього боку тигля встановити сито і можна 
зливати рідину через вбудований стік тигля без 
потреби його перекидання.

7 Решітка на дно контейнера
Щоб уникнути прямого контакту продуктів, 
що готуються, з дном тигля, наприклад під час 
приготування в режимі низькотемпературного 
приготування, на дно тигля потрібно покласти 
решітку, а вже на неї — продукти.

Це основа основ. 

Щоб ваша робота стала швидшою, 
ефективнішою та більш ергономічною.
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1 Набір порційних кошиків
Набір порційних кошиків, перфорованих та без 
перфорації 1/6 GN, в комплекті з кришкою (тільки 
для кошиків без перфорації) і рамкою. Рамка 
може утримувати контейнери GN 1/3, 1/6, а 
також 1/9. Оптимально зручно варити, готувати 
у фритюрі, підтримувати у нагрітому стані окремі 
малі порції продуктів в ресторані, готелі чи у зоні 
обслуговування. Для цього рамка ставиться просто 
на край тигля. Кришка дозволяє довше зберегти 
продукти в теплому вигляді.

2 Друшляк для локшини
Насадка для тигля для оптимального та 
ергономічного приготування локшини, ідеально 
підходить до розміру тигля. Зручна висота робочої 
поверхні полегшує навантаження на спину.

Для особливого застосування. 

Мистецтво кулінарії.
Транспортування.

Транспортування з пункту А до пункту 
Б – без особливих зусиль. І знову назад.

1 VarioMobil
Модель 1/1 передбачає можливість 
чотириступінчастого регулювання висоти. Відкидна 
ручка забезпечує можливість компактного 
зберігання VarioMobil. Висоту моделі 2/1 можна 
регулювати – можливі два рівні для ергономічної 
роботи.

2 Візок для кошиків
Для простого і безпечного зберігання, 
транспортування і стікання рідини з продукту в 
контейнерах GN або до трьох кулінарних кошиків 
чи кошиків для приготування у фритюрі. Стопори 
на кінцях напрямних запобігають зісковзуванню 
кошиків та контейнерів під час транспортування. 

3 Візок для олії
Для завантаження та вивантаження тигля та 
зберігання олії. Візок місткістю 49 літрів з 
можливістю подачі олії безпосередньо у тигель. 
Можливо розтопити твердий жир або підігріти 
охолоджену олію перед наповненням тигля. Після 
спорожнення олія подається до візка для олії 
через фільтр. Завдяки світлонепроникності олія 
зберігається довше. 
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1 Підставки
iVario 2-XS і iVario Pro 2-S можна монтувати 
прямо на підставці. З інтегрованими висувними 
секціями для зберігання контейнерів і для 
простого спорожнення тигля. З напрямними для 
зберігання контейнерів GN і аксесуарів. Може 
встановлюватися врівень з стіною. Бічні стінки та 
верхня сторона закриті, задня сторона відкрита. 
Різні варіанти встановлення: з ніжками, з ніжками 
з іржостійкої сталі, напрямними колесами або з 
набором для встановлення на підлозі.

1 Підставка MarineLine
Підставку MarineLine для iVario 2-XS і iVario Pro 2-S 
морська версія, обладнано напрямними зі стопором 
для безпечного зберігання контейнерів GN. Бічні 
стінки та верхня сторона закриті, задня сторона 

Підставки.

Не створить жодних проблем при 
встановленні.

Монтаж.

Економія місця. Вищий рівень безпеки.

1 Комплект для настінного монтажу
Щоб полегшити чищення під апаратом iVario Pro 
L і XL, його можна змонтувати на стіні. Місцем 
під настінним кріпленням користувач може 
розпоряджатися на власний розсуд, підлаштовуючи 
під свій ріст.

2 Кожух для основи
Облицьовує задню частину основи та закриває 
систему кабелів та систему відведення стічних 
вод, захищаючи від забруднення, та служить для 
полегшення очищення. Можливе використання у 
комбінації з усіма варіантами основи. З можливістю 
дообладнання.

3 Відділення для зберігання
Таким чином простір під iVario Pro L і XL може 
ефективно використовуватися. До дев’яти пар 
напрямних для зберігання. Бокові стінки, верх та 

задня стінка закриті. Можливе використання у 
комбінації з усіма варіантами основи. З можливістю 
дообладнання.

4 Комплект для зливання рідини з апарата
Включає зливні труби DN 40 або DN 50. Залежно 
від розміру апарату.

5 Набір для кріплення на підлозі
Підвищення рівня безпеки під час використання 
iVario Pro L і XL завдяки простому та безпечному 
розташуванню кухонної системи на підлозі.

6 Набір для фіксації апарата
Для кріплення iVario 2-XS або iVario Pro 2-S на наявній 
робочій поверхні або на підставці. Для безпечного 
горизонтального або вертикального кріплення. 
Сумісність з варіантами монтажу на пластмасових 
ніжках 90 мм та 45 мм.

відкрита. Можливе встановлення впритул до стіни. 
Надійний монтаж завдяки фіксованим ніжкам з 
нержавіючої сталі. Потрібен набір для кріплення 
апарата.

3 Підставка з автоматичною системою 
регулювання висоти
Підставка з безступінчастим регулюванням 
висоти (до 200 мм) для iVario 2-XS та iVario 
Pro 2-S дозволяє встановлювати ергономічну 
робочу висоту. Легкість управління за допомогою 
дисплея апарата. Вбудовані висувні полиці для 
розміщення контейнерів та легкості вивантаження 
тигля. Напрямні для зберігання контейнерів GN 
та аксесуарів. Бокові стінки, верх та задня стінка 
закриті. Гнучкий шланг у комплекті.

2928 Номер артикулу та інші моделі можна знайти на сторінці 41.Номер артикулу та інші моделі можна знайти на сторінці 41.



1 Миючий засіб для гриля
Для видалення незначних забруднень на тиглі, 
що залишилися від томатного соусу і яких важко 
позбутися за допомогою звичайного миючого 
засобу. Можна використовувати нерозбавленим. 
По закінченні ретельно змити водою.

2 Кронштейн для чищення, включаючи 
4 серветки
Допомагає очистити важкодоступні зовнішні місця 
між тиглем та панеллю управління у iVario 2-XS 
і iVario Pro 2-S. В набір входить кронштейн для 
чищення, а також чотири серветки, м'які і жорсткі.

3 Серветки для чищення, жорсткі
Можливо замовити додатково, підходять для 
кронштейна для чищення, використовуються для 
зовнішнього чищення. Для очищення від сильного 
забруднення, що важко піддається очищенню.

4 Серветки для чищення, м’які
Можна замовити додатково, підходять для 
кронштейна для чищення, використовуються для 
зовнішнього чищення. 

5 Губка для чищення
Для ефективного та швидкого чищення 
внутрішньої частини тигля. Для апаратів всіх 
розмірів.

Засоби для догляду.

Бездоганна чистота. Бездоганна гігієна.

30 Номер артикулу та інші моделі можна знайти на сторінці 41.



Приготування на грилі, смаження та запікання.

Листи для випікання (перфоровані)

2/3 GN (325 × 354 мм) №: 60.74.147

1/1 GN (325 × 530 мм) №: 6015.1103

2/1 GN (650 × 530 мм) №: 6015.2103

Bäcker-Norm (400 × 600 мм) №: 6015.1000

Листи для смаження та випікання (без 
перфорації)

2/3 GN (325 × 354 мм) №: 60.73.671

1/1 GN (325 × 530 мм) №: 6013.1103

2/1 GN (650 × 530 мм) №: 6013.2103

Bäcker-Norm (400 × 600 мм) №: 6013.1003

Лист для гриля та випікання

1/1 GN (325 × 530 мм) №: 60.71.617

Лист для гриля та піци

2/3 GN (325 × 354 мм) №: 60.73.798

1/1 GN (325 × 530 мм) №: 60.70.943

Bäcker-Norm (400 × 600 мм) №:  60.71.237

Multibaker

1/3 GN (325 × 265 мм) 2 лотки №: 60.73.764

2/3 GN (325 × 354 мм) 5 лотків №: 60.73.646

1/1 GN (325 × 530 мм) 8 лотків №: 60.71.157

Хрестово-поздовжня гриль-решітка

1/2 GN (325 × 265 мм) №: 60.73.802

2/3 GN (325 × 354 мм) №: 60.73.801

1/1 GN (325 × 530 мм) №: 60.73.314

Решітка CombiGrill

1/1 GN (325 × 530 мм) №: 6035.1017

Решітка для завантаження

для решітки CombiGrill 325 × 618 мм 
(для 1/1 GN)

№: 60.73.848

Сковорода для смаження та випікання

Набір, малий (4 шт., включаючи тримач) №: 60.73.286

Набір, великий (2 шт., включаючи тримач) №: 60.73.287

Сковорода для смаження та випікання, мала 
(ø 16 см)

№: 60.73.271

Сковорода для смаження та випікання, 
велика (ø 25 см)

№: 60.73.272

Тримач сковороди для смаження та 
випікання, малої

№: 60.73.212

Тримач сковороди для смаження та 
випікання, великої

№: 60.73.216

Форми для кексів та тімбалів

300 × 400 мм (для 1/1 GN (325 × 530 мм)) №: 6017.1002

400 × 600 мм (для 2/1 GN (650 × 530 мм) 
і Bäcker-Norm)

№: 6017.1001

Контейнери з гранітною емаллю

1/2 GN (325 × 265 мм) 20 мм завглибшки №: 6014.1202

1/2 GN (325 × 265 мм) 40 мм завглибшки №: 6014.1204

1/2 GN (325 × 265 мм) 60 мм завглибшки №: 6014.1206

2/3 GN (325 × 354 мм) 20 мм завглибшки №: 6014.2302

2/3 GN (325 × 354 мм) 40 мм завглибшки №: 6014.2304

2/3 GN (325 × 354 мм) 60 мм завглибшки №: 6014.2306

2/3 GN (325 × 354 мм) 100 мм завглибшки №: 6014.2310

1/1 GN (325 × 530 мм) 20 мм завглибшки №: 6014.1102

1/1 GN (325 × 530 мм) 40 мм завглибшки №: 6014.1104

1/1 GN (325 × 530 мм) 60 мм завглибшки №: 6014.1106

1/1 GN (325 × 530 мм) 100 мм завглибшки №: 6014.1110

2/1 GN (650 × 530 мм) 20 мм завглибшки №: 6014.2102

2/1 GN (650 × 530 мм) 40 мм завглибшки №: 6014.2104

2/1 GN (650 × 530 мм) 60 мм завглибшки №: 6014.2106

Bäcker-Norm (400 × 600 мм) 20 мм 
завглибшки

№: 6014.1002

Bäcker-Norm (400 × 600 мм) 40 мм 
завглибшки

№: 6014.1004

Bäcker-Norm (400 × 600 мм) 60 мм 
завглибшки

№: 6014.1006

Finishing.

Термочохол

Тип 6-1/1 №: 6004.1007

Тип 10-1/1 №: 6004.1009

Тип 6-2/1 №: 6004.1016

Тип 10-2/1 №: 6004.1014

Тип 20-1/1 №: 6004.1011

Тип 20-2/1 №: 6004.1012

Система для бенкетів

Тип 6-1/1, 20 тарілок №: 60.61.741

Тип 10-1/1, 32 тарілки №: 60.11.628

Тип 10-1/1, 26 тарілок №: 60.11.629

Тип 6-2/1, 34 тарілки №: 60.62.196

Тип 10-2/1, 42 тарілки №: 60.12.154

Тип 10-2/1, 52 тарілки №: 60.12.155

Тип 20-1/1, 60 тарілок №: 60.21.332

Тип 20-1/1, 50 тарілок №: 60.21.333

Тип 20-2/1, 120 тарілок №: 60.22.493

Тип 20-2/1, 100 тарілок №: 60.22.492

Тип 20-2/1, 84 тарілки №: 60.22.491

Finishing.

Мобільні рами з касетами

Тип 6-1/1, 20 тарілок №: 60.61.702

Тип 6-1/1, 15 тарілок №: 60.61.701

Тип 10-1/1, 32 тарілки №: 60.11.581

Тип 10-1/1, 26 тарілки №: 60.11.602

Тип 6-2/1, 34 тарілок №: 60.62.017

Тип 10-2/1, 52 тарілки №: 60.12.022

Тип 10-2/1, 42 тарілки №: 60.12.062

Тип 20-1/1, 60 тарілки №: 60.21.293

Тип 20-1/1, 50 тарілки №: 60.21.294

Тип 20-2/1, 120 тарілки №: 60.22.400

Тип 20-2/1, 100 тарілки №: 60.22.399

Тип 20-2/1, 84 тарілки №: 60.22.398

Планка-напрямна Combi-Duo для мобільної рами

Тип Combi-Duo 6-1/1 і 10-1/1 №: 60.75.761

Тип Combi-Duo 6-2/1 і 10-2/1 №: 60.75.760

Планка-напрямна для мобільної рами

Стандартний тип 6-1/1, 10-1/1 №: 60.75.115

Стандартна, тип 6-2/1, 10-2/1 №: 60.74.650

Приклад розрахунку Finishing. 

Місткість 
Мобільні рами з касетами

Масштаб заходу 
(кількість осіб)

Мобільна 
рама з 
касетами, 
термочохол

Планка-
напрямна

Транспор-
тувальний 
візок

Макс. 
висота тарілки, 
мм

Макс. висота 
страви, мм

15/20 тарілок* з 
iCombi Pro 6-1/1

15/20 1 1 1 32/25 70/53

30/40 2 1 2 32/25 70/53

45/60 3 1 3 32/25 70/53

26/32 тарілки* з 
iCombi Pro 10-1/1

52/64 2 1 2 32/25 70/53

78/96 3 1 3 32/25 70/53

104/128 4 1 4 32/25 70/53

34 тарілки* з
iCombi Pro 6-2/1

24/34 1 1 1 32 61

48/68 2 1 2 32 61

72/102 3 1 3 32 61

42/52 тарілки* з 
iCombi Pro 10-2/1

84/104 2 1 2 40/32 82/63

126/156 3 1 3 40/32 82/63

168/208 4 1 4 40/32 82/63

50/60 тарілок* з 
iCombi Pro 20-1/1

100/120 2  –  – 32/25 67/52

150/180 3  –  – 32/25 67/52

200/240 4  –  – 32/25 67/52

84/100/120 тарілок* з 
iCombi Pro 20-2/1

168/200/240 2  –  – 40/32/25 79/65/52

252/300/360 3  –  – 40/32/25 79/65/52

336/400/480 4  –  – 40/32/25 79/65/52

*тарілки діаметром до 31 см

Транспортний візок Combi-Duo для мобільної рами

Для Combi-Duo 6-1/1 і 10-1/1,
Розміри: Ш 568 | Г 844 | В 1218 – 1418 мм

№: 60.75.388

Для Combi-Duo 6-2/1 і 10-2/1,
Розміри: Ш 773 | Г 961 | В 1218 – 1418 мм

№: 60.75.387

Стандартний транспортний візок для мобільної рами

Стандартний – 6-1/1, 10-1/1, Розміри: 
Ш 548 | Г 911 | В 990 мм

№: 60.74.000

Регульований по висоті – 6-1/1, 10-1/1, 
Розміри: Ш 548 | Г 913 | В 800 – 1330 мм

№: 60.75.606

Стандартний – 6-2/1, 10-2/1, Розміри: 
Ш 735 | Г 996 | В 990 мм

№: 60.73.999

Регулювання за висотою — 6-2/1, 10-2/1, 
розміри: Ш 735 | Г 990 | В 800–1330 мм

№: 60.75.605

Транспортувальний візок для контейнерів

Транспортувальний візок для бачків з 
інтегрованим стоком для жиру (Combi-Duo 
та підлогові апарати)

№: 60.73.309
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Рама з напрямними та підвісна рама. 

Мобільна рама, тип 6-1/1

Стандартний, 6 рівнів (відстань між 
напрямними 64 мм)

№: 60.61.420

Bäcker-Norm (400 × 600 мм), 5 рівнів 
(відстань між напрямними 77 мм)

№: 60.61.690

Мобільна рама, тип 10-1/1

Стандартний, 10 висувних секцій (відстань 
між напрямними 64 мм)

№: 60.11.600

8 рівнів (відстань між напрямними 80 мм) №: 60.11.601

Bäcker-Norm (400 × 600 мм), 8 рівнів 
(відстань між напрямними 81 мм)

№: 60.11.599

Мобільна рама, тип 6-2/1

Стандартний, 6 рівнів (відстань між 
напрямними 64 мм)

№: 60.62.150

Мобільна рама, тип 10-2/1

Стандартний, 10 рівнів (відстань між 
напрямними 63 мм)

№: 60.12.150

Мобільна рама, тип 20-1/1

Стандартний, 20 рівнів (відстань між 
напрямними 65 мм)

№: 60.21.331

15 рівнів (відстань між напрямними 84 мм) №: 60.21.287

16 рівнів (відстань між напрямними 80 мм) №: 60.21.288

17 рівнів (відстань між напрямними 74 мм) №: 60.21.289

Bäcker-Norm (400 × 600 мм), 16 рівнів 
(відстань між напрямними 81 мм)*

№: 60.21.292

20 рівнів, максимальна висота рівнів – 
1,60 м (відстань між напрямними 62 мм)

№: 60.21.245

20 рівнів, посилена модель HeavyDuty/
виконання Marine (відстань між напрямними 
65 мм)

№: 60.21.291

Мобільна рама, тип 20-2/1

Стандартний, 20 рівнів (відстань між 
напрямними 65 мм)

№: 60.22.490

15 рівнів (відстань між напрямними 84 мм) №: 60.22.394

16 рівнів (відстань між напрямними 80 мм) №: 60.22.395

17 рівнів (відстань між напрямними 74 мм) №: 60.22.396

20 рівнів, максимальна висота рівнів – 
1,60 м (відстань між напрямними 62 мм)

№: 60.22.368

20 рівнів, посилена модель HeavyDuty/
виконання Marine (відстань між напрямними 
65 мм)

№: 60.22.447

Підвісна рама, тип XS 6-2/3

Standard №: 60.73.724

Виконання Marine (з фіксацією 
навантаження)

№: 60.74.449

Підвісна рама, тип 6-1/1

Стандартна, 6 рівнів (відстань між 
напрямними 68 мм)

№: 60.61.373

5 рівнів (відстань між напрямними 85 мм) №: 60.61.615

Грилювання курчат, 2 рівнів №: 60.61.645

Аксесуари для м'яса, 6 рівнів (відстань між 
напрямними 72 мм)

№: 60.61.649

Bäcker-Norm (400 × 600 мм), 5 рівнів 
(відстань між напрямними 86 мм)*

№: 60.61.576

Combi-Rack, Bäcker-Norm у комбінації 
з 1/1 GN, 4 рівнів (відстань між напрямними 
95 мм)*

№: 60.61.642

Виконання Marine (USPHS), 6 рівнів 
(з фіксацією навантаження)

№: 60.61.672

Підвісна рама, тип 10-1/1

Стандартна, 10 рівнів (відстань між 
напрямними 68 мм)

№: 60.11.447

8 рівнів (відстань між напрямними 85 мм) №: 60.11.547

Грилювання курчат, 3 рівнів №: 60.11.566

Аксесуари для м'яса, 10 рівнів (відстань між 
напрямними 72 мм)

№: 60.11.570

Bäcker-Norm (400 × 600 мм), 8 рівнів 
(відстань між напрямними 90 мм)*

№: 60.11.541

Combi-Rack, Bäcker-Norm у комбінації з 
1/1 GN, 7 рівнів (відстань між напрямними 
95 мм)*

№: 60.11.563

Виконання Marine (USPHS), 10 рівнів (з 
фіксацією навантаження)

№: 60.11.573

Підвісна рама, тип 6-2/1

Стандартна, 6 рівнів (відстань між 
напрямними 68 мм)

№: 60.62.123

5 рівнів (відстань між напрямними 85 мм) №: 60.62.171

7 рівнів без L-подібної напрямної шини 
(відстань між напрямними 65 мм)

№: 60.62.168

Виконання Marine (USPHS), 6 рівнів 
(з фіксацією навантаження)

№: 60.62.178

Підвісна рама, тип 10-2/1

Стандартна, 10 рівнів (відстань між 
напрямними 68 мм)

№: 60.12.133

Виконання Marine (USPHS), 10 рівнів 
(з фіксацією навантаження)

№: 60.12.146

Для особливого 
застосування. 

Superespike для курчат і качок

Місткість: 4 шт., макс. вага продукту 1300 г, 
1/2 GN (325 × 265 мм)

№: 6035.1015

Місткість: 6 шт., макс. вага продукту 1800 г, 
1/1 GN (325 × 530 мм)

№: 6035.1016

Місткість: 8 шт., макс. вага продукту 1300 г, 
1/1 GN (325 × 530 мм)

№: 6035.1006

Місткість: 10 шт., макс. вага продукту 950 г, 
1/1 GN (325 × 530 мм)

№: 6035.1010

Місткість: 8 шт., макс. вага продукту 2200 г, 
1/1 GN (325 × 530 мм)

№: 6035.1009

CombiFry

1/2 GN (325 × 265 мм) №: 6019.1250
2/3 GN (325 × 354 мм) №: 60.73.619
1/1 GN (325 × 530 мм) №: 6019.1150

Решітка для реберець

1/1 GN (325 × 530 мм) №: 6035.1018

Шампур для гриля і тандурі

Мангал для шампурів гриля і тандурі 2/3 GN №: 60.74.963
Рама для шампурів для гриля і тандурі 1/1 GN №: 60.72.224
Набір 2/3 GN (1 шт. рама для шампурів 
і п'ять різних шампурів)

№: 60.75.782

Набір 1/1 GN (1 шт. рама для шампурів 
і п'ять різних шампурів)

№: 60.72.414

5 шт. шампур О 5 мм, довжина: 265 мм для 
2/3 GN

№: 60.75.783

5 шт. шампур □ 5 мм, довжина: 265 мм для 
2/3 GN

№: 60.75.784

5 шт. шампур для риби 4 × 10 мм, довжина: 
265 мм для 2/3 GN

№: 60.75.785

3 шт. шампур О 5 мм, довжина: 530 мм для 
1/1 GN

№: 60.72.416

3 шт. шампур О 8 мм, довжина: 530 мм для 
1/1 GN

№: 60.72.417

3x шт. шампур □ 5 мм, довжина: 530 мм для 
1/1 GN

№: 60.72.418

3x шт. шампур □ 8 мм, довжина: 530 мм для 
1/1 GN

№: 60.72.419

5 шт. шампур для риби, 4 × 10 мм, довжина: 
530 мм для 1/1 GN

№: 60.72.420

Potato Baker
1/1 GN (325 × 530 мм) №: 6035.1019

Шампур для ягняти або молочного поросяти (1 × ягня або 1 × 
молочне порося)

Типи 10-1/1, 10-2/1, 20-1/1, 20-2/1 до 
12 кг (1/1 GN)

№: 60.70.819

Тип 20-1/1 до 30 кг (1 шампур з тримачем) №: 6035.1003
Тип 20-2/1 до 30 кг (1 шампур з тримачем, 
додатковий шампур для ягняти або 
молочного поросяти на вибір)

№: 6035.1002

Додатковий шампур №: 8710.1065

Форма для піци

Піца до Ø 280 мм №: 60.71.158 

Аксесуари GN. 

Контейнери перфоровані, іржостійка сталь

1/1 GN (325 × 530 мм) 55 мм завглибшки №: 6015.1165

Контейнери з іржостійкої сталі

2/3 GN (325 × 354 мм) 20 мм завглибшки №: 6013.2302

2/3 GN (325 × 354 мм) 65 мм завглибшки №: 6013.2306

1/1 GN (325 × 530 мм) 20 мм завглибшки №: 6013.1102

1/1 GN (325 × 530 мм) 40 мм завглибшки №: 6013.1104

1/1 GN (325 × 530 мм) 65 мм завглибшки №: 6013.1106

Решітка, іржостійка сталь

2/3 GN (325 × 354 мм) №: 6010.2301

1/1 GN (325 × 530 мм) №: 6010.1101

2/1 GN (650 × 530 мм) №: 6010.2101

Bäcker-Norm (400 × 600 мм) №: 6010.0103

Бак для збирання жиру зі зливним краном

1/1 GN (325 × 530 мм) №: 8710.1135

2/1 GN (650 × 530 мм) №: 60.70.776

* Слід мати на увазі, що дефлектор потоку повітря в робочій камері відрізняється для гастрономічного виконання GN та пекарського 
виконання 400 × 600 мм. Дефлектор потоку повітря можна придбати як запасну частину в нашого сервісного партнера.
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Combi-Duo. 

Комплект Combi-Duo для iCombi Pro XS 6-2/3 і CombiMaster 
Plus XS 6-2/3

Тип XS 6-2/3 на тип XS 6-2/3 з правим 
навішуванням дверцят

№: 60.73.768

Тип XS 6-2/3 на тип XS 6-2/3 з лівим 
навішуванням дверцят

№: 60.74.276

Тип XS 6-2/3 на тип XS 6-2/3 з правим 
навішуванням дверцят, виконання Marine

№: 60.74.780

Тип XS 6-2/3 на тип XS 6-2/3 з лівим 
навішуванням дверцят, виконання Marine

№: 60.74.929

Комплект Combi-Duo для iCombi Pro 6-1/1 і 10-1/1

Тип 6-1/1 E/G на тип 6-1/1 E
Тип 6-1/1 E/G на тип 10-1/1 E

№: 60.73.991

Тип 6-1/1 E/G на тип 6-1/1 G
Тип XS 6-2/3 на тип 6-1/1 G

№: 60.75.751

Тип XS 6-2/3 на тип 6-1/1 E
Тип XS 6-2/3 на тип 10-1/1 E

№: 60.75.755

Тип 6-1/1 E на тип 6-1/1 E
Тип 6-1/1 E на тип 10-1/1 E
Виконання Marine

№: 60.76.708

Комплект Combi-Duo для 6-2/1 і 10-2/1

Тип 6-2/1 E/G на тип 6-2/1 E
Тип 6-2/1 E/G на тип 10-2/1 E

№: 60.74.725

Тип 6-2/1 E/G на тип 6-2/1 G
Тип 6-1/1 E/G на тип 6-2/1 G
Тип XS 6-2/3 на 6-2/1 G

№: 60.75.752

Тип 6-1/1 E/G на тип 6-2/1 E
Тип XS 6-2/3 на тип 6-2/1 E
Тип XS 6-2/3 на тип 10-2/1 E

№: 60.75.756

Тип 6-2/1 E на тип 6-2/1 E 
Тип 6-2/1 E/G на тип 10-2/1 E
Праве навішування дверцят, виконання Marine

№: 60.76.709

Тип 6-2/1 E на тип 6-2/1 E
Тип 6-2/1 E/G на тип 10-2/1 E
Ліве навішування дверцят, виконання Marine

№: 60.76.710

Варіанти встановлення для Combi-Duo

Комплект для вирівнювання, типи 6-1/1, 
10-1/1, розміри: Ш 850 | Г 614 | В 34 мм

№: 60.74.795

Комплект для вирівнювання, типи 6-2/1, 
10-2/1, Розміри: Ш 1072 | Г 814 | В 34 мм

№: 60.74.597

Комплект для вирівнювання, виконання 
Marine, типи 6-1/1, 10-1/1, розміри: Ш 881 
| Г 614 | В 34 мм

№: 60.76.846

Комплект для вирівнювання, виконання 
Marine, типи 6-2/1, 10-2/1, розміри: 
Ш 1103 | Г 814 | В 34 мм

№: 60.76.845

Монтажний комплект з колесами, типи 
6-1/1, 10-1/1, розміри: Ш 884 | Г 656 | 
В 85 мм

№: 60.31.622

Монтажний комплект з колесами, типи 
6-2/1, 10-2/1, розміри: Ш 1106 | Г 856 | 
В 85 мм

№: 60.31.635

Нижня частина з ніжками, типи 6-1/1, 
10-1/1, розміри: Ш 870 | Г 635 | В 152 мм

№: 60.31.668

Нижня частина з ніжками, типи 6-2/1, 
10-2/1, розміри: Ш 1092 | Г 835 | В 152 мм

№: 60.31.671

Підставка I для Combi-Duo XS 6-2/3, 
стандартна, розміри: Ш 639 | Г 563 | 
В 555 мм

№: 60.31.020

Підставка II для Combi-Duo XS 6-2/3, 
стандартна, розміри: Ш 639 | Г 563 | 
В 557 мм

№: 60.31.046

Підставка I для Combi-Duo 6-1/1 на 6-1/1 
і на 10-1/1 E, стандартна, розміри: Ш 860 | 
Г 685 | В 200 мм

№: 60.31.200

Підставка I для Combi-Duo 6-2/1 на 6-2/1 
і на 10-2/1 E, стандартна, розміри: Ш 1082 | 
Г 885 | В 200 мм

№: 60.31.203

Підставка I для Combi-Duo XS 6-2/3, з 
напрямними колесами, розміри: Ш 663 | 
Г 641 | В 562 мм

№: 60.31.170

Підставка II для Combi-Duo XS 6-2/3, з 
механізмо для фіксації (MarineLine), розміри: 
Ш 689 | Г 613 | В 557 мм

№: 60.31.058

Підставка I для Combi-Duo 6-1/1 на 6-1/1 
і на 10-1/1 E, з напрямними колесами, 
розміри: Ш 884 | Г 763 | В 200 мм

№: 60.31.201

Підставка I для Combi-Duo 6-1/1 на 6-1/1 
і на 10-1/1 E, з механізмом для фіксації 
(MarineLine), розміри: Ш 885 | Г 710 | В 200 мм

№: 60.31.202

Підставка I для Combi-Duo 6-2/1 на 6-2/1 
і на 10-2/1 E, з напрямними колесами, 
розміри: Ш 1106 | Г 963 | В 200 мм

№: 60.31.204

Підставка I для Combi-Duo 6-2/1 на 6-2/1 
і на 10-2/1 E, з механізмом для фіксації 
(MarineLine), розміри: Ш 1107 | Г 910 | 
В 200 мм

№: 60.31.205

Combi-Duo. 

Підвісна рама, тип Combi-Duo 6-1/1

Модель Combi-Duo, 5+1 рівень (найвиший 
рівень зйомний для максимальної висоти 
рівнів – 1,60 м, при монтажі на підлозі 
6-1/1 E на 10-1/1 E)

№: 60.61.678

Підвісна рама, тип Combi-Duo 6-2/1

Модель Combi-Duo, 5+1 рівень (найвиший 
рівень зйомний для максимальної висоти 
рівнів – 1,60 м, при монтажі на підлозі 
6-2/1 E на 10-2/1 E)

№: 60.62.188

Набір для інтегрованого стоку для жиру для Combi-Duo

Для встановлення на підставці для 
вирівнювання Combi-Duo 6-1/1 та 10-1/1

№: 60.75.873

Для встановлення на підставці I 
Combi-Duo 6-1/1 та 10-1/1

№: 60.75.406

Для встановлення на підставці для 
вирівнювання Combi-Duo 6-2/1 та 10-2/1

№: 60.75.876

Для встановлення на підставці I 
Combi-Duo 6-2/1 та 10-2/1

№: 60.75.411

Варіанти встановлення. 

Монтажний комплект

UltraVent XS включно з монтажним 
комплектом

№: 60.74.063

UltraVent Plus XS включно з монтажним 
комплектом

№: 60.74.405

Підлоговий апарат MobilityLine

Мобільна базова рама 20-1/1 №: 60.21.334

Мобільна базова рама 20-2/1 №: 60.22.496

Вентиляційне обладнання.

Витяжний вентиляційний зонт, UltraVent і UltraVent Plus

UltraVent XS Combi-Duo №: 60.73.943

UltraVent Plus XS Combi-Duo №: 60.74.404

UltraVent Combi-Duo, типи 6-1/1, 10-1/1 №: 60.76.169

UltraVent Plus Combi-Duo, 
типи 6-1/1, 10-1/1

№: 60.76.173

Витяжний вентиляційний зонт Combi-Duo, 
типи 6-1/1, 10-1/1

№: 60.76.221

UltraVent Combi-Duo, типи 6-2/1, 10-2/1 №: 60.76.170

UltraVent Plus Combi-Duo, 
типи 6-2/1, 10-2/1

№: 60.76.174

Витяжний вентиляційний зонт Combi-Duo, 
типи 6-2/1, 10-2/1

№: 60.76.222

UltraVent, тип XS 6-2/3 №: 60.73.865

UltraVent Plus, тип XS 6-2/3 №: 60.74.394

UltraVent, типи 6-1/1, 10-1/1 №: 60.75.134

UltraVent Plus, типи 6-1/1, 10-1/1 №: 60.75.142

Витяжний вентиляційний зонт, типи 6-1/1, 
10-1/1

№: 60.76.217

UltraVent, типи 6-2/1, 10-2/1 №: 60.75.135

UltraVent Plus, типи 6-2/1, 10-2/1 №: 60.75.143

Витяжний вентиляційний зонт, типи 6-2/1, 
10-2/1

№: 60.76.218

UltraVent, тип 20-1/1 №: 60.75.136

UltraVent, тип 20-2/1 №: 60.75.137

Витяжний вентиляційний зонт, тип 20-1/1 №: 60.76.219

Додаткові аксесуари. 

VarioSmoker

VarioSmoker типи E/F №: 60.75.371

USB-термощуп

Термощупи «sous-vide» для настільних 
апаратів та апаратів, що встановлюються на 
підлогу

№: 60.76.316

1 зовнішній термощуп для настільних 
апаратів, що встановлюються на підлогу

№: 60.76.317

1 зовнішній термощуп для апаратів, що 
встановлюються на підлогу

№: 60.76.318

Комплект для USB-термощупа №: 60.76.876

Допоміжний механізм у позиціонуванні термощупа

Типи 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1, 
20-1/1 і 20-2/1

№: 60.71.022

Висувні напрямні для навісної рами (відстань між напрямними 
68 мм)

Для iCombi Pro та iCombi Classic,  
Тип 6-1/1, 10-1/1

№: 60.76.894

Для SelfCookingCenter і CombiMaster Plus 
(з 09/2011), Типи 61, 101

№: 60.76.897
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Підставки. 

Підставки, тип XS 6-2/3

Підставка XS, стандартна, Ш 629 | Г 438 | 
В 148 мм

№: 60.31.029

Підставка I, стандартна, розміри: Ш 639 | 
Г 563 | В 931 мм

№: 60.31.018

Підставка I, з напрямними колесами, 
розміри: Ш 663 | Г 641 | В 938 мм

№: 60.31.169

Підставка II, стандартна, розміри: Ш 639 | 
Г 563 | В 932 мм

№: 60.31.044

Підставка II, з механізмом для фіксації 
(MarineLine), розміри: Ш 689 | Г 613 | 
В 932 мм

№: 60.31.057

Комплект для вирівнювання та підставки, тип 6-1/1 і 10-1/1

Комплект для вирівнювання, типи 6-1/1, 
10-1/1, розміри: Ш 850 | Г 614 | В 34 мм

№: 60.74.795

Комплект для вирівнювання, виконання 
Marine, типи 6-1/1, 10-1/1, розміри: Ш 881 
| Г 614 | В 34 мм

№: 60.76.846

Монтажний комплект з колесами, типи 
6-1/1, 10-1/1, розміри: Ш 884 | Г 656 | 
В 85 мм

№: 60.31.622

Нижня частина з ніжками, типи 6-1/1, 
10-1/1, розміри: Ш 870 | Г 635 | В 152 мм

№: 60.31.668

Підставка I, стандартна, 
розміри: Ш 860 | Г 685 | В 699 мм

№: 60.31.089

Підставка I, з напрямними колесами, 
розміри: Ш 884 | Г 763 | В 699 мм

№: 60.31.095

Підставка I, з механізмом для фіксації 
(MarineLine), розміри: Ш 885 | Г 710 | В 699 мм

№: 60.31.096

Підставка II, стандартна, 
розміри: Ш 860 | Г 703 | В 699 мм

№: 60.31.086

Підставка II, з напрямними колесами, 
розміри: Ш 884 | Г 769 | В 699 мм

№: 60.31.103

Підставка II, з механізмом для фіксації 
(MarineLine), розміри: Ш 885 | Г 716 | 
В 699 мм

№: 60.31.110

Підставка II, стандарт Bäcker-Norm, 
стандартна, розміри: Ш 860 | Г 703 | В 699 мм

№: 60.31.209

Підставка II, стандарт Bäcker-Norm, з 
напрямними колесами, розміри: Ш 884 | 
Г 769 | В 699 мм

№: 60.31.210

Підставка II, стандарт Bäcker-Norm, з 
механізмом для фіксації (MarineLine), 
розміри: Ш 885 | Г 716 | В 699 мм

№: 60.31.211

Підставка II, стандарт Bäcker-Norm, модель 
UltraVent, стандартна, розміри: Ш 860 | 
Г 703 | В 945 мм

№: 60.31.212

Підставка II, стандарт Bäcker-Norm, модель 
UltraVent, з напрямними колесами, розміри: 
Ш 884 | Г 769 | В 945 мм

№: 60.31.213

Підставка II, MobilityLine, розміри: Ш 1199 | 
Г 894 | В 789 мм

№: 60.31.164

Підставка III, стандартна, розміри: Ш 860 | 
Г 703 | В 699 мм

№: 60.31.091

Підставка III, з напрямними колесами, 
розміри: Ш 883 | Г 769 | В 699 мм

№: 60.31.105

Підставка III, з механізмом для фіксації 
(MarineLine), розміри: Ш 885 | Г 716 | 
В 699 мм

№: 60.31.112

Підставка III, модель UltraVent, стандартна, 
розміри: Ш 860 | Г 703 | В 945 мм

№: 60.31.214

Аксесуари для монтажу.

Механізм вирівнювання для мобільної рами

Тип 20-1/1 №: 60.21.262

Тип 20-2/1 №: 60.22.380

Підставка для підвищеного розташування апарата

Типи 20-1/1, 20-2/1 №: 60.70.407

Підставка для підвищеного розташування мобільної рами

Тип 20-1/1 №: 60.21.297

Тип 20-2/1 №: 60.22.386

Теплозахисний екран для бічної стінки апарата

Теплозахисний екран, лівий, тип XS 6-2/3 №: 60.74.182

Теплозахисний екран, лівий, тип 6-1/1 №: 60.75.110

Теплозахисний екран, правий, тип 6-1/1 №: 60.75.113

Теплозахисний екран, лівий, тип 10-1/1 №: 60.75.773

Теплозахисний екран, правий, тип 10-1/1 №: 60.75.771

Теплозахисний екран, лівий, тип 6-2/1 №: 60.75.769

Теплозахисний екран, правий, тип 6-2/1 №: 60.75.768

Теплозахисний екран, лівий, тип 10-2/1 №: 60.75.776

Теплозахисний екран, правий, тип 10-2/1 №: 60.75.774

Теплозахисний екран, лівий, тип 20-1/1 №: 60.75.829

Теплозахисний екран, лівий, тип 20-2/1 №: 60.75.826

Система контролю потоку для газових апаратів 

Тип 6-1/1 №: 70.01.339

Тип 10-1/1 №: 70.01.340

Тип 6-2/1 №: 70.01.431

Тип 10-2/1 №: 70.01.582

Тип 20-1/1 №: 70.01.583

Тип 20-2/1 №: 70.01.492

Випускний колектор для газових апаратів

Тип 6-1/1 №: 70.01.360

Тип 10-1/1 №: 70.01.376

Тип 6-2/1 №: 70.01.432

Тип 10-2/1 №: 70.01.586

Тип 20-1/1 №: 70.01.587

Тип 20-2/1 №: 70.01.493

Кріплення ручки для мобільної рами

Типи 20-1/1, 20-2/1 №: 60.75.895

Комплект для підключення апарата

Типи XS 6-2/3, 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 
10-2/1, 20-1/1, 20-2/1

№: 60.70.464

Комплект для вирівнювання та підставки, тип 6-1/1 і 10-1/1

Підставка III, модель UltraVent, з 
напрямними колесами, розміри: Ш 884 | 
Г 769 | В 945 мм

№: 60.31.215

Підставка IV, стандартна, розміри: Ш 860 | 
Г 703 | В 699 мм

№: 60.31.093

Підставка IV, з напрямними колесами, 
розміри: Ш 884 | Г 769 | В 699 мм

№: 60.31.107

Підставка IV, з механізмом для фіксації 
(MarineLine), розміри: Ш 885 | Г 716 | 
В 699 мм

№: 60.31.114

Комплект для вирівнювання та підставки, тип 6-2/1 і 10-2/1

Комплект для вирівнювання, типи 6-2/1, 
10-2/1, розміри: Ш 1072 | Г 814 | В 34 мм

№: 60.74.597

Комплект для вирівнювання, виконання 
Marine, типи 6-2/1, 10-2/1, розміри: 
Ш 1103 | Г 814 | В 34 мм

№: 60.76.845

Монтажний комплект з колесами, типи 
6-2/1, 10-2/1, розміри: Ш 1106 | Г 856 | 
В 85 мм

№: 60.31.635

Нижня частина з ніжками, типи 6-2/1, 
10-2/1, розміри: Ш 1092 | Г 835 | В 152 мм

№: 60.31.671

Підставка I, стандартна, розміри: Ш 1082 | 
Г 885 | В 699 мм

№: 60.31.090

Підставка I, з напрямними колесами, 
розміри: Ш 1106 | Г 963 | В 699 мм

№: 60.31.102

Підставка I, з механізмом для фіксації 
(MarineLine), розміри: Ш 1107 | Г 910 | 
В 699 мм

№: 60.31.109

Підставка II, стандартна, 
розміри: Ш 1082 | Г 903 | В 699 мм

№: 60.31.087

Підставка II, з напрямними колесами, 
розміри: Ш 1106 | Г 969 | В 699 мм

№: 60.31.104

Підставка II, з механізмом для фіксації 
(MarineLine), розміри: Ш 1107 | Г 916 | 
В 699 мм

№: 60.31.111

Підставка II, MobilityLine, розміри: Ш 1421 | 
Г 1094 | В 789 мм

№: 60.31.165

Підставка III, стандартна, розміри: Ш 1082 | 
Г 903 | В 699 мм

№: 60.31.092

Підставка III, з напрямними колесами, 
розміри: Ш 1105 | Г 969 | В 699 мм

№: 60.31.106

Підставка III, з механізмом для фіксації 
(MarineLine), розміри: Ш 1107 | Г 916 | 
В 699 мм

№: 60.31.113

Підставка III, модель UltraVent, стандартна, 
розміри: Ш 1082 | Г 903 | В 945 мм

№: 60.31.216

Підставка III, модель UltraVent, з 
напрямними колесами, розміри: Ш 1106 | 
Г 969 | В 945 мм

№: 60.31.217

Підставка IV, стандартна, розміри: Ш 1082 | 
Г 903 | В 699 мм

№: 60.31.094

Підставка IV, з напрямними колесами, 
розміри: Ш 1106 | Г 969 | В 699 мм

№: 60.31.108

Підставка IV, з механізмом для фіксації 
(MarineLine), розміри: Ш 1107 | Г 916 | 
В 699 мм

№: 60.31.115

Збірник конденсату

Тип XS 6-2/3 (В 438 мм) №: 60.74.037

Типи 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1 і 10-2/1 
(В 458 мм)

№: 60.72.592

Типи 20-1/1 і 20-2/1 (В 480 мм) №: 60.75.326

Настінне кріплення

Тип XS 6-2/3 №: 60.30.968

Тип 6-1/1 №: 60.31.168

Подовжувач опорної ніжки

Типи 6-1/1 і 10-1/1 №: 60.11.655

Засоби для догляду. 

Таблетки для чищення Active Green (для iCombi Pro і 
iCombi Classic)

Таблетки для чищення Active Green, 150 шт. №: 56.01.535

Таблетки для чищення (для всіх SelfCookingCenter і 
CombiMaster Plus)

Таблетки для чищення, 100 шт. №: 56.00.210

Таблетки для догляду Care-Tab (для iCombi Pro, iCombi Classic і 
SelfCookingCenter з системою Efficient CareControl)

Таблетки для догляду, 150 шт. №: 56.00.562

Ополіскувальні таблетки (для SelfCookingCenter без системи 
Efficient CareControl і CombiMaster Plus)

Таблетки для ополіскування, 50 шт. №: 56.00.211

Піногасні таблетки (для всіх iCombi Pro, iCombi Classic, 
SelfCookingCenter і CombiMaster Plus)

Піногасні таблетки, 120 шт. №: 56.00.598

Рідкий засіб для чищення (для всіх CombiMaster і ClimaPlus Combi)

Спеціальний засіб для чищення, м'який 
(для всіх CombiMaster і ClimaPlus Combi)

№: 9006.0136

Миючий засіб для гриля (для всіх 
CombiMaster і ClimaPlus Combi)

№: 9006.0153

Ополіскувач, рідкий (для ClimaPlus Combi 
з функцією CleanJet)

№: 9006.0137

Засіб для видалення накипу (для SelfCookingCenter без функції 
CareControl, CombiMaster, ClimaPlus Combi)

Засіб для видалення накипу, 10 л №: 6006.0110

Ножний насос для видалення накипу 
з генератора пари

№: 6004.0203

Ручний розпилювач

Ручний розпилювач для ручного очищення №: 6004.0100
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Це основа основ. 

Шпатель

Тип 2-XS, 2-S, L, XL №: 60.71.643

Лопатка

Без перфорації Тип 2-S, L, XL №: 60.73.348

Перфорована Тип 2-S, L, XL №: 60.73.586

Лопатка для перемішування

Тип L, XL №: 60.72.131

Кошик для варіння

Кошик для варіння Тип 2-XS №: 60.74.970

Кошик для варіння Тип 2-S №: 60.74.986

Кошик для варіння Тип L, XL 
(Рекомендація: 2 шт. для L і 3 шт. для XL)

№: 60.74.983

Кошик для приготування у фритюрі

Кошик для приготування у фритюрі Тип 2-XS №: 60.75.019

Кошик для приготування у фритюрі Тип 2-S №: 60.75.330

Кошик для приготування у фритюрі Тип L, XL 
(Рекомендація: 2 шт. для L і 3 шт. для XL)

№: 60.75.391

Кронштейн для автоматичного підйомно-опускного механізму

Тип 2-XS №: 60.74.791

Тип 2-S №: 60.75.359

Тип L №: 60.75.909

Тип XL №: 60.75.129

Сито

Тип 2-XS, 2-S №: 60.74.666

Тип L №: 60.75.975

Тип XL №: 60.74.908

Решітка на дно тигля

Тип 2-XS №: 60.74.832

Тип 2-S, L, XL №: 60.74.663

Для спеціального 
застосування. 

порційних кошиків Тип 2-XS

Набір з 4 порційних кошиків, 1/6 GN, з 
перфорацією + рамка для порційних кошиків

№: 60.75.300

Набір з 4 порційних кошиків, 1/6 GN, 
без перфорації, з кришкою + рамка для 
порційних кошиків

№: 60.75.978

Набір з 4 порційних кошиків, 1/6 GN, 
фритюр + рамка для порційних кошиків

№: 60.75.979

Набір порційних кошиків (4 з перфорацією 
+ 4 без перфорації, порційних кошиків 1/6 
GN, з кришкою + 2 рамка для порційних 
кошиків)

№: 60.76.407

порційних кошиків Тип 2-S

Набір з 6 порційних кошиків, 1/6 GN, з 
перфорацією + рамка для порційних кошиків

№: 60.75.305

Набір з 6 порційних кошиків, 1/6 GN, 
без перфорації, з кришкою + рамка для 
порційних кошиків 

№: 60.75.306

Набір з 6 порційних кошиків, 1/6 GN, 
фритюр + рамка для порційних кошиків

№: 60.75.307

Набір порційних кошиків (6 з перфорацією 
+ 6 без перфорації, порційних кошиків 1/6 
GN, з кришкою + 2 рамка для порційних 
кошиків)

№: 60.76.408

Набір з двох порційних кошиків 

Набір з 2 порційних кошиків, 1/6 GN, з 
перфорацією

№: 60.75.303

Набір з 2 порційних кошиків, 1/6 GN, без 
перфорації, з кришкою 

№: 60.75.302

Набір з 2 порційних кошиків, 1/6 GN, 
фритюр

№: 60.75.982

Набір з 2 кришок для порційних кошиків 
1/6 GN

№: 60.75.311

Рамка для порційних кошиків

Тип 2-XS №: 60.75.275

Тип 2-S №: 60.74.505

Сито для локшини

Тип 2-XS, 2-S №: 60.74.958

Тип L, XL №: 60.75.629

Підставки. 

Підставки Тип 2-XS

З ніжками
Розміри: Ш 1100 | Г 717 | В 595 мм

№: 60.31.221

З ніжками з іржостійкої сталі
Розміри: Ш 1130 | Г 717 | В 595 мм

№: 60.31.538

З напрямними колесами
Розміри: Ш 1145 | Г 717 | В 595 мм

№: 60.31.317

З набором для бази
Розміри: Ш 1100 | Г 717 | В 464 мм

№: 60.31.540

MarineLine* 
Розміри: Ш 1100 | Г 694 | В 595 мм

№: 60.31.701

Електрична система регулювання висоти
Розміри: Ш 1100 | Г 713 | В 570–770 мм

№: 60.31.326

Підставки Тип 2-S

З ніжками
Розміри: Ш 1100 | Г 899 | В 595 мм

№: 60.31.319

З ніжками з іржостійкої сталі
Розміри: Ш 1130 | Г 899 | В 595 мм

№: 60.31.539

З напрямними колесами
Розміри: Ш 1145 | Г 899 | В 595 мм

№: 60.31.320

З набором для бази
Розміри: Ш 1100 | Г 899 | В 464 мм

№: 60.31.541

MarineLine* 
Розміри: Ш 1100 | Г 876 | В 595 мм

№: 60.31.702

Електрична система регулювання висоти
Розміри: Ш 1100 | Г 895 | В 570–770 мм

№: 60.31.327

* Потрібен набір 60.76.118 для кріплення iVario на підставці.

Засоби для догляду. 

Миючий засіб для гриля

Засіб для чищення гриля, 10 л №: 9006.0153

Кронштейн для чищення

Кронштейн для чищення, включаючи 
4 насадки

№: 60.73.925

Серветки для чищення

Комплект з 2 жорстких дисків для чищення №: 60.73.922

Комплект з 2 м’яких дисків для чищення №: 60.73.923

Губки для чищення

Комплект з 6 губок для чищення №: 60.73.924

Комплект для чищення 

Включає: миючий засіб для гриля – 10 л, 1 
кронштейн для чищення, 2 жорсткі серветки 
та 2 м’які серветки для чищення, 1 губку для 
чищення

№: 60.73.920 

Монтаж. 

Настінне кріплення

Тип L №: 60.75.993

Тип XL №: 60.75.934

Комплект для кріплення на підлозі

Тип L, XL №: 60.72.905

Набір для кріплення апарата

Тип 2-XS, 2-S №: 60.76.118

Комплект для зливання рідини з апарата

Тип 2-XS, 2-S №: 87.00.745

Тип L, XL №: 87.00.746

Відділення для зберігання для основи 

Тип L На вимогу

Тип XL На вимогу

Кожух для основи

Тип L На вимогу

Тип XL На вимогу

Транспортування. 

VarioMobil 

1/1 GN Тип 2-XS, 2-S
Pозміри: Ш 425 | Г 756 | В 799 мм

№: 60.73.349

2/1 GN Тип L, XL
Pозміри: Ш 635 | Г 790 | В 887 мм

№: 60.70.107

Візок для кошиків

Тип 2-S, L, XL
Pозміри: Ш 418 | Г 692 | В 1522 мм

№: 60.73.612

Візок для олії

Тип L, XL
Pозміри: Ш 603 | Г 655 | В 1085 мм

№: 60.74.941

 Більше інформації про 
оригінальні аксесуари RATIONAL 
можна знайти тут:

rational-online.com/ua/accessori
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ConnectedCooking

Доступний звіт HACCP
iVario Pro L

ConnectedCooking

Процес «Смаження» завершено.
iCombi Pro 10-1/1

 ConnectedCooking
Потужне цифрове рішення 
RATIONAL. Щоб ви тримали 
все під контролем.

rational-online.com/ua/
ConnectedCooking

ConnectedCooking.

Все під контролем.

Мережеві рішення невпинно вдосконалюються – тепер 
все працює в цифровому форматі та узгоджується за 
допомогою цифрових технологій. Так само, як і в системі 
ConnectedCooking від RATIONAL. Надсилання рецептів, 
контроль за апаратами, оформлення санітарно-технічної 
документації, оновлення програмного забезпечення, 
забезпечення віддаленого доступу для сервісного 
обслуговування – всі ці процеси можна виконувати за 
допомогою безпечного мережевого рішення, не покидаючи 
своє робоче місце. Це стосується усіх апаратів, що 
підключені до мережі. Крім того, ви можете отримувати та 
зберігати дані HACCP від будь-якого апарата. Лише одним 
натисканням на кнопку рецепти негайно надсилаються до 
апаратів. Для цього вам знадобляться лише ПК, смартфон 
або планшет. Простішого об'єднання в мережу не буває.

Формуляр для замовлення.

Вибрати. Замовити. Почати.

 Телефон
Моб. +380504752333

 eurasia@rational-online.com

Компанія Контактна особа

Вулиця поштовий індекс, населений пункт

Телефон Телефакс

Ел. пошта

Пропозиція – Слід відповідно заповнити.

Назва виробу № артикулу Gastronorm Кількість
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Представництво РАЦІОНАЛЬ
Інтернаціональ в Україні
01032 м. Київ, вул. Жилянська, 146

Tел: +380443333103
Моб.+380504752333

eurasia@rational-online.com
rational-online.com


