Konvektomat iCombi.
Úspora energie, surovin a času.

Multifunkční varná zařízení nabízejí výraznou úsporu
zdrojů a surovin.
Efektivní využívání zdrojů je stále důležitějším faktorem
při rozhodování o investicích do kuchyně. To je obzvláště
důležité u zařízení, které se používají každý den, protože
ty mají největší potenciál úspor. Konvektomaty lze
použít místo specializovaných spotřebičů, jako jsou
konvekční trouby, výklopné fritézy, kotle, ponorné fritézy
a parní hrnce.
Technologie RATIONAL pomáhá kuchařům výrazně
snížit spotřebu energie, surovin, vody a čisticích
prostředků a zároveň šetří prostor a zkracuje dobu
výroby. Z pohledu celkové životnosti konvektomatu
se počáteční nákup vrátí během několika měsíců.
iCombi Pro dokonce zcela eliminuje výdaje spojené se
změkčovači vody nebo ručním odstraňováním vodního
kamene.

Přehled výhod:

25 %
V průměru o 25 %* nižší spotřeba surovin

95 %*
Spotřebuje až o 95 %* méně tuků a olejů

70 %
Sníží spotřebu energie až o 70 %*

60 %
Sníží dobu výroby až o 60 %*

30 %*
Sníží nároky na prostor o více než 30 %*

* v porovnání s tradičními varnými technologiemi

Kolik peněz ušetříte?

Spočítejte si své dodatečné zisky.
Váš zisk

Kalkulace nákladů za měsíc

Vaš dodatečný zisk
za měsíc

Spočítejte si
to sami

Maso / ryby / drůbež
V průměru o 25 %* méně nakupovaných
surovin díky přesné regulaci a systému
iCookingSuite.

Náklady na suroviny
196 608 Kč
Náklady na suroviny s iCombi Pro
147 456 Kč

= 49 152 Kč

Energie
Jedinečný výkon vaření, systém
iProductionManager a nejmodernější
technologie řízení spotřebují až o 70 %*
méně energie.

Spotřeba
6 300 kWh × 4,60 Kč za kWh
Spotřeba s iCombi Pro
1 890 kWh × 4,60 Kč za kWh

= 20 286 Kč

Tuk
Tuk téměř není potřeba. Náklady na nákup a
likvidaci tuku se snižují až o 95 %*.

Náklady na suroviny 1 280 Kč
Náklady na suroviny s iCombi Pro
77 Kč

= 1 216 Kč

O 60 hodin méně × 160 Kč

= 9 600 Kč

Produkční čas
iProductionManager zkracuje produkční čas
až o 60 %*. Se systémem iCookingSuite už
žádná rutinní práce.
Změkčování vody/odvápňování
Tyto náklady jsou systémem iCareSystem
zcela eliminovány.

Konvenční náklady
1 536 Kč
Náklady s iCombi Pro
0 Kč

Vaše dodatečné zisky za měsíc

= 1 536 Kč

= 81 790 Kč

Vaše dodatečné zisky za rok

= 981 480 Kč

Průměrná hotelová restaurace s 200 jídly denně se dvěma iCombi Pro 10-1/1.
* v porovnání s tradičními varnými technologiemi

Certifikováno na mezinárodní úrovni. Životní prostředí je pro
nás důležité.
Udržitelný rozvoj je pro nás samozřejmostí, a to i z ekologického
hlediska. Neustále vyhodnocujeme vlastní spotřebu energie
a surovin a zavazujeme se dodržovat požadavky uvedené v
následujících normách ISO:

RATIONAL Czech Republic s.r.o.
Evropská 859/115
160 00 Praha 6 – Vokovice
Česká republika
Tel. +420 226 521 500
info.cz@rational-online.com
rational-online.com

Dlouhá životnost zařízení – téměř úplná recyklovatelnost.
Naši výzkumníci a vývojáři kladou obzvlášť velký důraz na to,
aby naše výrobky byly vysoce odolné. Velkou prioritou je pro
nás také používání recyklovatelných součástí. Více než 90 %
všech stavebních materiálů, které používáme, je recyklovatelných
prakticky beze zbytku a bez velkého technického úsilí.
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›› Systém řízení kvality: v souladu s ISO 9001 od roku 1996
›› Systém environmentálního managementu: v souladu s ISO
14001 od roku 2010
›› Systém energetického managementu: v souladu s ISO 50001 od
roku 2016

