
bakning - grillning - catering

SelfCookingCenter®
®
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System catering

Helt enkelt mångsidig. 
Allt i en ugn.



På en kvadratmeter ersätter 
SelfCookingCenter® whitefficiency® 
mycket annan utrustning som ugnar, 
kastruller, pannor, tippvagnar,  
kokgrytor, fritöser och grillar.  

Med SelfCookingCenter® whitefficiency® tillagar du en mängd olika maträtter på 
minsta utrymme, på mycket kort tid. I alla kvantiteter, och om det behövs, allt på 
en gång. Du märker snabbt att den är en oumbärlig hjälpreda i köksvardagen 
och ett perfekt verktyg för varmhållningsdiskar, lunchbufféer, bagerier, 
barserveringar och catering - i alla storleksordningar. 

Displayen är självförklarande och handhavandet därför mycket enkelt. Du kan 
helt enkelt ställa in alla funktioner efter dina behov. 

Men det bästa av allt är enkelhet och variation i kombination med enastående 
kvalitet: Ugnens tekniska prestanda och programvarans matlagningsintelligens 
är båda baserade på den unika kompetens från RATIONAL’s forskning. Det 
garanterar alltid högsta matkvalitet, i alla användningsområde.

Vår affärsidé
Vi erbjuder människor som arbetar med varm mat i
professionella kök, den största möjliga nyttan.
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SelfCookingCenter® whitefficiency®



Kraftfull! Mycket nytta!
Bakom allt detta ligger de unika användarkunskaper som alla funktioner bygger på. Dessa kunskaper arbetas fram och  
aktualiseras löpande av det största utvecklingsteamet inom branschen. Köksmästare och kostexperter använder ca 25 ton 
livsmedel per år för att få fram det idealiska och mest effektiva tillagningsförloppet för varje produkt, i varje storlek och 
beskickningsmängd. Resultatet är whitefficiency®.

CareControl

Det intelligenta rengörings- och skötselsystemet ombesörjer 
automatiskt för hygienisk renhet och bibehåller värdet på 
din investering. Beroende på nedsmutsning förbrukas bara 
den mängd energi, vatten och kemikalier som är nödvändigt. 
Det finns inget behov alls för avkalkning. Du sparar tid och 
pengar. 

SelfCookingControl®

SelfCookingControl® registrerar storleken på den mat som ska 
tillagas samt beskickningsmängden med hjälp av sensorer. 
Tillagningsförloppet övervakas ständigt och automatiskt anpassat 
till aktuellt livsmedel. Det befriar från rutiner som att vända och 
efterreglera. 

Efficient LevelControl®

Efficient LevelControl®, verktyget för optimering av 
matproduktionen vid mise en place och i synnerhet vid 
à la carte. Här skapar de starka sidorna hos ELC® helt 
nya standarder. Här krävs effektiva blandbeskickningar, 
flexibilitet och reaktionshastighet. I stället för grillplatta, 
ugn eller panna använder du varje enskilt gejderspår 
individuellt för produktionen, ökar utnyttjandegraden 
genom kloka blandbeskickningar och sparar i slutändan 
tid och energi.

HiDensityControl®

Den patenterade HiDensityControl® är basen för effektiviteten 
hos SelfCookingCenter® whitefficiency®. Den lovar högsta matkvalitet, 
naturligtvis i små, men även i riktigt stora mängder. Absolut nödvändigt för 
att uppnå detta är en jämn och intensiv fördelning av värme, luft och fuktighet i 
ugnsutrymmet. SelfCookingCenter® whitefficiency® är oöverträffad på detta området!

Upp till 30 % högre nyttjandegrad med garanterad 
matkvalitet och minimal resursförbrukning.
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Varmhållningsdisk

En rekordhållare:
Varmhållningsdisken påfylld 
på bara 60 minuter.



Med SelfCookingCenter® whitefficiency® 
tillagar du ett stort utbud till din 
varmhållningsdisk i förstklassig 
och alltid reproducerbar kvalitet på 
bara en timme. Det är möjligt tack 
vare Efficient LevelControl® (ELC®) 
som tillagar många olika rätter på 
samma gång och som också ytnyttjar 
natten för produktion, helt utan din 
inblandning.

Många olika stekar som kalvlägg eller fläskstek med svål tillagas över natt i 
samma beskickning där de mognar på ett skonsamt sätt, resultatet blir så mört 
och saftigt att det inte går att jämföra med något annat. På morgonen tar du 
ut köttet eller låter de bitar som ska vara knapriga få en spröd skorpa. Bara 15 
minuter senare är SelfCookingCenter® ledig igen. 

Med ELC® tillagar du nu blandbeskickningar med många olika korttidsstekta 
produkter som panerat, korttidsstekta eller friterade produkter, pannbiff, grillade 
grönsaker, pizza och andra bakverk. Inom loppet av 60 minuter har du skapat en 
stor och attraktiv buffé. Det är effektivitet som får det att vattnas i munnen. 

Du kommer älska den aptitretande fräscha maten i din buffé där ingenting måste 
hållas varmt under lång tid och inget är överkokt. Tack vare ELC® och avsevärt 
kortare tillagningstider producerar du löpande alltid bara den mängd som du 
behöver. Det är en skillnad som gör att kunder blir hänförda stamgäster.

Glöm all konventionell, platskrävande och dyr köksutrustning och koncentrera dig 
på det varierande utbudet på din buffé som SelfCookingCenter® whitefficiency® 
gör möjligt. Den sparar pengar, arbete, möda och är en vinnare för dig och dina 
kunder.

Stor variation - produceras enkelt och snabbt.

> Inga långa varmhållningstider och därmed heller inga kvalitetsförluster
> Bästa tillagningsresultat, kan när som helst upprepas
> Enkelt handhavande
> Upp till 20 % lägre råvarumängder genom optimala tillagningsförlopp
>  Tillagning över natt utan tillsyn sparar tid och pengar, ökar dessutom pro-

duktionskapaciteten

”50 färska kycklingar perfekt tillagade på bara 30 minuter i 
SelfCookingCenter®.”
Elisabete Dantas, produktionschef, Intermarché, Portugal

®
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Öka ditt utbud med attraktiv 
partyservice eller eventcatering. 
Med en SelfCookingCenter® 
whitefficiency® erbjuder du lätt en 
överlägsen variation: Det spelar 
ingen roll om det rör sig om kött, 
fisk, fågel, äggrätter eller bakverk. 
Du kan alltid vara flexibel utifrån 
dina kunders önskemål.

Partyservice

Det perfekta upplägget för en fest.
Fräscht och varierande -  
en njutning för gommen

Organisationen är mycket enkel. Före evenemanget förbereder du i lugn och 
ro alla planerade maträtter med SelfCookingControl®. Välj helt enkelt önskad 
bryningsgrad och lämplig tillagningsgrad. Resten sköter SelfCookingCenter® 
whitefficiency®. SelfCookingControl® anpassar alltid tillagningsförloppet efter den 
aktuella produkten och med hänsyn till ditt önskade resultat. 

Tack vare snabb nedkylning bevaras kvaliteten hos maträtterna utan 
kompromisser, även under flera dagar. De förproducerade maträtterna läggs 
kalla i kantiner och fulländas med Finishing® i SelfCookingCenter® precis före 
avresan till orten för evenemanget. Det kan också göras direkt på plats i den 
mobila SelfCookingCenter®. Du serverar dina maträtter utan onödig varmhållning. 
Beroende på behovet producerar du ytterligare kantiner för servering så att 
maträtterna alltid är varma och har en överlägsen kvalitet.

"För 3 år sedan bytte vi vårt partyservice-kök till RATIONAL. Det stod snart 
klart för oss att det måste stå en sådan ugn i varje filial för att tillagningen ska 
vara effektiv och hålla hög kvalitet. Vi har lyckats med att öka antalet måltider 
och att laga fräschare mat mer effektivt. 
Carolin Ottilinger, Hofmetzgerei Ottilinger, Pöttmes, Tyskland



ServeringFinishing®Förproduktion

Mer vinst - mindre arbete.

> Flexibilitet möter kundernas önskemål
> Planerad förproduktion
> Flexibel servering utan varmhållning
> Högsta matkvalitet
> Fler bokningar med befintlig kapacitet

®



”Utan vår SelfCookingCenter® skulle vi knappast klara av tillströmningen under 
rusningstid. Först ville vi ha en SelfCookingCenter® för att kunna producera 
snabbare. I dag kommer våra kunder och säger att vår mat smakar mycket 
bättre.”
Emad Anwar, Smileý s Grill med fem fast food-restauranger, Kairo, Egypten

Effektiv blandbeskickning utan smaköverföring.

> Stor variation i en ugn.
> Flexibel efterproduktion
>  Konstant och hög kvalitet tack vare intelligent anpassning av tillagningstiden
> Enkelt handhavande
> Ersätter mycket annan utrustning
> Avsevärt lägre investerings- och driftkostnader 
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Take-Away

Fördelar att hämta: 
Take-away med ELC®.
I SelfCookingCenter® whitefficiency® 
tillagar du olika take-away-
maträtter i en och samma ugn. Det 
sparar utrymme som istället kan 
användas till att presentera ett brett, 
omväxlande och hälsosamt utbud. 
Tack vare multifunktionaliteten hos 
SelfCookingCenter® kan du alltid vara 
flexibel när efterfrågan förändras. Det 
gör investeringen säker.

Använd alla gejdernivåer i din SelfCookingCenter® whitefficiency® samtidigt för 
så olika maträtter som pizza, kycklingvingar, kycklingnuggets, hamburgare, 
pommes frites och klyftpotatis. Det är enklare i hanteringen och enormt mycket 
effektivare än användning av olika traditionella utrustningar som ugnar, pannor, 
stek- och grillplattor som vanligtvis står i standby-läge och förbrukar el. Det 
lyckas helt utan någon som helst smaköverföring och är också mycket fettsnålare, 
hälsosammare och läckrare när det gäller t ex fritering.

Gejderövervakningen i Efficient LevelControl® ombesörjer att du alltid har alla 
tillagningsförlopp under kontroll. När maträtten på en gejdernivå är färdig 
signalerar ELC®. Allt blir perfekt tillagat tack vare att  systemet automatiskt 
anpassar tillagningstiden beroende på hur mycket du tillagar, hur ofta och 
hur länge ugnsdörren står öppen. Du lyckas alltid få högsta och framför allt 
reproducerbar kvalitet även med tillfällig personal och utan långa utbildningar.

®





Grillkyckling
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Med saft och kraft:
96 grillkycklingar på 
bara 35 minuter.

Grillkyckling vill man ska vara 
gyllenbrun, knaprig, mör och saftig. 
SelfCookingCenter® whitefficiency® 
garanterar detta och dessutom mycket 
snabbare produktion, i större mängder 
samtidigt.

Jämfört med en rotationsgrill sparar du mer än hälften av tiden och med 
ett oöverträffat saftigt resultat med minimal viktförlust. Exakt reglering av 
tillagningsförloppet leder till effektivare användning av råvaror, upp till 17%.

Beroende på ugnens storlek grillar du enkelt 16 till 96 grillkycklingar på 
bara 35 minuter i en enda SelfCookingCenter® whitefficiency®. Också tillfällig 
personal lyckas med perfekt grillkyckling. Du väljer helt enkel ”Kyckling stekt” 
och tillagningsförloppet startar genast. Du kan även tillaga kycklingbitar 
eller kyckling med olika vikt samtidigt. SelfCookingCenter® whitefficiency® 
registrerar automatiskt storleken, den beskickade mängden och med upp till 
3 600 mätningar per timme ser den till att ugnsklimatet alltid är optimalt. Det 
garanterar konstant kvalitet både vid tillagning av full- och delbeskickningar, hel 
kyckling eller kycklingbitar.

Det är också möjligt att anpassa inställningarna så att endast önskat 
tillagningsförlopp kan väljas. Garanterat samma resultat - varje gång.

Mindre tid, mindre energi, mindre svinn.

> Perfekt knaprig och saftig kyckling
> Stora mängder på kort tid
> Enkel placering av kycklingen
> Individuellt anpassningsbara inställningar ("My Display")®



> Kyckling-superspike
  Våra speciella Superspikes gör det möjligt att placera kycklingen upprätt. 

Man får en jämn färg, knaprighet och ett mycket saftigt bröstkött. För 4, 6, 
8 eller 10 kycklingar per Superspike.

Ugnar Typ 61 Typ 62 Typ 101 Typ 102 Typ 201 Typ 202
5x1/1GN 5x2/1GN 8x1/1GN 8x2/1GN 15x1/1GN 15x2/1GN

Grillkyckling 950 g 20 st 40 st 30 st 60 st 60 st 120 st

Grillkyckling 1 300 g 16 st 32 st 24 st 48 st 48 st 92 st

Maximala beskickningsmängder GN
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Fulländad njutning:
Finishing® för snabb servering.
Finishing® i SelfCookingCenter® 
whitefficiency® är det effektivaste 
sättet att producera maträtter. 
Det innebär högsta matkvalitet, 
beredskap att servera på mycket kort 
tid, ingen överproduktion och inga 
långa varmhållningstider som sänker 
kvaliteten.

Finishing®

Framgången beror på att produktion och servering är åtskilda. Så här går det 
till: Du producerar maträtterna när du har tid. Produktionen av produkterna 
kan planeras in på en eller två dagar för att maxiamalt kunna kombinera 
tillagningsförloppen till blandbeskickningar. Maträtterna som har tillagats 
i SelfCookingCenter® whitefficiency® kyls genast ner och läggs upp kalla på 
tallrikar. Vid beställningen fulländar Finishing® maträtterna snabbt till perfektion. 
Innan maten serveras napperas såsen, tallriken garneras. Perfekt mat serveras 
direkt till gästerna på varma tallrikar.

Finishing® är lätt att hantera till och med av tillfällig personal. Tryck helt enkelt 
på knappen, ställ in tallrikarna, klart. Den individuella gejderövervakningen 
anpassar tillagningstiden med hänsyn till hur många tallrikar som har beskickats, 
hur ofta och hur länge ugnsdörren varit öppen under tillagningsförloppet.

Förproduktion med ELC® Kall uppläggning Individuell övervakning av varje 
gejdernivå
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Från beställning till servering på mindre än 8 minuter.

> Flexibel servering utan varmhållning
> Högsta matkvalitet
> Enkel hantering till och med för tillfällig personal
> Du tjänar extra för varje måltid

Uppläggning för servering

”Med vår nya SelfCookingCenter® och Finishing® är vi extremt flexibla och 
snabba. Med den betjänar vi både vår buffé- och à la carte-restaurangen plus 
producerar upp till 2 000 portioner vid eventcatering. Och det fungerar alltid. 
Vi har inga temperaturvariationer längre och kvaliteten är alltid lika hög.”
Markus Kirchner, kökschef, MARITIM Airport Hotel, Hannover, Tyskland

®
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Baka som ett proffs.
Mästerlig kvalitet i en 
handvändning.

Bakverk

Bakverk i alla varianter lyckas i 
SelfCookingCenter® whitefficiency® i 
mästerlig bagerikvalitet - gejdernivå 
för gejdernivå. Tack vare den enkla 
handhavandet lyckas du med varje 
produkt på första försöket. Du väljer 
helt enkelt ”Bakverk”, beskickar 
SelfCookingCenter® whitefficiency® och 
strax sprider sig den härliga doften av 
nybakat bröd i rummet. Så bakar du 
till exempel upp till 400 småfranska på 
bara tio minuter.

Med hjälp av Efficient LevelControl® kan olika bakverk produceras i en 
blandbeskickning på ett rullande schema. Varje enskild gejdernivå övervakas 
varje sekund och ELC® ombesörjer en jämn och hög kvalitet. Den idealiska 
gräddningstiden anpassas hela tiden till beskickningsmängden, hur ofta och hur 
länge dörren varit öppen under tillagningsförloppet.

SelfCookingCenter® whitefficiency® är utrustad med samtliga funktioner som 
behövs för professionell och individuell bakning: fem fläkthastigheter, anpassar 
klimatet perfekt till känsliga produkter. Klimatstyrningen, penslingsfunktionen 
och den dynamiska luftcirkulationen säkerställer ett jämnt bakresultat. 
SelfCookingControl® ser automatiskt till att ugnsklimatet är idealiskt anpassat 
efter aktuell bakprodukt. Resultatet är bakverk precis som hos bagaren. Vill 
du också erbjuda andra produkter hittar du många nya och inspirerande idéer 
här i broschyren. Baka effektivt med högsta kvalitet med genomtänkta och 
beprövade baktillbehör, du hittar allt från inhängningsställ och gejderställvagnar 
i bakstandard till bakplåtar och kantiner, pizza- och muffinsformar.



Beställ vår ugns- och tillbehörskatalog för mer information om vårt specialtillbehör för bakning.

> RATIONAL muffins- och timbalformar 
  Det extremt flexibla materialet förhindrar fullständigt att produkterna 

fastnar. Formarna lämpar sig även för tillagning av brylé, olika desserter, 
pocherade ägg och mycket annat.

> Bakplåtar, stek- och bakplåtar
  RATIONAL bakplåtar i aluminium kännetecknas i synnerhet av 

perfekta antistick-egenskaper, extrem tålighet och lång livslängd. 
3-skiktsbeläggningen TriLax® är reptålig och kan diskas i diskmaskin. Den 
främjar bildningen av en fin brun färg på produkterna och är värme- och 
natriumhydroxidbeständig.

> Transportvagn bakstandard
  Transportvagnen lämpar sig optimalt för påfyllning och tömning av 

gejderställvagnen. Transportvagnen i bakstandard har 9 L-formade 
gejderspår för bakplåtar med måtten 400 x 600 mm. Dessutom har de 
en teleskopfunktion som gör det möjligt att ställa ner plåtar och lägga på 
bakverk.

> Pizzaform för tallriksvagnar
  Med RATIONAL pizzaformar och en tallriksvagn gräddar du upp till 

100 pizzor på bara 10 minuter (max diameter 280 mm). Lägg pizzorna 
i formarna, ställ dem på tallriksvagnen och grädda dem saftiga och 
knapriga med Finishing® i RATIONAL ugnen.

> Inhängningsställ och gejderställvagn i bakstandard
  Inhängningsställen i bakstandard och gejderställvagnarna i bakstandard 

är utrustade med L-formade gejderspår. Tack vare det stora avståndet 
mellan gejderspåren kan RATIONAL ugnens hela kapacitet utnyttjas även 
vid höga bakverk. För att bakplåtarna inte ska halka ut har L-skenorna en 
uppåtgående kant på framsidan.

Stor variation i en beskickning.

> Flexibel efterproduktion
> Kvalitet som från bageriet
> Enkel hantering till och med för tillfällig personal
> Säker investering med många användningsmöjligheter®



18
19

My Display

Handhavandefel - inte en chans!
”My Display” strategin - noll fel.

Misstag kan hända. Men knappast 
med ”My Display”. Den har vi 
nämligen tagits fram för att utesluta 
handhavandefel av SelfCookingCenter® 
whitefficiency®. Den förenklar 
handhavandet genom en enkel princip: 
Du kan begränsa antalet alternativ 
i vissa sammanhang eller för vissa 
användare till det nödvändigaste. 

Du bestämmer helt enkelt om tillagningsförloppen för de aktuella produkterna ska 
ske via text eller bild och vilka signaler som ska höras. Din personal väljer bara 
önskat tillagningsförlopp. Allt annat går av sig självt. När maträtter ska beskickas 
eller tas ut hörs en signal. Displayen visar tydligt vad som måste göras och vilken 
gejdernivå som berörs. Anpassningar till de individuella kraven i ditt kök går 
snabbt och är enkla att göra. Lika problemfritt är det att ge olika personer olika 
åtkomsträttigheter.

Individuell anpassning.

> Enkel anpassning av manövreringen via valmeny
> Självförklarande symboler
> Begränsa handhavandefel
> Olika åtkomsträttigheter för olika användare

09:58
19.07.11

Fyll Ugn

®
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HACCP-hygiensäkerhet:
Alltid på den säkra sidan.

HACCP-hygiensäkerhet

SelfCookingCenter® whitefficiency®y 
ser till att livsmedlen alltid tillagas 
optimalt och hygieniskt klanderfritt. 
Alla HACCP-relevanta data sparas 
automatiskt under 10 dagar. 

Fullständig HACCP-dokumentation utan extra arbete.

> 10 dagars HACCP-dokumentation sparas automatiskt
> Enkel nedladdning på USB-minne
>  Enkel administration på PC med KitchenManagement-systemet (kan 

beställas som tillbehör)

Du kan när som helst hämta loggningen på displayen eller föra över den 
till datorn med hjälp av USB-minnet. Du är därför alltid på den säkra sidan 
när du dokumenterar och arkiverar HACCP-data, utan något extra arbete. 
SelfCookingCenter® whitefficiency® registrerar och dokumenterar alla viktiga 
tillagningsparametrar och de automatiska rengöringar som har gjorts.

Dokumentationen går ännu enklare med RATIONAL KitchenManagement-
systemet. Framför allt om du har flera ugnar från RATIONAL. Med 
KitchenManagement-systemet förvaltar du naturligtvis även alla HACCP-data 
utan problem. Och om du registrerar dig på ClubRATIONAL hittar du många fler 
program som du kan ladda ner utan kostnad.

®



KitchenManagement-systemet:
Den kortaste förbindelsen mellan 
skrivbord och produktion.

KitchenManagement-systemet

Med KitchenManagement-
systemet administrerar du 
enkelt dina RATIONAL-ugnar via 
datorn. Du kan snabbt och enkelt 
skapa tillagningsförlopp till din 
SelfCookingCenter® och enkelt, genom 
att trycka på en knapp, skicka dem till 
andra enheter i samma nätverk även 
om de står på olika platser. 

Ugnarna i nätverket har Ehternet-gränssnitt som liksom all annan 
nätverksutrustning integreras i offentliga eller företagsinterna nätverk. 
Ändringar i matsedlar, kampanjveckor, dagar med specialiteter – alla saker som 
kräver nya arbetsflöden. 
Efficient Management-systemet kan förutom att användas för att distribuera 
produktionsscheman och tillagningsförlopp utan den skapar också en perfekt 
överblick. Du kan se aktuell status för varje ugn och vid behov föra över all 
tillagningsdata som har sparats på ugnen till din dator. Då vet du genast vad som 
har producerats i de olika ugnarna.
Med KitchenManagement-systemet förvaltar du naturligtvis även alla HACCP-
data utan ansträngning. Dessa registreras specifikt för varje ugn och arkiveras 
på ett översiktligt sätt. All HACCP-data kan visas i översiktligt i tabellform eller 
som grafik. 
Och om du registrerar dig på ClubRATIONAL hittar du många fler program som du 
kan ladda ner utan kostnad.
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CareControl:
Det smarta sättet mot
kalk, smuts och kostnader.

CareControl

CareControl använder bara 
så mycket energi, vatten och 
kemikalier vid rengöringen som 
är nödvändigt. Samtidigt som alla 
komponenter får så mycket skötsel 
som möjligt. SelfCookingCenter® 
whitefficiency® identifierar 
rengörings- och sköselbehovet utifrån 
nedsmutsningsgraden. Den föreslår en 
passande automatisk rengöring med en 
exakt doserad mängd rengöringsmedel 
och avkalkningsmedel.

CareControl är: den härliga känslan att efter arbetsdagen är slut lämna ugnen
bakom sig och veta att den nästa morgon ser ut som ny. Men även den bra
känslan att denna bekvämlighet inte innebär slöseri. Vetskapen om att varje 
rengöring samtidigt betyder skötsel är värdebevarande och dessutom kostar 
mycket mindre än manuell rengöring.

Nyttan är självklar: glänsande fräschhet, hygienisk renhet och tillförlitliga 
funktioner genom minimal belastning av miljö och ekonomi.

Renhet och skötsel med 40 % lägre kostnader.

> Automatisk rengöring över natt
> Minskat behov av kemikalier, vatten och energi
> Kalkfritt, även utan avhärdning av vattnet
> Minimerade kostnader
> Hygienisk renhet, optimal skötsel av ugnen
> Optimalt hälsoskydd utan flytande rengöringsmedel

00:11
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®



I direkt jämförelse visar det sig hur 
stor nyttan med SelfCookingCenter® 
whitefficiency® verkligen är: Du 
behöver inte vänta på att anskaffnings-
kostnaderna tjänas in – ugnen lönar 
sig genast. Besparingarna av råvaru-
kostnader, energi, arbetstid liksom vid 
investering och platsbehov är så höga 
att de överstiger finansieringskostna-
derna.

Klar vinst.
Redan från början.

Mervärde

Genom minskat svinn sjunker råvarukostnaderna med upp till 20 %.
SelfCookingControl® anpassar tillagningsförloppen efter de aktuella produkter-
nas behov. Kött, fågel men även fisk tillagas därför särskilt skonsamt. Svinnet 
minskar och det sparar i genomsnitt upp till 20 % av råvarukostnaderna.

Minskad arbetstid
Många rutiner som att vända, ständigt kontrollera och efterreglera försvinner. Du 
sparar i genomsnitt 1-2 timmar per dag tack vare den enkla manövreringen och 
den automatiska rengöringen.

Sänkta energikostnader med 70 %
Genom korta förvärmningstider undviker man standby-driften som är vanlig hos 
traditionell utrustning. Tack vare Efficient LevelControl® och avsevärt kortare 
tillagningstider sparar du tid och energi i stor omfattning. Den extra finkänsliga 
regleringen och den behovsanpassade energitillförseln gör att man sparar i 
genomsnitt upp till 70 % jämfört med traditionell tillagningsutrustning.

Minimering av platsbehovet med 40 till 50 %.
På bara 1 m² uppställningsyta ersätter eller avlastar den 40-50 % av all traditio-
nell matlagningsutrustning och reducerar platsbehovet med mer än 30 %. Det 
innebär att investeringen blir lägre, platsbehovet minskar och därmed de löpande 
fastighetsrelaterade driftkostnaderna. 
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Service

Vi är där för dig.
Alltid och överallt.

> Rådgivning och projektering
  Vi ger gärna råd när det gäller lösningar på de speciella utmaningar som finns 

i ditt kök.

> Prova i ditt eget kök
  Tala med vår återförsäljare om du vill prova SelfCookingCenter® 

whitefficiency®. Ett samtal räcker. 

> Installation
  SelfCookingCenter® whitefficiency® är enkel att installera. Vi erbjuder dessutom 

omfattande installationslösningar när det föreligger speciella byggtekniska 
förutsättningar. Vårt väl utbyggda nät av RATIONAL SERVICE-PARTNER 
ombesörjer en snabb och sakkunnig installation.

> Introduktion på plats
  Våra erfarna RATIONAL köksmästare håller en individuell introduktion direkt i 

ditt kök. 

> Academy RATIONAL 
Utnyttja seminarier som är skräddarsydda efter dina behov och  
bli ett SelfCookingCenter®-proffs under handledning av erfarna 
RATIONAL köksmästare.

> ChefLine®

  Kompetenta råd från en kock till en annan. Har du frågor kan du ringa våra  
erfarna köksmästare. Du får snabbt tips och råd.  

> ClubRATIONAL
  Håll dig informerad och besök den unika kunskaps- och 

kommunikationsportalen med många spännande och nyttiga tjänster. Få tips 
och råd, byt recept och erfarenheter med andra kollegor. Med kostnadsfri 
uppdatering för din SelfCookingCenter® whitefficiency®.



> RATIONAL SERVICE-PARTNER
  Alltid i din närhet, alltid där för dig. Det väl utbyggda nätet av kvalificerade och 

engagerade RATIONAL SERVICE-PARTNER erbjuder tillförlitligt snabb hjälp  
vid alla tekniska problem inklusive garanterad reservdelsservice och teknisk 
hotline. 

> Återvinning
  SelfCookingCenter® whitefficiency är i hög grad återvinningsbar. Vi kan hjälpa 

till att återföra uttjänta enheter till materialkretsloppet. 

2 års 

garanti

Andorra
Argentina
Australia
Austria
Belarus
Belgium
Brazil
Bulgaria
Canada
Chile
China/Hongkong
Colombia
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Ecuador
Egypt
France
Germany
Greece
Hong Kong
Hungary
India

Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Jordan
Kazakhstan
Lebanon
Lithuania

Luxembourg
Malaysia
Malta
Mauritius
Mexico
Moldova
Netherlands
Netherlands Antilles
New Zealand

Norway
Oman
Pakistan
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar

Romania
Russia
Saudi Arabia
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sri Lanka
Schweden
Switzerland
Syria
Taiwan
Thailand
Tunisia
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Uruguay
Venezuela
Vietnam

RATIONAL SERVICE-PARTNER



För mer information beställ vår ugns- och tillbehörskatalog eller besök oss på nätet under www.rational-online.se
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Alltid den perfekta lösningen.
Tillval

>   UltraVent®

  Tack vare ventilationsteknologin hos UltraVent® kondenseras och avleds 
ånga. Kostsamma frånluftstekniska installationer är inte nödvändiga. 
Installationen är enkel och kan när som helst göras i efterhand. Ingen 
frånluftsanslutning är nödvändig.

> Combi-Duo – dubbel flexibilitet, ingen extra plats
  Kombinationen av två SelfCookingCenter® whitefficiency® i bordsversion 

ställda ovanpå varandra öppnar många nya möjligheter: Framför allt när 
du har ont om plats i köket. 

  Du arbetar samtidigt i olika tillagningssätt utan att offra extra plats – det 
ger maximal flexibilitet. Du kan t ex producera stek i den undre ugnen och 
grillade produkter i den övre ugnen.

> Tillagning med integrerad fettuppsamling. Enkel avfallshantering av fett.
  Den integrerade fettuppsamlingen är speciellt lämplig vid tillagning av 

särskilt fetthaltiga maträtter som t ex fågel eller lägg för att på så sätt 
undvika besvärliga fettavlagringar i avloppssystemet.

  Droppande fett samlas upp redan i ugnsutrymmet och leds till speciella 
fettuppsamlingskantiner. En integrerad spärrventil gör det möjligt 
att byta den fulla uppsamlingskantinen även under tillagningen. Det 
uppsamlade fettet kan sedan tas omhand på ett säkert och miljöriktigt 
sätt. Omständligt och dyrt underhåll av fettavskiljare liksom kostnader för 
omhändertagande av fett och olja reduceras till ett minimum.

> Flexibel placering – enkelt och snabbt på varje plats.
  Det mobila utförandet ger högsta flexibilitet och mobilitet för 

cateringverksamhet, partyservice- eller festtältsverksamhet liksom för 
bankettarrangörer. En specialkonstruerad pall möjliggör enkel transport 
av ugnarna till uppställningsplatsen.

  De robusta hjulen i rostfritt stål säkerställer alltid lätt rörlighet. 
Anslutningen av ugnarna är färdig på mycket kort tid.



Beställ våra kundfokuserade broschyrer för information eller besök oss på nätet under www.rational-online.se.

Laga mat med våra köksmästare.

Din testkörning av SelfCookingCenter® whitefficiency®: 
RATIONAL CookingLive 

Upplev kraften i vår SelfCookingCenter® whitefficiency®. Besök ett av 
våra kostnadsfria events i din närhet och laga mat tillsammans med våra 
köksmästare.

Erfarenheten har visat att efterfrågan är stor. Anmäl dig därför i god tid.
För frågor om tider för matlagningsseminarier står vi gärna till tjänst på: 
tel 040-680 85 00, datumen finns också på www.rational-online.se.



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 3 89 57 05 55
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 

+82-31-756-7700
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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