
Finishing з iCombi® Pro.
Точність. Смак. 
Продуктивність.



Конгрес, святкування, ювілей. Корпоратив, весілля. À-la-
carte, бенкет, шведський стіл, кейтеринг. Вигідна справа — 
за умови, що у вас все під контролем. Від планування та 
виконання до забезпечення однакової якості на сотнях 
тарілок. Адже дефіцит часу нерідко накладається на 
нестачу персоналу, значні витрати — на маленький бюджет, 
а спеціальний захід — на щоденну роботу. Не вистачає 
інтелектуальної логістичної системи. Такої, що розділяє 
за часом процеси приготування та видачі, не допускає 
погіршення якості страв, допомагає заощаджувати ресурси. 
Такої, як Finishing в iCombi Pro. 

Усе в полі зору. 
Усе під контролем.

 Скористайтеся Finishing
Для підвищення 
продуктивності. Для 
збільшення гнучкості.
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Зберігання в гарячому вигляді, розігрівання – технології, 
що дозволяють одночасно видавати багато порцій, але 
без урахування різних умов для готовності різних страв 
і з втратою якості та поживних речовин. Тому RATIONAL 
пропонує систему Finishing. Перевірену. Надійну. Безпечну. 
Процеси приготування і видачі завжди відбуваються 
окремо. Це дозволяє зберегти смак, вітаміни, колір і 
текстуру страви. Завдяки регулюванню за точкою роси. 
Адже інтелектуальна система iCombi Pro знаходить стан 
рівноваги, коли конденсація та випаровування збалансовані. 
Завдяки цьому навколо продукту утворюється захисна 
оболонка з мікроскопічних крапельок води, що запобігає 
втраті соковитості та утворенню води на тарілці.

З Finishing усе так просто.

На тарілку, готово, 
вперед!

 Людям це подобається
Гарні кольори, вітаміни і ніжна 
текстура. Завжди вчасна подача.

Декор
Cалат, петрушка, фіалка — декоративні 
елементи викладають на тарілку вже після 
доведення до готовності за допомогою 
Finishing. 

Куряча грудка з тим’яном
Викласти на тарілку курячу грудку, 
фаршировану фетою і тим’яном. 

Зелена спаржа
Викласти поруч із ризото спаржу «аль 
денте». 

Ризото з буряком
Для Finishing страви кладуть на тарілку 
холодними. Попередньо приготоване 
ризото стає основою для інших 
компонентів. 
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100 гостей, 100 меню, одночасна видача. З Finishing. 
Перед заходом, коли є час, ви спокійно готуєте страви, 
дотримуючись власного розкладу, наприклад, за технологією 
«cook & chill». Викладіть страви на тарілки й зберігайте 
охолодженими у спеціальному візку з касетами. Тепер у вас 
є час на щоденні справи. Незадовго до видачі доведіть усі 
порції одночасно до потрібної температури за допомогою 
Finishing. Це, звісно ж, стосується і випадків, коли вам треба 
подати декілька тисяч порцій. Просто вам знадобиться 
декілька візків з касетами. А щоб приготовані страви не 
охололи, захистіть їх за допомогою термочохла RATIONAL. 
До 20 хвилин.

Finishing для бенкету.

Усе це питання організації.

 Так кожен бенкет матиме 
успіх
Без стресу. Без додаткових 
витрат на персонал. 

 rational-online.com/ua/finishing
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В кожному ресторані бувають моменти, коли на кухні не 
вистачає рук. Якщо тільки ви не працюєте з системою 
Finishing: спокійно підготуйте компоненти страв з вашого 
меню. Залиште усе охолодженим. І лише після надходження 
замовлення викладіть холодну страву на тарілку й відправте 
у iCombi Pro для доведення до готовності. Назовні виходять 
гарячі, свіжі страви. Без втрати якості. При цьому ви маєте 
набагато більше варіантів організації процесу: Наприклад, 
ви можете готувати в режимі Finishing тільки гарніри, 
паралельно готуючи страви швидкого приготування.

Finishing для À-la-carte.

Всі гості хочуть отримати свої 
замовлення одночасно. Буде 
зроблено.

 Розроблено з думкою про вас
Коли стає гаряче, ви зберігаєте 
спокій. І все тримаєте під 
контролем.

 rational-online.com/ua/finishing
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Кейтеринг, шведський стіл, школа, лікарня, будинок 
для людей похилого віку – потрібна велика кількість 
найрізноманітніших страв. Смачних, здорових і вчасно 
поданих. Це можливо з Finishing у контейнерах. Страви 
можна приготувати, завакуумувати або ж зберігати в 
контейнерах в холодильнику. Так ви можете робити 
закупівлю і готувати заздалегідь. А тоді, коли це вам 
потрібно, страви буде доведено до ідеальної температури 
подачі. Усе відбувається швидко та легко. Як до, так і після.

Finishing у контейнерах.

Будь-яка кількість. 
Смачно і вчасно.

 Переваги для вас
Завжди гарячі страви на 
роздачі. Повне збереження 
вітамінів та кольору. Менше 
жиру. Без надлишків.

 rational-online.com/ua/finishing
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21 3

1 Візок з касетами для тарілок
За допомогою візка з касетами для тарілок 
можна доводити до готовності в iCombi Pro 
до 120 сервірованих тарілок діаметром до 
31 см. Зручна висота, конструкція, відкрита 
з чотирьох сторін, подвійні колеса з легким 
ходом і кульковими підшипниками – все це 
робить візок дуже ергономічним. 

2  Етажерний візок з транспортувальним 
візком
Рама з касетами для тарілок на 
транспортувальному візку забезпечує 
можливість ергономічного завантаження та 
розвантаження настільного апарата. Висока 
надійність, максимальне навантаження. 
Легкість роботи.

3 Термочохол
Термочохол RATIONAL вирізняється 
найкращими ізоляційними 
характеристиками, простотою використання 
і гігієнічністю – страви залишаються 
гарячими до 20 хвилин. Достатньо часу, 
щоб довести до готовності страви на інших 
візках з касетами, транспортувати їх на 
роздачу – або ж дочекатися кінця промови. 

Корисні помічники.

iCombi Pro і його аксесуари.  
Згуртована команда.

З належними аксесуарами Finishing в 
iCombi Pro перетворюється на дитячу 
забавку, а результати говорять самі за 
себе.
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Персонал, сировина, енергія, витрати праці – 
Finishing з iCombi Pro відкриває низку можливостей 
для економії. Щоб впоратися з нестачею 
персоналу. Щоб компенсувати розміри кухні. Щоб 
підготуватися до нових інвестицій. Рахуйте самі.

Приклад, ресторан:
150 порцій à la carte на день, а також 2 бенкети 
на місяць по 100 гостей, оснащений двома 
пароконвектоматами iCombi Pro 10-1/1.

Економічність.

Прибуток завжди важливий. 
Тарілка за тарілкою. 

Метод розрахунку 
на місяць

Додатковий прибуток 
на місяць

Рахуйте 
самі

Замовлення за меню

Витрати на персонал 3 робітника кухні 60000 грн/міс. 

Витрати на персонал з iCombi Pro 2 робітника кухні 40000 грн/міс. = 20000 грн

Бенкет*

Витрати на персонал 4 робітника кухні на бенкет (8 робочих годин) 
× 113 грн = 3616 грн

Витрати на персонал з iCombi Pro 2 робітника кухні на бенкет (8 робочих 
годин) × 113 грн = 1808 грн

= 1808 грн

Додатковий прибуток** на місяць = 21808 грн

Додатковий прибуток** на рік = 261696 грн

Додатковий прибуток** через 10 років = 2 616 960 грн

* Змішаний розрахунок, кухар/допоміжний персонал (витрати роботодавця). ** За вирахуванням амортизаційних відрахувань 
374 євро за 5 років.

Досить теорії, час переходити до практики, адже ніщо не 
переконує краще, ніж власний досвід: Випробуйте iCombi 
Pro, ознайомтеся з інтелектуальними функціями і спробуйте 
працювати з ними. Наживо, без жодних зобов'язань і поруч 
з вами. Врешті-решт, ви маєте вірити тільки тому, що бачили 
на власні очі.

У вас вже є iCombi Pro, і ви хочете випробувати Finishing? 
Тож дозвольте усе вам показати на Academy RATIONAL. 
Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном, 
електронною поштою або на сайті rational-online.com.

 Запис та реєстрація
+380504752333
eurasia@rational-online.com

 rational-online.com/ua/academy

iCombi live.

Краще один раз спробувати, 
ніж сто разів почути.

 Воно того варте
І, врешті-решт, надзвичайно 
короткий час амортизації 
дозволяє отримувати ще 
більше задоволення від 
роботи.

rational-online.com/ua/invest
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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 20
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