
Fra nr. 1 for termisk tilberedning av mat

SelfCookingCenter®
®



Bedriften

Perfekt konstruert. 
Full av nytte.  
Helt enkelt genial. 
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Hjertelig velkommen!
For 35 år siden fant vi opp kombi-
dampkokeren, og hele tiden siden har 
vi hatt ambisjoner om å gi alle verdens 
kokker det beste verktøyet man kan 
tenke seg for termisk tilberedning av 
mat. Vi konsentrerte oss om å utvikle 
løsninger som kombinerer det effektive 
med det enkle, støtter det kreative og 
mangfoldige og dessuten sikrer konse-
kvent jevn kvalitet.

Bedriftens målsetting
Målsettingen vår er å tilby størst mulig nytteverdi til de 
som arbeider med termisk tilberedning av matvarer på 
storkjøkken.

Termisk tilberedning av mat har mye å gjøre med både ingeniørkunst og ernæ-
ringsvitenskap - men aller mest har det å gjøre med kokekunst.

Derfor er vi ikke bare en bedrift for kokker, men med over 250 kjøkkensjefer også 
kokkenes bedrift. 

For vi ser ikke oss selv som maskinkonstruktører, men som innovative problemlø-
sere. Først og fremst konsentrer vi oss om at kundene våre og gjestene deres skal 
være tilfredse.

Derfor holder vi dag for dag på med alle de viktige detaljene som utgjør god mat-
laging. For å vise hvordan man enkelt og effektivt tilbereder mat med fremragen-
de kvalitet. Det er dette som har gjort oss til markedsledere i denne teknologien. 

Med det nye SelfCookingCenter® whitefficiency® understreker vi dette forspranget.



whitefficiency®.
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Mer innhold.
Mindre staffasje. 



whitefficiency® er et helhetlig konsept. Det starter i produktutviklingen. Her for-
sker vi på universitetsnivå på innovative løsninger omkring minimering av res-
sursforbruket. Løsningene tar vi med inn i de miljøsertifiserte produktene og i dis-
tribusjonen, tilbakeleveringen og resirkuleringen av de gamle apparatene.

Dette konseptet gjelder også helt konkret for bruken av SelfCookingCenter® 

whitefficiency® inne på kjøkkenet hos kundene våre. For der gjør whitefficiency® 
seg bærekraftig gjeldende. For eksempel ved at denne nye dimensjonen i tilbered-
ningen alltid gir deg samme høye kvalitet selv ved store mengder og dermed mini-
merer svinn og råvareforbruk. Eller ved at en stor del av det tradisjonelle forbru-
ket av energi, vann og tid elimineres fordi tilberedningsprosessene optimaliseres.

Hvis du i tillegg tenker på at SelfCookingCenter® whitefficiency® kan erstat-
te 40-50 % av alle tradisjonelle apparater som ovn, varmluftovn, vippegryter, 
dampovner, kjeler og grill på minimal gulvflate, er det klart hvorfor “effektivitet” 
inngår som en del av navnet.

Men til syvende og sist betyr whitefficiency® også at vi alltid er der for deg som 
kunde. Med et omfattende servicetilbud sørger vi for at du har full nytte av inves-
teringen du gjør - helt fra starten av og så lenge apparatet lever.

whitefficiency® innebærer å utnytte alt 
som inngår – tid, strøm, vann, plass 
og råvarer – på maksimalt beste måte. 
kort og godt whitefficiency®.

En helhetlig tilnærming.

> Minimert forbruk av energi, 
 vann, gulvplass og tid 
> Minimert svinn
> Redusert råvareforbruk
> Garantert konsekvent høy kvalitet på maten
> Full service i hele produktets levetid

®



SelfCookingCenter® whitefficiency®!
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Inntil 30 % høyere utnyttelse, med garantert kvalitet på 
maten og minimalt ressursforbruk.

Ekstra. Stor nytte!
Det viktige her er den unike kompetansen, som ligger til grunn for alle funksjonene. Verdens største team av 
produktutviklere aktualiserer og fornyer kunnskapen som ligger til grunn . Kjøkkensjefer og ernæringsfysiologer bruker 
hvert år rundt 25 tonn matvarer for å finne den ideelle tilberedningsprosessen for hvert enkelt produkt, uansett mengde og 
påfylling. Resultatet: whitefficiency®.

CareControl

Det intelligente rengjørings- og pleiesystemet sørger auto-
matisk for hygienisk renhet og varig verdibevaring. Bruken 
av energi, vann og kjemiske produkter avhenger av tilsmus-
singsgraden og holdes så lav som mulig. Avkalkningsanlegg 
er ikke lenger nødvendig. Du sparer tid og penger. 

SelfCookingControl®

SelfCookingControl® har spesielle sensorer som registrerer størrelsen 
på produktet og påfyllingsmengden. Tilberedningen overvåkes per-
manent og tilpasses automatisk til den aktuelle retten. Det fritar 
deg fra rutinearbeider, som å vende produktet eller justere ov-
nen. 

Efficient LevelControl®

Efficient LevelControl®, dette verktøyet optimerer pro-
duksjonen ved mise en place og ikke minst i á la carte. 
På disse områdene vil ELC® sette helt nye standarder. Det 
som kreves er effektiv blandingspåfylling, fleksibilitet og 
reaksjonshastighet. I stedet for grill, ovn eller panne kan 
du produsere individuelt på hver innskyvningshøyde, du 
kan øke utnyttelsesgraden med smart påfylling og sparer 
til syvende og sist både tid og energi.

Den patenterte HiDensityControl® er selve grunnlaget for effektiviteten i 
SelfCookingCenter® whitefficiency®. Den lover topp kvalitet på maten, selv-
følgelig like bra i små som i store mengder. En grunnleggende faktor er den 
jevne og intensive fordelingen av varme, luft og fuktighet i ovnsrommet. Uslagbar 
på dette området: SelfCookingCenter® whitefficiency®!

HiDensityControl®



Eller: 
Hvordan de imponerende effektverdiene i 
SelfCookingCenter® whitefficiency® overbeviser 
og forvandles til ren nytte og unik kvalitet på 
maten som serveres! 

Når kraft  
og kvalitet 
møtes.

HiDensityControl®08
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HiDensityControl®

HiDensityControl® er topp ytelse. 
Akkurat som det skal være.
Det nye SelfCookingCenter® whitefficiency® briljerer både når det gjelder tilbered-
ningskvalitet og -ytelse. Den patenterte HiDensityControl® sikrer et utrolig jevnt 
resultat til enhver tid. Det har kraftig dampproduksjon, dynamisk luftrotasjon og 
varmefordeling kombinert med ekstra effektiv avfuktning. Det har de reserve-
ne som trengs for å beherske det presise samspillet mellom kraft, tid, varme, luft-
fuktighet og sirkulasjon. Dette er grunnlaget for jevn toppkvalitet på alle områder 
innskyvningshøyde for innskyvningshøyde , fra foran ved døren til innerst i ovns-
rommet –spesielt når det er snakk om store mengder.

Eksempler

› 240 snitzler på 12 minutter

› 160 biffer med perfekt grillmønster på 15 minutter

› 480 rundstykker på 18 minutter

› 400 porsjoner potetgrateng på 80 minutter

› 320 croissanter på 23 minutter

› 400 kyllinglår på 45 minutter

› 60 kg rosmarinpoteter på 20 minutter

› 80 kg brokkoli på 15 minutter

Inntil...



Ren, hygienisk, frisk damp.
Den kraftige friskdampgeneratoren 
med ny og effektiv dampregulering for-
binder fordelene med koking i vann - 
maksimal fuktighet - med dampingens 
mer skånsomme egenskaper. Kort opp-
varmingstid, intens farge og appetitt-
lig smak, kombinert med at vitaminer 
og mineraler beholdes. Damp med kon-
stant temperatur og maksimal metning 
garanterer best mulig kvalitet på ma-
ten. Den nye dampreguleringen sør-
ger for at maten alltid er innhyllet i hy-
gienisk friskdamp. Selv svært sensible 
produkter unngår å tørke ut. Tilkobling 
av avkalkingsutstyr er ikke nødvendig.

Effektiv avfukting av ovnsrommet.
Den nye, aktive avfuktingen virker 
raskt, pålitelig og uansett forhold. Det 
gir garantert sprø svor, sprøstekt pana-
de og saftig stek - også når du lager til 
store mengder.

Dynamisk luftsirkulering
Den nyutviklede, dynamiske sirkulerin-
gen av luften er patentert og er,
i kombinasjon med den strømningsopti-
maliserte utformingen av ovnsrommet, 
med på å fordele varmen best mulig. 
Hastigheten på viftehjulene justeres 
nøyaktig og modulerer lufthastigheten 
i ovnsrommet intelligent. Dette vil si at 
luftstrømmen tilpasses produktets  til-
beredningstilstand, slik at mengden av 
energi som når produktet er nøyaktig 
det som trengs for å oppnå et jevnt re-
sultat.

Inntil 30 % bedre kapasitetsutnyttelse.

› Korte oppvarmingstider
› Jevn grilltemperatur på 300 °C
› Effektiv, hygienisk produksjon av friskdamp

«Jeg hadde vanskelig for å tro at slike påfyllingsmengder var mulig. Men 
med min SelfCookingCenter® 202 produserer jeg 240 snitzler på bare 12 mi-
nutter. Jeg er dobbelt så rask fordi alt kan gjøres på én gang. Og kvaliteten 
overbeviser - innskyvningshøyde for innskyvningshøyde.»
Kurt Stümpfig, forpleiningssjef, Linde AG Engineering 
avdeling, Pullach, Tyskland

®



12
13

HiDensityControl®

Med de store kraftreservene og den 
presise justeringen av fuktighet, 
lufthastighet og temperatur i ovns-
rommet, klarer SelfCookingCenter® 

whitefficiency® å brune og steke med 
helt jevn kvalitet, på alle innskyvnings-
høyder, både langt framme og langt 
bak i ovnen.

Maten seg appetittlig ut, har intens og delikat farge og tørker ikke ut. Intens 
smak, saftighet og sprøhet, bevarte vitaminer, mineraler og næringsstoffer dan-
ner grunnlaget for en ny dimensjon på området mat og kvalitet. Luftig bakverk 
med bakerkvalitet er like enkelt å få til som en gylden gul grateng; varm og saf-
tig innvendig, perfekt brunet og med en appetittlig skorpe på utsiden. Og det selv 
når mengdene blir store.

Fisk, kjøtt, fugl, bakervarer, eggeretter og tilbehør, alt tilberedes skånsomt og 
nøyaktig som du vil ha det - hvis det trengs også med riktig kraft. Svinn og råva-
reforbruk minimeres.

Kvalitet 
i en ny dimensjon.



Jevnt og sikkert – 
innskyvningshøyde for innskyvningshøyde.

› Intense farger
› Kraftig smak
› Maksimal saftighet og sprøhet®
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SelfCookingControl®

Tilberednings- 
kvalitet  
som i læreboken.



Eller: Med all den verdensomspennende kjøkkenerfaringen som 
RATIONAL har samlet i SelfCookingCenter® whitefficiency® la-
ger du mat på et avansert nivå uten å måtte kontrollere eller 
etterjustere. SelfCookingControl® registrerer, justerer og over-
våker den ideelle tilberedningsprosessen for alle de produkter 
du kan tenke deg. Samtidig som det selvfølgelig tas hensyn til 
hvordan DU vil ha det og lokale tillagings- og matvaner.



SelfCookingControl®16
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SelfCookingControl® gir mangfold. 
Enkelt og klokt tilberedt.
Uansett om det er snakk om fisk, fugl, 
eggeretter, tilbehør eller bakervarer, 
om produktene er store eller små, hvor 
mye som skal tilberedes på én gang og 
om du tiltror noen annen å gjøre det... 

SelfCookingControl® tilbereder alltid 
akkurat slik det aktuelle produktet 
og dine forestillinger krever det. Og 
det gir igjen garantert gode og jevne 
resultater. 

Hvordan fungerer SelfCookingControl®? Helt enkelt! Med et tastetrykk har du til-
gang til all den erfaringen hundrevis av kokker har samlet opp gjennom årene: Du 
velger ditt ønskeresultat for et hvilken som helst produkt – fra en stor stek til små-
kaker – og slipper å bry deg med det før alt er ferdig. De spesielle sensorene på 
SelfCookingControl® registrerer størrelsen på produktet og påfyllingsmengden. 
Med inntil 60 kontrollmålinger i minuttet sørger SelfCookingControl® for finjuste-
ring av tilberedningsprosessen som alltid er optimalt tilpasset det som det aktuel-
le produktet krever.

Lokale preferanser tas selvfølgelig hensyn til: hvis du som franskmann foretrek-
ker at biffen er blodig, vil Cooking Control® registrere dette allerede når landko-
den legges inn. Ved behov kan du til og med steke produkter med forskjellig stør-
relse samtidig. Så snart det minste stykket er ferdig, sier SelfCookingControl® fra, 
og fortsetter med det nest største stykket til også det er helt riktig stekt - med ak-
kurat samme bruningsgrad. 

SelfCookingControl® holder deg 
oppdatert. Du vet nøyaktig hvor-
dan tilberedningen utvikler seg 
og hvor lang tid som er igjen før 
maten er ferdig.

forvarme påfylling

tynn

tykk

Steke

valgmuligheter

videre
ny

påfylling



Du bare velger det resultatet du vil ha - som bruning fra lys til mørk  
eller steking fra rosa til gjennomstekt - ferdig!
09:58
19.07.11

88°C

00:28

Tynn

Lys

Rosa

Tykk

Mørk

Gjennom

Grillet
kylling



Mer tid.
For det vesentlige.
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SelfCookingControl®



Legg tid på forberedelsene. Og 
på å gjøre gjestene fornøyde. Alt 
som ligger mellom, kan du over-
late til SelfCookingControl®. Med 
SelfCookingControl® kan du konsen-
trere deg helt på det som er viktig: på 
omhyggelig forberedelse, lekker pre-
sentasjon av maten eller nyskapende 
retter og nytelse.

For du slipper å bruke tid på rutineoppgaver som å kontrollere, vende eller 
etterjustere. Glem også tidligere tiders programmering av temperatur, tilbe-
redningstid, lufthastighet eller ovnsklima. Betjeningen av SelfCookingCenter® 
whitefficiency® er helt selvforklarende. Tidkrevende opplæring av brukerne 
er ikke lenger nødvendig. Selv ekstrahjelpene kan betjene apparatene uten 
problemer. Ja, apparatet lærer seg faktisk hvordan du betjener det og tilpas-
ser innstillingene og displayet. Ved behov kan du avstemme hele betjeningen 
til dine spesielle behov; akkurat det du trenger og gjør bruk av.

Den omfattende erfaringen som er bygget inn i  
apparatene gir deg alltid det resultatet du ønsker.

> Enkel å bruke, også for ufaglært arbeidskraft
> Avlaster fra tidkrevende rutiner
> Utnytter de tekniske mulighetene 100 %
> Inntil 20 % lavere råvareforbruk med optimaliserte stekeprosesser
> Topp resultatet - som kan gjentas gang etter gang
> Maksimal saftighet og sprøhet

„Investeringen ble 40.000 € lavere enn om vi hadde gått for et tradisjonelt 
innredet kjøkken.“
Tim Kuhlmann, kjøkkensjef, Schloss Basthorst, Crivitz, Tyskland

®



Du har alt  
i egne hender.
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Manuell modus



Selvfølgelig kan du stille inn SelfCookingCenter® whitefficiency® manuelt, altså 
uten bruk av SelfCookingControl® . Den beste RATIONAL kombi-damperen finnes 
jo innebygget; med den kan du som erfaren kokk arbeide ekstra effektivt, eller du 
bruker den til å teste ut nye ideer. 

Opplev kraften og presisjonen når 
du justerer SelfCookingCenter® 

whitefficiency®: I manuell drift 
stiller du inn alle parametrene selv, 
nøyaktig og direkte.

Kraft og kvalitet  
i manuell drift.

> Driftsmodus damp fra 30 °C til 130 °C
  Den høyeffektive friskdampgeneratoren med nyutviklet dampjustering gir deg til 

enhver tid hygienisk frisk damp. Du lager maten uten tilsetning av vann og uten 
oppkokingstid. Konstant ovnsromstemperatur og maksimal dampmetning gir deg 
sikkert jevn og skånsom tilberedning; og dermed best mulig kvalitet på maten. 
Garantert appetittlig farge, riktig tyggemotstand og opprettholdte næringsstoffer 
og vitaminer, spesielt for grønnsaker. Tilbered krevende retter, som creme cara-
mel, flan, edelfisk, eller mousselinesauser i store kvanta, uten problemer.

> Driftsmodus varmluft fra 30 °C til 300 °C
  Varmluften sirkulerer med høy hastighet og omhyller produktet i ovnsrommet fra 

alle sider. Eggehvitestoffene i kjøttet lukkes øyeblikkelig slik at innsiden holder 
seg deilig saftig. Permanent varmluft inntil 300 °C er ikke bare en rent teknisk de-
talj, den gir nødvendige kapasitetsreserver når ovnsrommet er fylt helt opp. Det 
er bare sånn du får til saftig kortstekt kjøtt, dypfryste convenienceprodukter og 
luftig bakverk.

> Driftsmodus kombi fra 30 °C til 300 °C
  I kombinasjon adderes fordelene med damp - kort tilberedningstid, lavt svinn, 

saftig resultat - med varmluftfordelene som gir intens aroma, appetittlig farge og 
sprø svor. Uten å måtte snu og vende på produktet og med betydelig kortere tilbe-
redningstid unngår du inntil 50 % av vanlig mengdesvinn.

> Garantert riktig klima i ovnsrommet
  ClimaPlus Control® justerer klimaet i ovnsrommet utfra hvilket produkt som tilbe-

redes; for sprø skorper, knasende panade og saftige steker.

> Fem hastigheter på luften
  Med følelse og kraft. SelfCookingCenter® whitefficiency® gir deg riktig lufthastig-

het, uansett produkt. Suffleer, vannbakkels og bløtkakebunner er lekende lette å 
få til.

> Befuktning
  Eksakt dosert, manuell damp-overrisling for mesterlige brød- og bakervarer.

> Cool Down
  For rask nedkjøling av ovnsrommet med vifte.
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Efficient LevelControl®

Det som  
hører sammen,  
tilberedes 
sammen.

Eller: hvordan du korter ned produksjonstiden med 
Efficient LevelControl® (ELC®), forbedrer utnyttel-
sesgraden, maksimerer den totale effektiviteten og 
samtidig beholder full kontroll.





Effektiv produksjon.
Fleksibel utlevering.

Bruk innskyvningshøydene i et eneste SelfCookingCenter® whitefficiency® samti-
dig til forskjellige tilberedningsprosesser. Dette er betydelig mer effektivt enn å 
bruke flere forskjellige apparater som kjeler, ovner, vippekjeler, panner, steke- og 
grillplater, som i tillegg må holdes varme hele tiden. Bruken kan ikke være enkle-
re. Du setter inn forskjellige retter samtidig i stedenfor etter hverandre. For ek-
sempel steker du biffer, grillede grønnsaker, pizza og stekt fisk - eller dampe-
de produkter, som grønnsaker og fisk i samme charge; uten smaksoverføring! 
Efficient LevelControl® sørger for at du har full kontroll over stekeprosessen for 
alle rettene. Hver innskyvningshøyde overvåkes separat. Så snart en rett er fer-
dig, sier Efficient LevelControl® automatisk fra. Efficient LevelControl® justerer til-
beredningstiden avhengig av mengden som skal tilberedes og hvor ofte og hvor 
lenge døren blir stående åpen, slik at resultatet alltid blir som du vil ha det. Suve-
rent og konsekvent.

I forberedelsen, á la carte og når 
frokost- og lunchbuffeter skal fylles, 
må kokken kunne tilberede et stort 
antall retter raskt og fleksibelt. Det 
må gjøres på en slik måte at ikke det 
daglige stresset går ut over kvaliteten 
og etterlater et negativt inntrykk på 
gjestens tunge.
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Efficient LevelControl®

Blandede charger, ELC® vet hvordan.

> Angir hvilke produkter som kan tilberedes i kombinasjon
> Intelligent tilpasning av tilberedningstiden utfra påfyllingsmengde og
 hyppighet og varighet når døren åpnes
> Jevn og høy kvalitet
> Mindre stress og hektikk
> Erstatter mange typer spesialutstyr
> Energiøkonomisering i forhold til enkeltstående apparater
> 30 % kortere produksjonstid

„Med den nye RATIONAL har vi tatt et stort steg framover med vår á la car-
te. Nå er vi i stand til å servere varm mat med topp kvalitet til 150 gjester på 
bare 15 minutter. Med det samme personalet. Dessuten har vi fått mye posi-
tiv tilbakemelding fra gjestene.”
Harald Keßler, innehaver, Gasthaus zum Luitpold, 
Fuchstal/Leeder, Tyskland

®



19.23 2 × Biff
Med poteter og bønner, én medium 
rare og én gjennomstekt for bord 7, 
med ekstra kryddersmør.

19.28 5 × Fisk
For bord 3: To gjedde på spinatseng, 
en tunfisksteak med bakt potet, to 
fiskepanner; én uten ål.

19.37 Grillet gambas
For bord 2 (stamgjest - stor porsjon)

19.39 4 × Pizza
Calzone, skinke, Grimaldi og en med 
sardeller, oliven, løk, kapers og arti-
sjokker.

19.42 2 × Karamellisert fruktparfait 
med grillet frukt
Dessert for bord 7, én ekstra kara-
mellisert, én ikke for mørk men med 
calvadosparfait.
.
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10:00
19.0709:58

19.07
10:03
19.07

00:07:53

00:06:43

00:06:20

00:05:12

00:04:46

reker kotelett biff

pizza grønnsaker snitzel

kotelett

snitzel

reker

grønnsaker

biff



Få utstyret og 
regnskapet til å 
skinne.
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CareControl



CareControl gir deg strålende renhet og auto-
matisk avkalkning med minimal bruk av kje-
miske produkter, energi og vann - hvis du øn-
sker det også på nattestid.



Smart tiltak mot 
kalk, fastbrent smuss 
og høye kostnader.
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CareControl

Behovet for kjemikalier beregnes og an-
gis med utgangspunkt i den faktiske til-
smussingen.

Hygienisk ren glans; enkelt over 
natten.

CareControl bruker bare så mye energi, vann og kjemiske midler som trengs, sam-
tidig som alle komponenter pleies på riktig måte.

CareControl er: Den gode følelsen av å snu ryggen til ovnen når dagen er over og 
vite at neste morgen ser den ut som ny. Samtidig som denne komforten ikke er et 
resultat av sløseri. Vissheten om at hver rengjøringsomgang samtidig er en del av 
vedlikeholdet og verdibevaringen er også god, og det hele koster dessuten bety-
delig mindre enn en rengjøringshjelp.

SelfCookingCenter® whitefficiency® beregner nødvendig rengjørings- og pleiebe-
hov utfra den aktuelle tilsmussingsgraden. Videre foreslår det automatisk rengjø-
ring med eksakt tilpasset mengde rengjørings- og avkalkningsmiddel. Nytten av 
detter er klar: Blank og frisk renhet , hygiene, og pålitelig funksjon med lav be-
lastning av både lav belastning av både miljø og regnskap.

00:11

1 x 4 x

09:58
19.07.11

Middels

Ta ut 
Kantiner/rister



“Vi sparer minst 900 € i året 
bare på at vi ikke lenger trenger 
å bruke et avkalkingsanlegg. Og 
vi har senket kostnadene til ren-
gjøringsmidler, vann og energi 
med over 40 %.” 
Alan Bird, kjøkkensjef, 
Caprice Holdings, London, UK

Renhet og pleie til 40 % lavere kostnad.

> Automatisk rengjøring over natten
> Redusert forbruk av kjemiske produkter, vann og energi
> Minimerte kostnader
> Hygienisk rent og optimal pleie av utstyret®



Skal det være noe 
mer?
Minimal ressursbruk gir økonomisk effektivitet. Og den er så stor for 
SelfCookingCenter® whitefficiency® at apparatet lønner seg allerede fra dag 1.
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Økonomi





Uten dette ville det være 
uinteressant:

32
33

Økonomi

Tjen penger fra dag 1!

> Betydelig kortere arbeidstid 
> Svært kort nedskrivningstid
> Inntil 30 % mindre plassbehov
> Inntil 70 % lavere energibehov sammenlignet med tradisjonelt tilbered 
 ingsutstyr og 20 % lavere sammenlignet med kombi-dampovner. 
> Inntil 30 % lavere produksjonstid 
> Allerede fra starten av overstiger fortjenesten finansieringskostnadene

®



Konkrete tall, ren gevinst!Uten dette ville det være 
uinteressant:

En gjennomsnittlig restaurant med 200 tallerkener pr. dag med to SelfCookingCenter®  whitefficiency® .

I en direkte sammenligning kommer det fram hvor høykonsentrert nytten av SelfCookingCenter® whitefficiency® virkelig er: 
På bare 1 m² gulvflate erstatter eller avlaster det 40-50 % av alt standard tilberedningsutstyr og reduserer dermed plassbe-
hovet med mer enn 30 %. Vi snakker altså ikke bare om en gunstig investering; det lave plassbehovet har virkning også på 
husleiekostnadene.

SelfCookingCenter® whitefficiency® betaler seg tilbake på kort tid av seg selv. Regn selv! 

 
 Din gevinst Beregningsgrunnlag / måned

Merfortjeneste / 
måned

Regn 
selv

Kjøtt / fjærkre / fisk
Gjennomsnittlig 10 % lavere råvarekost-

nader og nøyaktig tilpasning av steke-

metoden til det aktuelle produktet med 

SelfCookingControl®.

Vareinnkjøp med tradisjonelle kombi-

dampkokere 128.000 NOK

Vareinnkjøp med SelfCookingCenter® 

whitefficiency® 115.200 NOK

= 12.800 NOK

Energi
Den unike tilberedningsteknologien, ELC® 

og den topp moderne justeringsteknikken 

bruker i snitt 20 % mindre energi enn tradi-

sjonelle kombi-dampovner.

Standard forbruk SelfCookingCenter® 

whitefficiency® 

3 628 kWh x 0,90 NOK pr. kWh 

Standard forbruk SelfCookingCenter® 

whitefficiency® 

2 902,4 kWh x 0,90 NOK pr. kWh

= 653 NOK

Arbeidstid
Efficient LevelControl® forkorter produk-

sjonstiden med inntil 30 %. Mye rutinear-

beide faller bort. Automatisk rengjøring og 

pleie.

30 timer mindre x 250 NOK
= 7.500 NOK

Avkalkning av vannet
Med CareControl faller disse kostnadene 

helt bort.

Vareforbruk standard 920 NOK  

Vareforbruk med SelfCookingCenter® 

whitefficiency® 0 NOK

= 920 NOK

Din merfortjeneste pr. måned = 21.873 NOK

Din merfortjeneste pr. år = 262.476 NOK



Forskjellen ligger i detaljene!

> Maksimal arbeidssikkerhet med lavere innskyvningshøyder 
  RATIONAL setter standarden. Den øverste innskyvningshøyden er 1,60 m, 

uansett apparattype.

> Dobbelt glassdør med utlufting og varmereflekterende belegg
  Denne konstruksjonen sikrer lav berøringstemperatur på utsiden av døren  

samtidig som det er lett å gjøre rent mellom glassplatene.

> Integrert dryppkar i dør
  Den permanente tømmingen av dryppkaret hindrer søl på gulvet, også når  

døren står åpen.

>   ClimaPlus Control®

  Den patenterte måle- og styringssentralen sørger automatisk for at det klima-
et du har valgt for ovnsrommet opprettholdes. Kombinert med den effektive av-
fuktningsteknikken får du sprø skorper og panering samtidig som innsiden av 
produktet holder seg saftig.

>   Dampgenerator
  Den nyutviklede dampreguleringen gjør at generatoren alltid leverer 100 % hy-

gienisk friskdamp for sikker kvalitet på maten. Maksimal damptetthet også ved 
lave temperaturer hindrer at maten på noen måte tørker inn. Avkalkingsutstyr 
er ikke nødvendig.

>   Nyutviklet sirkulasjonsteknikk 
  Den nyutviklede, dynamiske luftsirkulasjonen, kombinert med den spesielle ut-

formingen av ovnsrommet, gir jevn fordeling av varmen i ovnsrommet Uunn-
værlig når målet er jevn kvalitet selv når ovnen er helt full.

>   Sentrifugal fettutskillelse uten ekstra fettfilter 
  Rengjøring og bytte av tradisjonelle fettfiltre bortfaller. Den automatiske av-

skillingen av fett i viftehjulet holder luften i ovnsrommet ren og garanterer der-
med også en ren smaksopplevelse.

Sikkerhet

Tilberedningsteknologi

Teknikk
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Patent

Patentanmeldt



> Behovstilpasset energitilførsel. 
  Den nyutviklede justeringsteknikken tilfører produktene akkurat den mengden 

energi som de faktisk kan ta opp.

> Integrert tetningsmekanikk på gulvmodellene
  Med eller uten trillestativ: Den integrerte tetningsmekanikken klarer seg uten 

ekstra tetningsplater og slipper ikke ut verken dampe eller energi.

> 28 % mindre behov for gulvplass
  De kompakte dimensjonene på apparatet reduserer volumet som skal varmes 

opp og dermed også energiforbruket. Videre gjør den smale døråpningen at 
energien som går tapt når døren åpnes minimeres.

> Høyeffektiv varmeveksler på gassapparatene
  Den spesielle utformingen av varmeveksleren gjør den ekstra effektiv. Store, 

glatte flater letter renholdet.

> Integrert hånddusj 
  Den trinnløse stråledoseringen og den ergonomiske plasseringen gjør grov ren-

gjøring, drypping og overhelling enklere. Den integrerte automatiske retur- og 
vannsperrefunksjon gir best mulig sikkerhet og hygiene, jfr. EN 1717 og  SVGW 
(Sveitsisk Forening for Gass- og Vannfag).

> Enkel installering 
  Det integrerte avløpet iht. EN 1717 gjør at separat trakt ikke lenger er nødven-

dig. SVGW godkjent.

> Langsgående innskyvning
  Gjør at man kan sette inn 1/3 og 2/3 GN-beholdere Beholderne er lette å fylle 

og ta ut av.

> USB-tilkobling
  Med USB-tilkoblingen kan du dokumentere HACCP-data 10 dager tilbake i tid, 

du kan laste programmer over på apparatet og oppdatere programvaren på 
SelfCookingCenter® whitefficiency® med nyvinninger fra RATIONALs forskning.

Ressurseffektivitet

Komfort

Patent

Patent

Patent



Det finnes alltid 
et apparat som passer:
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Teknikk

Be om apparat- og tilbehørskatalogen  
for mer informasjon eller besøk oss på på  
www.rational-online.com

Tretti eller flere tusen porsjoner; vi 
kan alltid tilby et SelfCookingCenter® 

whitefficiency® som passer akkurat til 
ditt behov.

Alle modellene finnes med strøm eller 
gass; dimensjoner, utstyr og effekt. Ut-
over dette tilbyr vi en rekke spesialvari-
anter slik at vi alltid kan finne et appa-
rat som er tilpasset forholdene på ditt 
kjøkken. I tillegg til SelfCookingCenter® 

whitefficiency® tilbyr vi den nye 
CombiMaster® Plus i tilsammen 12 va-
rianter. 

Apparater Type 61 Type 101 Type 62 Type 102 Type 201 Type 202

Elektrisitet og gass

Kapasitet 6 x 1/1 GN 10 x 1/1 GN 6 x 2/1 GN 10 x 2/1 GN 20 x 1/1 GN 20 x 2/1 GN

Måltider pr. dag 30-80 80-150 60-160 150-300 150-300 300-500

Langsgående innskyvning 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

Bredde 847 mm 847 mm 1 069 mm 1 069 mm 879 mm 1 084 mm

Dybde 771 mm 771 mm 971 mm 971 mm 791 mm 996 mm

Høyde 782 mm 1 042 mm 782 mm 1 042 mm 1 782 mm 1 782 mm

Vanntilførsel R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“

Vannavløp DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50

Vanntrykk 150-600 kPa eller 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa eller 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa eller 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa eller 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa eller 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa eller 
0,15-0,6 Mpa

Elektrisitet

Vekt 110 kg 135,5 kg 142,5 kg 182 kg 258 kg 332 kg

Tilkoplingsverdi 11 kW 18,6 kW 22,3 kW 36,7 kW 37 kW 65,5 kW

Sikring 3 x 16 A 3 x 32 A 3 x 32 A 3 x 63 A 3 x 63 A 3 x 100 A

Nettilkopling 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V

Effekt «Varmluft» 10,3 kW 18 kW 21,8 kW 36 kW 36 kW 64,2 kW

Effekt «Damp» 9 kW 18 kW 18 kW 36 kW 36 kW 54 kW

Gass

Vekt 126 kg 154,5 kg 168 kg 198 kg 286 kg 370,5 kg

Høyde inkl. 
strømningssikring

1 021 mm 1 281 mm 1 021 mm 1 281 mm 2021 mm 2 021 mm

Tilkoplingsverdi elektrisitet 0,3 kW 0,39 kW 0,4 kW 0,6 kW 0,7 kW 1,1 kW

Sikring 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A

Nettilkopling 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V

Gasstilførsel/-tilkobling R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“

Naturgass/flytende gass LPG

Maks. nominell  
varmebelastning:

13 kW/13 kW 22 kW/22 kW 28 kW/28 kW 45 kW/45 kW 44 kW/44 kW 90 kW/90 kW

Effekt «Varmluft» 13 kW/13 kW 22 kW/22 kW 28 kW/28 kW 45 kW/45 kW 44 kW/44 kW 90 kW/90 kW

Effekt «Damp» 12 kW/12 kW 20 kW/20 kW 21 kW/21 kW 40 kW/40 kW 38 kW/38 kW 51 kW/51 kW



Funksjoner
>  SelfCookingControl® med 

7 driftsmodi
>  Kombi-dampovn-modus med  

3 driftsmodi:  
Temperaturområde  
30 °C-300 °C

>  ClimaPlus Control® – prosent-
nøyaktig fuktighetsmåling, 
-innstilling og -justering

>  HiDensityControl® – patentert 
fordeling av energien i ovns-
rommet

>  Integrert hånddusj med  
returautomatikk

Spesielt utstyr
>  Kjerntemperaturføler med 

6-punktsmåling
>  350 programmer med inntil  

12 trinn
>  Damp-overrisling i 3 trinn
>  5 lufthastigheter, program-

merbare
> USB-tilkobling

Apparater Type 61 Type 101 Type 62 Type 102 Type 201 Type 202

Elektrisitet og gass

Kapasitet 6 x 1/1 GN 10 x 1/1 GN 6 x 2/1 GN 10 x 2/1 GN 20 x 1/1 GN 20 x 2/1 GN

Måltider pr. dag 30-80 80-150 60-160 150-300 150-300 300-500

Langsgående innskyvning 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

Bredde 847 mm 847 mm 1 069 mm 1 069 mm 879 mm 1 084 mm

Dybde 771 mm 771 mm 971 mm 971 mm 791 mm 996 mm

Høyde 782 mm 1 042 mm 782 mm 1 042 mm 1 782 mm 1 782 mm

Vanntilførsel R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“

Vannavløp DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50

Vanntrykk 150-600 kPa eller 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa eller 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa eller 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa eller 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa eller 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa eller 
0,15-0,6 Mpa

Elektrisitet

Vekt 110 kg 135,5 kg 142,5 kg 182 kg 258 kg 332 kg

Tilkoplingsverdi 11 kW 18,6 kW 22,3 kW 36,7 kW 37 kW 65,5 kW

Sikring 3 x 16 A 3 x 32 A 3 x 32 A 3 x 63 A 3 x 63 A 3 x 100 A

Nettilkopling 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V

Effekt «Varmluft» 10,3 kW 18 kW 21,8 kW 36 kW 36 kW 64,2 kW

Effekt «Damp» 9 kW 18 kW 18 kW 36 kW 36 kW 54 kW

Gass

Vekt 126 kg 154,5 kg 168 kg 198 kg 286 kg 370,5 kg

Høyde inkl. 
strømningssikring

1 021 mm 1 281 mm 1 021 mm 1 281 mm 2021 mm 2 021 mm

Tilkoplingsverdi elektrisitet 0,3 kW 0,39 kW 0,4 kW 0,6 kW 0,7 kW 1,1 kW

Sikring 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A

Nettilkopling 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V

Gasstilførsel/-tilkobling R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“

Naturgass/flytende gass LPG

Maks. nominell  
varmebelastning:

13 kW/13 kW 22 kW/22 kW 28 kW/28 kW 45 kW/45 kW 44 kW/44 kW 90 kW/90 kW

Effekt «Varmluft» 13 kW/13 kW 22 kW/22 kW 28 kW/28 kW 45 kW/45 kW 44 kW/44 kW 90 kW/90 kW

Effekt «Damp» 12 kW/12 kW 20 kW/20 kW 21 kW/21 kW 40 kW/40 kW 38 kW/38 kW 51 kW/51 kW

2 år 

garanti



Originalt RATIONAL tilbehør er spesielt tilpasset SelfCookingCenter® whitefficiency®. Det er ekstremt robust og dermed 
svært godt egnet for daglig, hard bruk på profesjonelle kjøkken. Spesielle bruksområder, som tilberedning av forhåndsfri-
terte produkter, grilling av kylling og ender eller hele lam og pattegriser, lykkes like godt som biffer eller snitzler - uten tid-
krevende vending av produktene. 
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Tilbehør

Det perfekte supplementet.
RATIONAL tilbehør.

> Gastronorm-beholdere og rister
  RATIONAL edelstål-beholdere og rister i størrelsene 2/1, 1/1, 1/2 og 1/3 gas-

tronorm (GN). For utsøkte steke- og bakeresultater tilbyr vi granittemaljerte 
plater og stekebrett og langpanner av aluminium med antiheft-belegg i GN 
og bakerstandard. For typiske brukstilfeller innen baking anbefaler vi også 
perforerte, teflonbelagte bakebrett i GN og bakerdimensjoner.

> RATIONAL Muffins- og timbalform 
  Det høyfleksible materialet gjør at ingenting henger ved. Formene egner seg 

også godt til steking av flan, brødpuddinger, forskjellige typer desserter, po-
sjerte egg og mye annet.

> RATIONAL CombiGrill®-rist
  Med CombiGrill®-risten får du perfekt grillmønster på kortstekt kjøtt, fisk og 

grønnsaker. CombiGrill®-risten er både robust og varig. 3-lags TriLax® -belegget 
tåler skraping og oppvaskmaskin, hjelper på bruningen og er varme- og alka-
liebestandig.

> RATIONAL Grill- og pizzaplate
   Med grill- og pizzaplaten tilbereder du alle typer pizza, pitabrød og flam-

mkuchen. Den eksepsjonelt gode varmelederevnen i materialet gir maksimal 
kvalitet på produktene. Baksiden kan brukes til grilling av grønnsaker, biffer 
eller fisk - med perfekt grillmønster.

> RATIONAL CombiFry®

  200 porsjoner pommes frittes på bare 15 minutter uten fett. Med den patente-
re CombiFry® er det for første gang mulig å tilberede store mengder forhåndsfri-
tyrstekte produkter. Utgiftene for innkjøp, lagring og deponering av fett faller 
helt bort.

> And-superspike og kylling-superspike
  Den stående plasseringen av kyllinger og ender gir spesielt saftig brystkjøtt og 

sprøtt skinn med jevn brunfarge.

>  Multibaker
  Multibakeren bruker du ved tilberedning av store mengder speilegg, omelet-

ter, rösti og tortillas. Det spesielle Teflon-belaget hindrer at maten setter seg 
fast.

Patent

Patent

The products manufactured by RATIONAL are protected under one or more of the following patents, utility models or design models: DE 42 06 845; DE 195 18 004, DE; 197 08 229; DE 197 57 415; DE 199 33 550;  
DE 100 37 905; DE 10 230 244; DE 10 230 242; DE 101 14 080; DE 102 33 340; DE 103 09 487; DE 10 2004 004 393; DE 101 20 488; DE 103 01 526; DE 10 2004 020 365; EP 786 224; EP 386 862; EP 0 848 924;  
EP 1 162 905; EP 1 162 905; EP 1 162 905; EP 1 519 652; EP 1 530 682; EP 1 530 682; EP 1 530 682; EP 1 530 682; EP 0 856 705; EP 1 499 195; EP 1 653 833; EP 1 682 822; US 5,370,498; US 5,520,095; US 5,915,372; 
US 6,299,921; US 6,600,288; US 6 772 751; US 7,150,891; US 7,165,942; US 7,196,292; US 7,232,978; JP 3024944; JP 3916261; JP 3021411; JP 1227539; JP 1225220; JP 1228201; JP 1227212; JP 1225865; JP 10246438 
Plus patents pending

Patent



Be om apparat- og tilbehørskatalogen for mer informasjon eller besøk oss på på www.rational-online.com

> Understativer og underskap, samt varmeskap
  For stabil plassering av SelfCookingCenter® whitefficiency® bordmodeller kan 

du velge mellom fire ulike versjoner. Det ekstra varmeskapet er ideelt for var-
ming av tallerkener, fat og beholdere og kan stilles på temperaturer mellom 
30 grader C og 80 grader C. Alle understell og underskap er produsert i sam-
svar med gjeldende hygieneforskrifter.

> Finishing®-system for banketter
  Finishing®-systemet består av tallerken-finishingstativ og varmehette. 

120 tallerkener med diameter opp til 31 cm kan gjøres klare for Finishing® og 
plasseres i tallerken-trillestativer. Med RATIONAL varmehette klarer du ven-
tetider opp til 20 minutter mellom Finishing® og utlevering.

> UltraVent®

  Kondensasjonsteknologien i UltraVent® samler og avleder damp og os. En-
kel montering - uten installering av vifteanlegg. Installeringen er enkel og kan 
også gjøres i ettertid. Tilkobling til friluft er ikke nødvendig.

> UltraVent® Plus
  I tillegg til kondensasjonsteknologien i UltraVent® er UltraVent® Plus utstyrt 

med egen filterteknikk. Med dette filteret unngås både damp og ubehagelig 
os som ofte oppstår når du griller eller steker. RATIONAL-apparatene kan også 
installeres på spesielt kritiske steder, som f.eks. publikumsnære områder.
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Service

Vi setter alt inn på at investeringen skal 
lønne seg for deg: Partnerskap og service for 
maksimal nytte - så lenge apparatet lever.

“RATIONAL er 
der for deg.”





Service

> Rådgivning og planlegging
  Vi hjelper deg gjerne med å løse de spesielle utfordringene kjøkkenet ditt 

har å by på. Vi tilbyr også gratis planleggingsforslag hvis du bygger om eller 
planlegger et helt nytt kjøkken.

> Prøvebruk
  Snakk med en av representantene våre om å teste RATIONAL SelfCookingCenter® 

whitefficiency® mal . Bare ring oss! 

> Installering
  SelfCookingCenter® whitefficiency® er svært enkelt å installere. Dessuten 

tilbyr vi et bredt spekter av løsninger beregnet på alle bygningstekniske 
forhold. Det tette nettverket av RATIONAL service-partnere sikrer deg at 
installeringen skjer raskt og profesjonelt.

> Opplæring på stedet
  Ved behov vil en erfaren RATIONAL kjøkkensjef gjennomføre opplæring i 

bruken av apparatet inne på kjøkkenet hos deg. 

> AcademyRATIONAL
 Utnytt muligheten til å delta på seminarer med programmer som 

er spesielt tilpasset dine behov. Med hjelp av de erfarne RATIONAL 
kjøkkensjefene blir du selv til SelfCookingCenter® -ekspert.

> ChefLine®

  Kokker hjelper kokker Uansett spørsmål gir erfaringen til RATIONALs 
sjefskokker deg svar, 356 dager i året. Personlige samtaler gir deg raskt og 
ukomplisert profesjonelle råd og akkurat de praktiske tipsene du trenger.

> ClubRATIONAL
  Hold deg oppdatert, og besøk vår unike kunnskaps- og kommunikasjonsportal 

med spennende og nyttig informasjon; del førstehånds erfaring og kunnskap 
med kolleger. Med kostnadsfri oppdatering av ditt SelfCookingCenter® 

whitefficiency®.

> RATIONAL SERVICE-PARTNER
  Alltid i nærheten, alltid der for deg. Nettverket av kvalifiserte og engasjere 

RATIONAL service-partnere gir deg pålitelig og rask hjelp ved alle typer 
tekniske problemer; garantert levering av reservedeler, teknisk hotline og helg-
nødtjeneste. 

> Tilbakelevering og resirkulering
  Dette er ikke slutten. Som nevnt innledningsvis omfatter whitefficiency® alle 

aspekter som inngår i begrepet ressurseffektivitet, dvs. også at alle utbrukte 
apparater er helt gjenvinnbare; vi henter gammelt utstyr uten kostnad for 
deg og sender det til gjenvinning. Egentlig tar det aldri slutt, for de fleste av 
kundene våre leverer bare inn gamle apparater for å anskaffe nye.

Bærekraftig nytte.
Vi står på din side.
Med et omfattende servicetilbud sørger vi for at du har full nytte av investeringen 
du gjør - helt fra starten av og så lenge apparatet lever.

42
43



Vi ønsker oss at du allerede på forhånd blir overbevist om fordelene med 
SelfCookingCenter® whitefficiency® Opplev hva disse apparatene har å gi deg; 
live, uten forpliktelser og i nærheten av der du holder til.

Lag mat sammen med
kjøkkenmestrene våre.

Det er ofte stor interesse for disse seminarene, så vi anbefaler at du melder deg på i god tid. For spørsmål om datoer  
og steder for seminarene ber vi deg kontakte oss på; Tel. +41 71 727 9090 eller www.rational-online.com.

Hvis du helst vil teste SelfCookingCenter® whitefficiency® under realistiske 
forhold, inne på ditt eget kjøkken, lar det seg også gjøre! Ta en prat med 
salgsrepresentanten vår. Du behøver bare ringe!

Prøvekjøring med SelfCookingCenter® whitefficiency®: RATIONAL CookingLive 

Du kan overbevise deg i praksis om hva et SelfCookingCenter® whitefficiency 
kan gjøre for deg - test selv: Delta på en av eventene som arrangeres i 
nærheten og lag mat sammen med kjøkkensjefene våre.

Hvis du ønsker mer informasjon sender vi deg gjerne brosjyrene vi har tatt spesielt fram for gastronomi og storkjøkken eller 
bakere, slaktere og systemkjøkken eller du kan be om apparat- og tilbehørskatalogen vår. Du kan også besøke oss på nettet på 
www.rational-online.com.



RATIONAL Großküchentechnik GmbH
86899 Landsberg a. Lech/Germany
tel. +49 (0)8191.327387
e-mail info@rational-online.de
�.rational-online.de

FRIMA RATIONAL France S.A.S.
F-68271 WITTENHEIM Cedex
tel. +33 389 570 555
e-mail info@rational-france.fr
�.rational-france.fr

RATIONAL Italia S.r.l.
30020 Marcon (VE)/ITALY
tel. +39 041 5951909
e-mail info@rational-online.it
�.rational-online.it

RATIONAL Schweiz AG 
9435 Heerbrugg/SWITZERLAND
tel. +41 71 727 9092
e-mail info@rational-online.ch
�.rational-online.ch

RATIONAL UK
Luton, Bedfordshire, LU4 8EF
United Kingdom 
tel. 00 44 (0) 1582 480388
e-mail info@rational-online.co.uk
�.rational-online.co.uk

RATIONAL AUSTRIA GmbH 
5020 Salzburg/AUSTRIA 
tel. +43 (0)662.832799
e-mail info@rational-online.at
�.rational-online.at

RATIONAL Ibérica Cooking Systems S.L.
08940 Cornellá (Barcelona)/SPAIN
tel.  +34 93 4751750
e-mail info@rational-online.es
�.rational-online.es

RATIONAL Nederland
Grootkeukentechniek BV
7609 RD Almelo/THE NETHERLANDS
tel. +31 546 546000
e-mail info@rational.nl
�.rational.nl

RATIONAL Scandinavia AB
212 39 Malmö/SWEDEN  
tel. +46 (0)40-680 85 00
e-mail info@rational-online.se 
�.rational-online.se

РАЦИОНАЛЬ в России и СНГ
117105 г. Москва,
Tел: +7 495 663 24 56
Эл. почта: info@rational-online.ru
�.rational-online.ru

RATIONAL Belgium nv
2800 Mechelen/Belgium
tel. +32 15 285500
e-mail info@rational.be
�.rational.be

RATIONAL International AG HELLAS
57019 Θεσσαλονίκη 
Τηλ. +30 23920 39410
info@rational-online.gr 
�.rational-online.gr

RATIONAL Sp. z o.o.
02-690 Warszawa/POLAND
tel. +48 22 8649326 
e-mail info@rational-online.pl
�.rational-online.pl

RATIONAL Slovenija SLORATIONAL d.o.o.
2380 Slovenj Gradec / Slovenija
tel. +386 (0)2 8821900
e-mail info@slorational.si
�.slorational.si

RATIONAL International AG 
İstanbul İrtibat Bürosu
Kadıköy, 34718 İstanbul
tel./faks +90 (0) 216 339 98 18
e-mail info@rational-international.com
�.rational-international.com

RATIONAL International AG
Heinrich-Wild-Straße 202
CH-9435 Heerbrugg
tel. +41 71 727 9090
fax: +41 71 727 9080
e-mail info@rational-international.com
�.rational-online.com

RATIONAL AG
Iglinger Straße 62
86899 Landsberg a. Lech
tel. +49 8191 3270
fax +49 8191 21735
e-mail info@rational-ag.com
�.rational-online.com

RATIONAL Canada Inc.
Mississauga, Ontario L5N 6S2/CANADA
toll free 1-877-RATIONAL (728-4662)
e-mail info@rational-online.ca
�.rational-online.ca

RATIONAL BRASIL 
São Paulo, SP
CEP: 04531-080
tel. +55 (11) 3071-0018
e-mail info@rational-online.com.br
�.rational-online.com.br

RATIONAL USA Inc.
Schaumburg, IL 60173
toll free 888-320-7274
e-mail info@rational-online.us
�.rational-online.us

RATIONAL International AG
Office Mexico
CH-9435 Heerbrugg
tel. en méxico +52 (55) 5292-7538
e-mail info@rational-online.mx
�.rational-online.mx

tel. (03) 3812 -6222
 info@rational-online.jp

 �.rational-online.jp

RATIONAL India
Gurgaon, 122002
Haryana, India 
phone +91 124 463 58 65
e-mail info@rational-online.in
�.rational-online.in

RATIONAL 

+86 21 64737473
shanghai.office@rational-china.com

�.rational-china.cn

RATIONAL NZ Ltd
Auckland, 1643
tel. +64 (9) 633 0900
e-mail sales@rationalnz.co.nz
�.rationalnz.co.nz

RATIONAL Korea 

+82-2-545-4599
e-mail info@rationalkorea.co.kr
�.rationalkorea.co.kr

RATIONAL International Middle East
Zaabeel Road, Dubai, UAE
phone +971 4 337 5455
e-mail info@rational-online.ae
�.rational-online.ae

RATIONAL AUSTRALIA PTY LTD
Derrimut, VIC 3030
tel. +61 (0) 3 8369 4600
e-mail info@rationalaustralia.com.au
�.rationalaustralia.com.au

Europe

America

Asia/Pacific
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RATIONAL Norge AS
Frysjaveien 33b

Postboks 24 Kjelsås

0411 Oslo

Tel : + 47 22 70 10 10

Fax : + 47 22 70 10 29

e-mail : post@rational.no


