
iVario® Pro.
Потужність нового рівня 
в сфері громадського 
харчування.



Смажити, варити, бланшувати, готувати у фритюрі 
та під тиском, протягом ночі або до певного часу — 
і все це одночасно: ще ніколи сфера громадського 
харчування не була такою вибагливою. Такою 
швидкою і суворою. Такою міжнародною і 
регіональною. Такою багатобічною і гнучкою. 
Настав час для інтелектуальної кухонної системи, 
яка не лише задовольнить вимоги такої сучасної 
кухні, але й вдосконалить її. Втілення 45 років 
досліджень, досвіду та інновацій в новому дизайні. 
Що реалізує свої переваги на будь-якій кухні. Що 
готує страви з легкістю і завжди досягає бажаного 
результату. Для 300 або 3000 гостей. Що бере на 
себе всю роботу, яку можна автоматизувати. Що не 
створює жодних труднощів для персоналу під час 
експлуатації. 

	 Більше,	ніж	ви	очікували
Кухонна система, що робить набагато 
більше, ніж ви звикли отримувати від 
перекидної сковороди, казана або 
фритюрниці.

Саме це повинна 
вміти сучасна кухня. 
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Підвищена	гнучкість
Запатентована система iZoneControl перетворює 

дно одного тигля на декілька апаратів iVario. Для 
різних страв. Для більшої свободи дій. Для втілення в 

життя ваших творчих ідей.
 Сторінка 12

Найкращі	умови	праці.
iVario Pro робить кухню ергономічною, 

простою, безпечною та ефективною. Добре 
для робочого дня. Добре для здоров’я.

Інтуїтивно	зрозуміла	концепція	керування
Просто, логічно та ефективно. Так виглядає 

робота з iVario Pro — це не лише легко, а й 
приємно. З самого початку.

Ефективне	керування	енергоспоживанням
Система нагрівання iVarioBoost поєднує в собі силу, 

швидкість і точність. Завдяки резерву потужності 
і точному розподілу тепла за всією поверхнею 

для оптимальних процесів обсмажування м’яса та 
приготування делікатних страв. 

 Сторінка	06

iVario Pro.

Надзвичайний. Як не поглянь.

	 Які	переваги	для	вас?	
Одна з найсучасніших кухонних 
систем для надзвичайної 
продуктивності, гнучкості та 
легкості.

rational-online.com/ua/iVarioPro

Бажаний	результат	без	контролю
Завдяки вбудованій технології приготування iCookingSuite 

все вдається дуже просто. Нічого не підгоряє, нічого не 
переварюється. А iVario Pro сигналізує вам тільки тоді,  

коли ви справді потрібні. Щоб ви дійсно отримали 
бажаний результат. 

	Сторінка	08

Виглядає, як перекидна сковорода, але вміє більше: варити, 
смажити, готувати у фритюрі та під тиском — iVario Pro здатен 
замінити майже всі кухонні прилади. Адже в нього є сила: Унікальна 
технологія нагрівання поєднує потужність з точністю. Адже в нього є 
інтелектуальні помічники, що думають разом з ним, вчаться разом з 
ним і підтримують його. Адже він працює у 4 рази швидше, споживає 
до 40 % менше енергії і значно компактніший, ніж зсвичайні кухонні 
пристрої. Простіше кажучи: він може. Для неперевершеної якості 
страв без витрати часу на контроль та нагляд.

Швидкість
Додаткова функція приготування під тиском дозволяє 

скоротити час приготування на 35 %. iVario Pro швидко і 
зручно збільшує та зменшує тиск.

 Сторінка	10
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3	Керамічні	нагрівальні	елементи
Надзвичайна потужність і завжди точна подача необхідної 
кількості енергії у потрібне місце завдяки запатентованим* 
керамічним нагрівальним елементам, що гарантують 
рівномірний розподіл енергії за всією поверхнею.

* запатентовано: EP 1 671 520 B1

2	Інтелектуальне	керування	температурою
Кожен нагрівальний елемент має власні вбудовані датчики. Це 
забезпечує можливість точного вимірювання температури за 
всією поверхнею дна тигля. Отримані дані утворюють основу 
для точного інтелектуального керування температурою в 
кожній зоні. Для неперевершених результатів за незначних 
витрат. Передусім коли йдеться про делікатні продукти, 
наприклад молочні страви.

1	Спеціальне	дно	тигля
Дно тигля з міцної, стійкої до подряпин високоякісної сталі 
забезпечує швидке нагрівання і передачу тепла з точністю 
до градуса. Для апетитних ароматів смаження, рівномірного 
підрум’янювання та соковитості м’яса.

Деякі тиглі мають товсте дно, що повільно розігрівається і повільно 
реагує. Деякі тиглі мають тонке дно, по якому температура 
розподіляється нерівномірно, і страви підгоряють. А є iVarioBoost, 
комбінація з керамічних нагрівальних елементів та стійкого до 
подряпин дна тигля швидкісної реакції. Для високої продуктивності, 
надзвичайної швидкості і рівномірного розподілу тепла. 

Вбудована система керування енергоспоживанням iVarioBoost значно 
зменшує витрати енергії, якщо порівняти зі звичайними кухонними 
приладами. І при цьому має великий резерв потужності. Щоб можна 
було швидко готувати страви, не стикаючись з різким зниженням 
температури в разі додавання холодних інгредієнтів, як це буває в 
звичайному кухонному обладнанні.

	 Для	вас	це	означає
Без пригоряння. Без 
переварювання. Соковите 
м’ясо. Апетитні аромати 
смаження. Відмінна 
рівномірність.

rational-online.com/ua/iVarioBoost

Ваш новий головний гравець. 
Такий само точний, як і швидкий.
Система	нагрівання	iVarioBoost

Переконлива потужність iVario Pro XL
15 кг локшини 22 хв.

45 кг бефстрогану 20 хв.

120 л молочної рисової каші 70 хв.

30 кг замоченого нуту (під тиском) 42 хв.

120 кг гуляшу в соусі (під тиском) 88 хв.

76



Обсмажування
Заливання

Витримування

Знімання

ТушкуванняПопередній розігрів

Гарантоване отримання 
бажаного результату.
Без контролю.

		 iCookingSuite
Висока якість страв без 
контролю, простота керування 
навіть для некваліфікованого 
персоналу. Це допоможе вам 
уникнути помилок і зберегти 
час.

rational-online.com/ua/iCookingSuite
Працює	навіть	вночі
Завантажте iVario Pro для приготування 
вночі, запустіть процес приготування, і 
наступного ранку просто дістаньте готову 
страву.

Інтелектуальна	кухня

Інтелектуальне регулювання натисканням однієї кнопки. Завдяки 
iCookingSuite, інтелектуальній технології приготування в iVario Pro. 
Вона забезпечує індивідуальне коригування програми приготування 
залежно від страви, робить усе для досягнення бажаного результату, 
вчиться у вас, орієнтується за вашими звичками і сигналізує вам лише 
тоді, коли потрібні активні дії з вашого боку. Наприклад, перегорнути 
стейк. Нічого не підгоряє і не переварюється. Низькотемпературне 
приготування, делікатні десерти — не проблема, адже система 
AutoLift навіть автоматично виймає локшину з води. А якщо хочете 
змінити страву на власний розсуд, ви завжди можете втрутитися у 
процес приготування.
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Швидко і делікатно до цілі. 
Функція приготування під 
тиском.

Збільшити тиск, щоб зменшити навантаження: якщо раптом треба 
прискоритися, можна скористатися додатковою інтелектуальною 
функцією приготування під тиском. Завдяки надійному внутрішньому 
блокувальному механізму на приготування під тиском рагу, тушковані 
страви, основи для соусів, звичайні та густі супи можна витрачати 
на 35 % менше часу. Звичайно ж, без втрати якості. Без витрат на 
технічне обслуговування. Адже система нагрівання iVarioBoost 
нагнітає тиск після натискання лише однієї кнопки і підтримує його 
на постійному рівні. Протягом усього процесу приготування. Це 
дозволяє зберегти клітинну структуру продукту й водночас вчасно 
подати на стіл апетитну страву.

	 Переваги	для	вас
Для вас це означає 
підвищення потужності, 
скорочення часу 
приготування, збільшення 
продуктивності.

rational-online.com/ua/ 
varka-pіd-tiskom

Прискорення	виробничого	процесу

Термічна	
обробка

Приготування	
під	тиском

Економія

Ніжка ягняти 117 хв. 86 хв.  26 %

Нут 65 хв. 42 хв.  35 %

Тафельшпіц 170 хв. 135 хв.  21 %
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180°C ⁄356°F
00:08h:m
05:12m:s

240°C ⁄465°F

200°C ⁄390°F

Гнучкість — в сфері громадського харчування це також обов’язкова 
умова. Для особливого підходу до страв, задоволення додаткових 
побажань або персонального обслуговування. Коли навіть на великих 
кухнях доводиться швидко та ефективно готувати маленькі порції. 
Саме для цього існує система iZoneControl. Дозволяє розділяти 
iVario на чотири зони, розмір, положення та форму яких можна 
налаштовувати окремо згідно з власними побажаннями. Тепер в 
тиглі можна готувати однакові або різні страви. Одночасно або зі 
зміщенням у часі, на однаковій або різній температурі. Тобто ви 
розігріваєте лише ту поверхню, яка вам дійсно потрібна. Завдяки 
цьому ви економите енергію і можете відмовитися від цілого ряду 
кухонного обладнання.

	 iZoneControl
Нагрівається лише та частина 
дна тигля, яка дійсно вам 
потрібна. Для підвищення 
ефективності та гнучкості. 
Навіть якщо йдеться про 
маленькі порції.

rational-online.com/ua/iZoneControl

Найкращі результати 
в усіх сферах.
Ефективна	гнучкість

Раз, два, три, чотири. З iZoneControl керувати 
потрібними зонами тигля можна, просто торкаючись 
дисплея. Просто і безпечно.
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Нахилятися, піднімати, тягти, опікатися — і так щодня на 
кухні. Від сьогодні це в минулому. Адже iVario Pro робить 
кухню ергономічною, простою та ефективною. Адже 
компанія RATIONAL спостерігала за кухарями в усьому 
світі і розробила безліч технічних рішень, що допоможуть 
зменшити навантаження на спину, захистять від опіків і 
зроблять життя простішим і здоровішим.

	 Безпека	має	велике	значення
Щоб працювати безпечно і 
без стресу, треба скоротити 
періоди простоїв, підвищити 
продуктивність та ефективність. 
І що не менш важливо: 
мотивація.

Сучасна	робота.

Розроблено для впевненості.

200 мм
за 16 секунд

1	Подача	і	2	відведення	води
Вам більше не доведеться тягати воду, 
бо спеціальний отвір для води дозволяє 
заповнювати тигель з точністю до літра. 
А вбудований водостік забезпечує 
можливість його зручного спорожнення.

3	Регулювання	висоти	(додатково)
Низький чи високий — завдяки 
інтелектуальній функції регулювання 
висоти iVario Pro може досягти 200 мм за 
16 секунд і з легкістю пристосовується до 
зросту кожного, хто з ним працює. 

1

7

54

62 3

4 Інтегрований ручний душ, вбудована 
розетка (опція) і USB-роз’єм.

5	Легкість	очищення
Оскільки в iVario Pro нічого не підгоряє, 
чистити, власне, нема чого. Але, якщо 
треба, впоратися можна за дві хвилини.

6	AutoLift
Локшина «al dente» Цілком автоматично. 
Адже завдяки функції піднімання та 
опускання сітка виходить з води, коли 
треба.

7	Легкість	вивантаження
Спеціальний механізм тигля забезпечує 
можливість його точного й безпечного 
вивантаження без зайвого навантаження 
на спину.

Холодні	краї	тигля
Ви більше ніколи не обпечетеся об край 
тигля, можете сміливо покласти на нього 
руку, нічим не ризикуючи.

Дизайн
Жодних ударів і порізів завдяки 
закругленим кутам.
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На столі, на робочій поверхні, на стіні: iVario Pro знайде собі 
місце будь-де. Він буде під рукою вдень і вночі або під час 
виробництва. Для нового проекту або розширення — для 
нього знайдеться місце на будь-якій кухні, а монтаж не 
викличе жодних проблем. 

Завдяки вбудованому стоку для води вам більше не 
потрібен стік у підлозі. Тож підлога у кухні не буде слизькою, 
а рівень безпеки праці зросте. Ретельне чищення кухні 
також не проблема з iVario Pro: система відповідає високим 
вимогам стандарту IPX5.

	 Переваги	для	вас
Робоче місце, що відповідає 
усім вашим вимогам і 
побажанням.

Завжди	правильне	рішення.

Задоволення всіх вимог.

1 Апарат окремо 2 Настінний монтаж 3 Настільний 
апарат 4 Настільний апарат на підставці 

2

1

3

4
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33 %

  

1 × плита
1 × казан
1 × перекидна сковорода
1 × iVario Pro L

Варіння
Локшина

Смаження  
Рагу з птиці

Готування у фритюрі
Картопля фрі

27 хв. 15 хв.28 хв.20 хв.69 хв.

Економія місця

49 хв.

13 хв.

13 хв.

1 × плита
2 × казан
2 × перекидна сковорода
1 × фритюрниця

40 хв.

 Структура кухні 
Раніше

Структура кухні 
Зараз

 

Обов’язкова умова для успішної роботи кухні: 
продуктивність. iVario Pro має безліч характеристик, 
що роблять його дуже вигідною інвестицією. 
Адже він поєднує у собі функції багатьох кухонних 
приладів. Ви заощаджуєте місце, робочий час, 
сировину, електроенергію та воду. І, звичайно: 
гроші. 

Ваш	прибуток	 Метод	розрахунку	 Додатковий	прибуток
на	рік	 на	рік

Рахуйте
самі

М’ясо

Зменшення витрати сировини на 10 % завдяки 
обсмажуванню повсякденних страв (бефстроган, 
рагу) в iVarioBoost. Зменшення витрати сировини 
на 10 %* під час приготування тушкованих страв 
вночі.

Витрата продуктів у разі 
використання звичайних плит, 
перекидних сковорід і казанів 
79 200 євро

Витрата продуктів з iVario Pro
71 280 євро

=	7	920	євро

Енергія

Економія в середньому 68 кВт·год на день завдяки 
високому ККД системи нагрівання iVarioBoost*. 68 кВт·год × 0,07 євро за кВт·год =	2	380	євро

Робочий	час

Економія в середньому 120 хвилин робочого 
часу на день завдяки швидкості системи 
нагрівання iVarioBoost, функціям автоматичного 
приготування в iCookingSuite, а також 
приготуванню страв вночі.

1000 год. × 3 євро
(Змішаний розрахунок (ставка 
за годину роботи кухаря/
прибиральника))

=	3	000	євро

Очищення

Середня економія води та засобів для миття на 
рік*. Треба мити менше каструль і сковорід.

600 л води на зміну × 
0,80 євро/м³ і 50 л засобу для 
миття на рік

=	540		євро

Додатковий	прибуток	на	рік =	13	840	євро

Середній корпоративний ресторан, що готує 600 страв на день (2 зміни) за допомогою iVario Pro L та XL. Додатковий прибуток в 
порівнянні з використанням звичайної плити, перекидної сковороди, казана і фритюрниці.
* В порівнянні зі звичайними перекидними сковородами, казанами і фритюрницями.

Поєднання потужності та точності забезпечує 
ефективне виробництво. 80 страв, 62 хвилини, 
задоволені гості. Це приготування без витрат 
часу та сил на контроль, без погіршення якості. 
Це приготування в iVario Pro L. А ще це економія 
місця, адже кухонна система може замінити 
плиту, контактний гриль, фритюрницю, перекидну 
сковороду і казан. 

Оптимізована	кухня.

Чим менше, тим краще. Площа та час.

	 Заощаджуйте
Виробничий час та 
площу. Без погіршення 
якості страв.

rational-online.com/ua/invest

Економія	часу	
Одна кухонна система, три продукти, 
80 страв: З iVario Pro ви працюєте 
значно ефективніше, ніж із 
традиційними кухонними приладами 
і заощаджуєте дорогоцінний 
робочий час.

Компактність	
iVario Pro заміняє традиційні кухонні 
прилади, зберігаючи до 33 % площі.

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

rational-online.com/ua/green

Раціональний підхід зберігає ресурси, заощаджує кошти: 
для RATIONAL енергоефективне виробництво та логістика, 
нові стандарти збереження енергії, скорочення витрат 
матеріалів та вторинна переробка є обов’язковими 
принципами. І такою самою обов’язковою умовою є 
раціональна робота системи iVario Pro на вашій кухні: на 
відміну від звичайних кухонних пристроїв вона дозволяє 
економити до 40 % енергії. Зменшує витрати сировини. З 
меншою кількістю надлишків.

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

rational-online.com/ua/company

Екологічність.

Добре для довкілля, 
краще для каси.

Будні на кухні: напружені. Тому продукція 
RATIONAL вирізняється надзвичайною надійністю 
та високою якістю приготування. Запорукою цього 
є принцип «одна людина — один пристрій». Це 
означає, що той, хто бере участь у виробництві, 
бере на себе повну відповідальність за якість 
продукції iVario Pro. Дані про того, хто виготовляє 
апарат легко дізнатися, адже вони зазначені на 
заводському шильдику. Такі само високі вимоги 
ми висуваємо до наших постачальників: Суворі 
стандарти якості, постійне вдосконалення, а також 
гарантія надійності і довговічності продукції мають 
найвищий пріоритет.

Перевірена	якість	продукції.

iVario Pro тримає 
планку. Протягом 
років.
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	 ConnectedCooking
Потужна мережева система 
RATIONAL. Щоб ви тримали 
все під контролем.

rational-online.com/ua/
ConnectedCooking

Всі говорять про цифрові рішення. В iVario Pro воно 
є. Адже за допомогою послідовного інтерфейсу WiFi 
апарат можна під’єднати до ConnectedCooking, безпечної 
інтернет-платформи RATIONAL. Рецепт індички мав 
успіх? Відтепер він в усіх кухонних системах, під’єднаних 
до мережі. Байдуже, де вони знаходяться. Яка кухонна 
система використовується? Подивіться у смартфоні. Шукаєте 
натхнення? Гляньте у базу даних рецептів. Оновлення 
програмного забезпечення? Буде автоматично зроблено 
протягом ночі. Викликати дані HACCP? Достатньо один раз 
клацнути мишею. 

Аксесуари.

Належні доповнення для вашого успіху.

Вони мають бути надійні, витримувати щоденні 
випробування і бути пригодними для інтенсивного 
застосування на професійній кухні — візок для кошиків, 
кошики для варіння й приготування у фритюрі, VarioMobil та 
інші аксесуари RATIONAL відповідають усім цим вимогам. 
Адже лише з оригінальними аксесуарами RATIONAL ви 
зможете в повному обсязі використовувати надзвичайні 
можливості iVario Pro. Для приготування неперевершених 
страв за низької температури, локшини та рагу. 

	 Оригінальні	аксесуари	
RATIONAL
Дійсно полегшити життя 
можуть лише бездоганні 
аксесуари.

rational-online.com/ua/aksesuary

ConnectedCooking.

Все під контролем.

ConnectedCooking

Доступний звіт HACCP
iVario	Pro	L

ConnectedCooking

Процес «Смаження» завершено.
iVario Pro 2-S

2322



Приклади	продуктивності	(на тигель)

Приготування	pагу	(м’ясо) 4,5 кг 7 кг 15 кг 24 кг

Час приготування 5 хв. 5 хв. 5 хв. 5 хв.

Приготування	гуляшу	(м’ясо	і	соус) 17 кг 25	кг 80 кг 120 кг

Час приготування без тиску Час приготування під тиском 102 хв.
–

102 хв.
 –14 % 88 хв. 

102 хв.
 –14 % 88 хв. 

102 хв.
 –14 % 88 хв. 

Мочений	нут 4 кг 7 кг 20 кг 30 кг

Час приготування без тиску Час приготування під тиском 65 хв.
–

65 хв.
 –35 % 42 хв.

65 хв.
 –35 % 42 хв.

65 хв.
 –35 % 42 хв.

Картопля	в	мундирі 7 кг 12 кг 45 кг 65 кг

Час приготування без тиску Час приготування під тиском 49 хв.
–

49 хв.
 –14 % 42 хв.

49 хв.
 –14 % 42 хв.

49 хв.
 –14 % 42 хв.

 ● Стандарт ○ Додатково

30 порцій або 3 000? Багато місця? Мало 
місця? iVario Pro пристосовується до 
ваших потреб і демонструє надзвичайну 
потужність. Вдень і вночі. Скоро на вашій 
кухні.

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

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.

iCombi	Classic —	коли	технологія	поєднується	з	
кулінарним	мистецтвом	кухаря.
Система iCombi Classic вирізняється міцністю, 
простотою використання і працює так само точно, 
як і ви. Тому вона стає особливим рішенням для 
кожного, хто має досвід і хоче керувати своїм 
пароконвектоматом вручну. 

iVario 2-XS Pro 2-S Pro	L Pro	XL

Кількість страв понад 30 50 - 100 100 - 300 100 - 500

Корисний об’єм 2 ×17 л 2 ×25 л 100 л 150 л

Поверхня для смаження 2 × 2/3 GN (2 × 13 дм2) 2 × 1/1 GN (2 × 19 дм2) 2/1 GN (39 дм2) 3/1 GN (59 дм2)

Ширина 1100 мм 1100 мм 1030 мм 1365 мм

Глибина 756 мм 938 мм 894 мм 894 мм

Висота (з підставкою/основою) 485 мм (1080 мм) 485 мм (1080 мм) 608 мм (1078 мм) 608 мм (1078 мм)

Вага 117 кг 134 кг 196 кг 236 кг

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

Відведення води DN 40 DN 40 DN 50 DN 50

Сумарна потужність (3 NAC 400V) 14 кВт 21 кВт 27 кВт 41 кВт

Захист за допомогою запобіжника(3 NAC 400V) 20 А 32 А 40 А 63 А

Додаткові	функції

Приготування під тиском – ○ ○ ○

iZoneControl ○ ● ● ●

Низькотемпературне приготування (вночі, «sous-vide», маринування) ○ ● ● ●

WiFi ○ ● ● ●

Огляд	моделей	iVario

Яку варто обрати вам?
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	 Зареєструватися
Тел. +380504752333
eurasia@rational-online.com

rational-online.com/ua/live

ServicePlus.

Початок дивовижної дружби.

	 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

Досить теорії, час переходити до практики, адже ніщо не 
переконує краще, ніж власний досвід: випробуйте кухонні 
системи RATIONAL, ознайомтеся з інтелектуальними 
функціями і спробуйте працювати з ними. Наживо, без 
жодних зобов'язань і 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.

iVario	live.

Краще один раз спробувати, 
ніж сто разів почути.

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.

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