
VarioCookingCenter ®  je multifunkční a převratný kuchyňský 
přístroj. Slouží jako univerzální náhrada za běžné sklopné 
pánve, varné kotle, vařiče, fritézy a grily a umožňuje zbavit 
se klasických hrnců a pánviček. Tento spotřebič zaručuje 
komfortní a efektivní pracovní podmínky a při práci zajišťuje 
absolutní bezpečnost. Díky chytrému designu a konstrukci je 
VarioCookingCenter ®  velmi robustní a přináší trvalé úspory 
při výrobě, provozu i recyklaci na konci životnosti.

Významné a trvalé úspory

Úspory ve vaší kuchyni  
VarioCookingCenter ®  nahradí několik jiných spotřebičů, takže  
získáte v kuchyni o 30 % více prostoru. Díky tomu lze změnšit  
velikost digestoře a tak ještě více snížit spotřebu energie.

Radikálně se sníží spotřeba vody, tuků a surovin na vaření,  
ale také čistících prostředků na mytí a údržbu.

A navíc díky vynikajícímu výkonu VarioCookingCenter ®  
spotřebujete až o 40 %* méně energie.

30  %
Až 30% úspora podlahové plochy

60  %
Snížení výparů z vaření až o 60 %

40  %*
Úspory energie až 40 %

70  %
Až 70% snížení spořeby vody

10   %*
V průměru o 10 % nižší spotřeba surovin

Úspory při provozu: 

* Viz srovnávací tabulka energetických úspor

VarioCookingCenter ®

Úspora energie a další výhody pro 
vaši kuchyň i životní prostředí 
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Srovnávací tabulka energetických úspor 

Energie a čas Multifunkční 
kuchyňský spotřebič 
2 GN, 17,5 kW

Sklopná pánev 
2 GN, 15 kW

VarioCookingCenter® 211 
28 kW  
(dynamický 22 kW)

Úspory

Smažení*

Energie na kg hranolek 
[kWh/kg] 1,457 _ 0,919

(0,959)
o 36,9 % méně
(o 34,2 % méně)

Hranolky za hodinu [kg/h] 7,4 _ 26,75
(26,75)

3,6x rychlejší
(3,6x rychlejší)

Restování**

Energie na předehřátí 
[kWh/dm²] 0,067*** 0,047 0,026***

(0,027)
o 44–61 % méně
(o 43–60 % méně)

Předehřívání (doba pro
stabilizaci teploty) [min] 26,5*** 9,5 6***

(6,5)
1,6–4,4x rychlejší
(1,5–4,1x rychlejší)

Restování mletého masa: 
Energie na kg masa  
[kWh/kg]

0,57*** 0,48 0,43***
(0,45)

o 10–25 % méně
(o 6–21 % méně)

Vaření**

Ohřev vody  
[kWh/kg] 0,094*** 0,099 0,089***

(0,090)
o 5–10 % méně
(o 4–9 % méně)

Ohřev vody  
[min] 35,25*** (100 l) 27,41 (70 l) 20,75*** (100 l)

(23,33) 
1,3–1,7x rychlejší
(1,2–1,5x rychlejší)

* Podle normy DIN 18873-3:2011-12 ** Podle normy DIN 18873-5:2011-02 *** Stanoveno nezávislou kontrolní agenturou

Náš závazek ke snížení zátěže životního prostředí  
Společnost RATIONAL věnuje zvláštní pozornost tomu, co se 
s jejími přístroji stane na konci jejich životního cyklu. Vzhledem 
ke snížení počtu používaných přístrojů je ve finále nutno 
likvidovat až o 40 % méně materiálu. A navíc je téměř celý 
VarioCookingCenter® vyroben z materiálů, které lze snadno 
recyklovat a tedy znovu použít. 

98 %

40 %

Míra recyklovatelnosti

Uspořených materiálů

Úspory při recyklaci

Od výroby po dodání 
Díky své multifunkčnosti a většímu výkonu dokáže 
VarioCookingCenter® nahradit až 3 běžné spotřebiče. 
Znamená to 40% úsporu oceli při výrobě a 50% snížení 
obalových materiálů a emisí CO2 při přepravě.

40 %

50 %

Úspory na surovinách

Úspory na přepravě / obalových materiálech

Úspory při výrobě 

info@rational-online.com 
rational-online.com


