
iCombi® Classic.
Продуктивність. 
Міцність. Надійність.



Ваша ідея. Втілена 
в життя за вашими 
правилами.
Кожного дня бути в процесі, але не втрачати 
творчого натхнення, виготовляти безліч виробів, 
але вдовольняти власні високі вимоги, братися 
за різні справи, але не втрачати концентрації. Це 
будні на кухні. Чи можна щось змінити на краще? 
Можливо, за допомогою кухонної системи, що 
працює за багатьох. Але вона одна. Одна смажить, 
готує на грилі та у фритюрі, пече, тушкує, обробляє 
парою. Вона міцна, проста у користуванні і здатна 
задовольнити високі вимоги професійної кухні. 
Вона втілює в життя ідеї кухаря. Без помилок. За 
його правилами. З найвищою якістю.

 Результат
iCombi Classic. Рішення для справжніх 
професіоналів, що потребують 
надійної технології для виконання 
повсякденних задач.
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iCombi Classic. 

Коли деталі створюють потужну 
систему.
iCombi Classic — справжній майстер з багатьма талантами. 
Цей апарат швидко стане незамінним помічником на вашій 
кухні. Займаючи менше 1 м2 місця, він здатен замінити 
безліч традиційних кухонних приладів, вирізняється 
надійністю, довговічністю, потужністю та ефективністю. 
Надзвичайно простий в керуванні. І з багатьма функціями 
для забезпечення найвищої якості приготування. Щоб ви як 
досвідчений кухар завжди отримували бажаний результат. 

	 Це	переконує	
Система, що поєднує високу 
продуктивність з найкращою 
якістю страв. 

 rational-online.com/ua/iCombiClassic

Світлодіодне	освітлення	робочої	камери
Довіряй, але перевіряй: Завдяки 

високій інтенсивності освітлення 
та нейтральному кольору світла 

можна швидко визначити ступінь 
готовності страви ззовні.

Очищення	та	видалення	накипу
Автоматичне очищення, можливе вночі, безфосфатні 

таблетки для чищення та зменшення споживання 
засобів для чищення — чистіше просто не буває. 

Система догляду також попереджає утворення 
накипу.

 Сторінка	10

Крильчатки	вентилятора
У поєднанні з оптимальною геометрією робочої камери 3 робочі колеса 

вентилятора забезпечують оптимальний розподіл тепла, збільшуючи 
таким чином подачу енергії до страви. Для отримання рівномірних 

результатів і підвищення продуктивності.
 Сторінка	06

Розширена	мережа
Додатковий інтерфейс LAN або WiFi забезпечує можливість 

під’єднання до ConnectedCooking, мережевої системи 
RATIONAL. Наприклад, для централізованого створення 

індивідуальних програм й документації згідно з нормами 
HACCP. 

ClimaPlus
Максимальні значення потужності видалення зайвої 

вологи і налаштування вологості з кроком 10% 
забезпечують можливість точного регулювання клімату у 

робочій камері. Для швидкого отримання результатів.
 Сторінка	06

Простота	програмування
Індивідуальне програмування до 100 програм 

з використанням багатоступеневих процесів 
приготування, кожен з яких може містити до 

12 етапів. Щоб бути впевненими в результаті. 
 	Сторінка	08

Зручне	користування
Центральне колесо управління, 

кольоровий дисплей, виразні 
символи інтерфейсу користувача — 
для інтуїтивної роботи без помилок. 

 Сторінка	08
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	 А	разом	це
Збільшення потужності, 
підвищення продуктивності, 
зменшення споживання 
ресурсів.

 rational-online.com/ua/ClimaPlus

iCombi Classic працює без втоми, на незмінно високому рівні: завдяки системі 
централізованого вимірювання та регулювання для створення рівномірного, 
індивідуального клімату у робочій камері. Завдяки потужному генератору 
свіжої пари для оптимального насичення пари. Завдяки ефективному 
видаленню зайвої вологи, збільшенню кількості робочих крильчаток 
вентилятора й оптимальній геометрії робочої камери. Це забезпечує точну 
і, коли треба, особливо потужну подачу енергії для приготування страви. 
Результат: збільшення обсягу завантаження за неперевершено рівномірного 
приготування на всіх рівнях. Зниження споживання енергії та води на 10 %. 
З однією метою: завоювати репутацію чудового кухаря завдяки рум’яній 
скоринці, апетитним стравам з гриля, хрусткій паніровці.

Продуктивність для 
щоденної роботи на кухні.
Унікальна	ефективність

Макс.
Насичення парою

До 105 л/с

 Видалення вологи

300 °C

Конвекція
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Можливість	індивідуального	
програмування
Задоволені результатом? Тоді збережіть 
процес приготування, що може містити 
до 12 етапів. Ви можете створити до 
100 процесів приготування. 

  Для підвищення рівня стандартизації, 
безпеки та якості.

Режим	конвекції	
З усіх боків страви з індивідуально 
налаштованою швидкістю циркулює 
гаряче повітря. Резерву потужності 
вистачить навіть на повне завантаження 
будь-якими продуктами, свіжими, 
замороженими чи напівфабрикатами, 
наприклад, кальмари, крокети або 
випічка. 
 

  Висока потужність для гарних 
результатів.

Режим	комбінованого	приготування	
Поєднання переваг гарячої пари і 
конвекції: скорочення часу приготування, 
зменшення ужарювання, багатий аромат 
та апетитний колір. Для отримання 
бездоганного результату.

  Без втрати сировини, без втрати 
соковитості, за найвищої якості.

Усе відбувається швидко: незабаром 
використання iCombi Classic стане для вас 
чимось надзвичайно природним. Завдяки 
зрозумілим символам і зручному колесу 
управління. Це просто.

rational-online.com/ua/iCombiClassic

Регулювати можна все. 
Просто та інтуїтивно.

Режим	приготування	на	парі
Парогенератор з регулюванням подачі 
пари кроком 10 % утворює гігієнічну 
свіжу пару. У поєднанні з підтриманням 
необхідної температурою в робочій 
камері та оптимальним насиченням 
парою - це забезпечує рівномірне 
приготування.

 

  Тож кольори залишаться апетитними, 
страви не розваряться і збережуть 
поживні речовини та вітаміни.

30–130	°C 30–300	°C 30–300	°C

Зручне	користування
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Незалежно від того, як тяжко працював iCombi Classic, 
автоматична система очищення впорається з будь-яким 
забрудненням. Сильним, легким, середнім. За допомогою 
безфосфатних таблеток. Вдень або вночі. Або ж поміж 
ділом, тобто навіть без таблеток. Правильний догляд за 
апаратом позбавляє необхідності у встановленні недешевої 
системи пом’якшення води і регулярного видалення накипу 
з парогенератора. А завдяки можливості швидкого та 
простого вибору ступенів очищення абсолютної чистоти 
досягти зовсім легко. 

	Адже	значення	має	лише	одне
Щоб ви завжди і без зусиль 
працювали з досконалою 
системою приготування на 
вашій кухні.

rational-online.com/ua/ochyshchennya

Завжди 
блискучий вигляд.
Ефективне	очищення
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Економічність.

Як не крути, все вийде.

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

rational-online.com/ua/invest

Більше потужності та зменшення витрат. Ви можете 
відмовитися від багатьох традиційних кухонних пристроїв, 
а отже, зберегти чимало коштів. Ви зменшуєте споживання 
сировини, жиру та електроенергії, а отже, економите 
ресурси. Адже використання продукція із сертифікатом 
екологічної безпеки, енергоефективна логістика та 
використання безфосфатних засобів для догляду дають 
змогу бути впевненими в безпеці своєї діяльності.

Ваш	прибуток Метод	розрахунку	 Додатковий	прибуток	
за	місяць	 на	місяць Рахуйте	самі

М'ясо/риба/птиця

Значне зменшення втрат під час 
смаження дозволяє заощаджувати до 
25 %* продуктів.

Витрати продуктів 
7 680 євро

Витрати продуктів з iCombi Classic
5 760 євро

=	1	920 євро

Енергія

Завдяки короткому часу попереднього 
розігріву і сучасним системам 
регулювання можна зменшити 
споживання електроенергії на 70 %*.

Споживання
6 300 кВт·год × 0,07 євро за кВт·год

Споживання з iCombi Classic
1 890 кВт·год × 0,07 євро за кВт·год

=	309	євро

Олія

Олія майже не потрібна. Зменшення 
обсягів закупівлі та витрат на утилізацію 
олії сягає 95 %.*

Витрати продуктів 
50 євро

Витрати продуктів з iCombi Classic
3 євро

=	47 євро

Робочий	час

Прибуток завдяки приготуванню 
продуктів заздалегідь, простому 
керуванню та автоматичному чищенню.

35 годин менше × 3 євро** =	105	євро

Пом’якшення	води/видалення	накипу

Завдяки автоматичному чищенню та 
видаленню накипу можна повністю 
забути про ці витрати.

Звичайні витрати 
60 євро

Витрати з iCombi Classic
0 євро

=	60 євро

Додатковий	прибуток	на	місяць =	2	441	євро

Додатковий	прибуток	на	рік =	29	292	євро

* В порівнянні зі звичайним кухонним обладнанням. 
** Змішаний розрахунок (ставка за годину роботи кухаря/прибиральника).

Переконайтеся	самі.
За приклад взято ресторан, що готує 200 порцій їжі 
на день у двох апаратах iCombi Classic 10-1/1. У 
пристрої для порівняння відсутня функція ClimaPlus.
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Екологічність.

Добре для довкілля, 
краще для каси.

Раціональний підхід зберігає ресурси, заощаджує кошти: 
для RATIONAL енергоефективне виробництво і логістика, 
нові стандарти збереження енергії та вторинної переробки 
є обов’язковими принципами. І такою самою обов’язковою 
умовою є оптимальна робота системи iCombi Classic на 
вашій кухні: На відміну від звичайних кухонних пристроїв 
вона дозволяє економити електроенергію. Зменшує витрати 
сировини. Скорочує обсяг надлишків. А ще допомагає 
готувати більш корисні страви.

	 З	любов’ю	до	довкілля
Для приготування корисних 
страв і підтримання 
екологічного балансу на 
користь вашій репутації.

 rational-online.com/ua/green

Будні на кухні: напружені. Тому пароконвектомати 
RATIONAL вирізняються надзвичайною надійністю 
та високою якістю приготування. Запорукою успіху 
є, по-перше, те, що вони виготовлені в Німеччині, 
а по-друге, принцип «Одна людина — один 
апарат». Це означає, що кожен, хто бере участь у 
виробництві, бере на себе повну відповідальність 
за якість кухонної системи. Дані про того, хто 
виготовляє апарат легко дізнатися, адже вони 
зазначені на заводській табличці. Високі вимоги ми 
висуваємо також до наших постачальників: суворі 
стандарти якості, постійне вдосконалення, а також 
гарантія надійності і довговічності продукції мають 
найвищий пріоритет. Не дивно, що найстаріший 
пароконвектомат RATIONAL знаходиться в 
експлуатації вже понад 40 років.

Перевірена	якість	продукції.

iCombi Classic 
тримає планку. 
Протягом років.

	 Ви	можете	на	них	покластися
Придатні до повсякденного 
використання, міцні, довговічні — ви 
працюєте з надійним партнером.

rational-online.com/ua/company
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Технічні	дані.

Вміє все. До найменших дрібниць.

Той, хто має стільки встигати, потребує 
належного технічного оснащення. Тому в 
iCombi Classic є: 

1 Світлодіодне освітлення робочої 
камери 2 Функція контролю пристрою і 
завантаження даних HACCP через мережу 
ConnectedCooking (тільки за наявності 
додаткового інтерфейсу LAN або WiFi) 
3 Нова технологія герметизації в окремих 
пристроях 4 Вбудований ручний душ 
5 Парогенератор 6 Подвійні скляні 
дверцята зі світловідбивним покриттям

Крім того: LAN/WiFi (додатково), 
вбудований піддон для збору конденсату у 
дверцятах, система сепарації жиру
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	 Оригінальні	аксесуари	
RATIONAL
Для досягнення вражаючих 
результатів потрібні ідеальні 
аксесуари.

rational-online.com/ua/aksesuary

Аксесуари.

Належні доповнення для 
вашого успіху.

Ви знаєте, яким має бути результат, а iCombi Classic — ваш 
інструмент, що допомагає вам на шляху до бажаного результату. 
Зокрема, завдяки належним аксесуарам. Від листа для гриля з 
неперевершеними теплопровідними властивостями і конденсаційних 
витяжних зонтів до практичного візка. Незалежно від того, для чого 
призначені різні аксесуари, у них є спільна риса: вони надзвичайно 
міцні і функціональні. Кожен день. 

1 CombiFry 2 Контейнер з 
гранітною емаллю 3 Сковорода для 
смаження та випікання 4 Листи для 
смаження та випікання 5 Лист для 
гриля та піци 6 Multibaker
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Огляд	моделей	iCombi	Classic.

Коли робота кличе, зволікати не можна.

iCombi Classic доступний у виконаннях 
різного розміру, адже його потужність 
має відповідати вашим потребам, а не 
навпаки. 20 порцій або 2000? Відкрита 
кухня? Розмір кухні? Електроенергія? Газ? 
6-1/1? 20-2/1? Яка модель потрібна на 
вашій кухні? 

Детальну інформацію щодо функцій, 
оснащення та аксесуарів можна знайти на 
сайті: rational-online.com

iCombi Classic 6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Електричний	та	газовий

Місткість 6 × 1/1 GN 10 × 1/1 GN 6 × 2/1 GN 10 × 2/1 GN 20 × 1/1 GN 20 × 2/1 GN

Кількість порцій на день 30–100 80–150 60–160 150–300 150–300 300–500

Поздовжнє завантаження (GN) 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 
2/8 GN

1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 
2/8 GN

2/1, 1/1 GN 2/1, 1/1 GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 
2/8 GN

2/1, 1/1 GN

Ширина 850 мм 850 мм 1072 мм 1072 мм 877 мм 1082 мм

Глибина (включно з ручкою дверей) 842 мм 842 мм 1042 мм 1042 мм 913 мм 1117 мм

Висота 754 мм 1014 мм 754 мм 1014 мм 1807 мм 1807 мм

Подача води R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4"

Відведення води DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50

Тиск води 1,0 - 6,0 бар 1,0 - 6,0 бар 1,0 - 6,0 бар 1,0 - 6,0 бар 1,0 - 6,0 бар 1,0 - 6,0 бар

Електричний

Вага 93 кг 121 кг 131 кг 160 кг 231кг 304 кг

Загальна потужність 10,8 кВт 18,9 кВт 22,4 кВт 37,4 кВт 37,2 кВт 67,9 кВт 

Запобіжник 3 × 16 A 3 × 32 A 3 × 35 A 3 × 63 A 3 × 63 A 3 × 100 A

Підключення до мережі 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V

Потужність при приготуванні в режимі конвекції 10,25 кВт 18 кВт 21,6 кВт 36 кВт 36 кВт 66 кВт 

Потужність при приготуванні на парі 9 кВт 18 кВт 18 кВт 36 кВт 36 кВт 54 кВт 

Газовий

Вага 101 кг 139 кг 128 кг 184 кг 276 кг 371 кг

Загальна електрична потужність 0,6 кВт 0,9 кВт 0,9 кВт 1,5 кВт 1,3 кВт 2,2 кВт

Запобіжник 1 × 16 A 1 × 16 A 1 × 16 A 1 × 16 A 1 × 16 A 1 × 16

Підключення до мережі 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V

Подача/підключення газу 3/4" IG 3/4" IG 3/4" IG 3/4" IG 3/4" IG 3/4" IG

Природний	газ/зріджений	газ	G31/	зріджений	газ	G30*

Макс. номінальне теплове навантаження 13 кВт/13 кВт/
13,5 кВт

22 кВт/22 кВт/
23 кВт

28 кВт/28 кВт/
29,5 кВт

40 кВт/40 кВт/
42 кВт

42 кВт/42 кВт/
44 кВт

80 кВт/80 кВт/
84 кВт

Потужність в режимі конвекції 13 кВт/13 кВт/
13,5 кВт

22 кВт/22 кВт/
23 кВт

28 кВт/28 кВт/
29,5 кВт

40 кВт/40 кВт/
42 кВт

42 кВт/42 кВт/
44 кВт

80 кВт/80 кВт/
84 кВт

Потужність в режимі приготування на парі 12 кВт/12 кВт/
12,5 кВт

20 кВт/20 кВт/
21 кВт

21 кВт/21 кВт/
22 кВт

40 кВт/40 кВт/
42 кВт

38 кВт/38 кВт/
40 кВт

51 кВт/51 кВт/
53,5 кВт

* Для належної експлуатації необхідно забезпечити відповідний тиск в точці під'єднання:
 Природний газ H G20: 18–25 мбар (0,261–0,363 фнт/кв. дюйм), природний газ L G25: 20–30 мбар (0,290–0,435 фнт/кв. дюйм), зріджений газ G30 та 

G31: 25–57,5 мбар (0,363–0,834 фнт/кв. дюйм).
XS та 20-2/1 (електричний): ENERGY STAR виключає зазначені варіанти апаратів з сертифікації.

iCombi	Pro	—	нові	горизонти.
iCombi Pro інтелектуальний, ефективний та 
гнучкий. З ним ви завжди досягатимете бажаного 
результату. Знову і знову. Байдуже, хто ним керує. 
Разом з iVario Pro незамінний помічник на великій 
кухні.

iVario	Pro —	зовсім	інший,	але	також	RATIONAL.
Варіння, смаження, приготування у фритюрі — 
iVario Pro, що працює за принципом контактного 
приготування, стане ідеальним доповненням до 
iCombi Pro. Інтелектуальність, зручність, гнучкість. 
Просто нездоланна команда.
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	 Зареєструватися
Тел. +380504752333
eurasia@rational-online.com

rational-online.com/ua/live

 ServicePlus
Усе з однією метою: щоб ваші 
інвестиції завжди окупалися, 
щоб ваші кухонні системи 
демонстрували найкращий 
результат, а ваші ідеї не 
закінчувалися.

rational-online.com/ua/ServicePlus

iCombi live.

Краще один раз спробувати, 
ніж сто разів почути.

Досить теорії, час переходити до практики, адже ніщо не 
переконує краще, ніж власний досвід: випробуйте кухонні 
системи RATIONAL, ознайомтеся з функціями і спробуйте 
працювати з ними. Наочно, без жодних зобов'язань 
та поруч з вами. У вас є запитання, або ж ви хочете 
отримати інформацію щодо можливостей застосування 
згідно з вашими вимогами? Зателефонуйте нам або 
надішліть електронне повідомлення. Більш детальну 
інформацію, відео та відгуки клієнтів можна знайти на сайті 
rational-online.com

«Відвідавши	семінар	RATIONAL,	ми	
вирішили	перейти	до	використання	
кухонної	системи».	
Джордж Каїліс (George Kailis), власник і 
керівник кафе-бару TAMALA Café Bar, Кіті, 
Кіпр

ServicePlus.

Початок дивовижної дружби.

За належного обслуговування з кухонної системи 
RATIONAL і вашої кухні вийде ідеальна екосистема: 
від першої консультації, тестування, встановлення, 
початкового навчання й оновлення програмного 
забезпечення до програми ChefLine і гарячої лінії для 
вирішення індивідуальних питань – в RATIONAL є все. 
Або ж ви можете продовжити навчання в Academy 
RATIONAL. Окрім цього, ви можете в будь-який 
час звернутися до одного з сертифікованих дилерів 
RATIONAL: вони краще за всіх знаються на кухонних 
системах і знайдуть належне рішення для вашої кухні. 
А якщо виникне проблема, сервісна служба RATIONAL, 
доступна в усьому світі, швидко прийде на допомогу.
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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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