
Easy Bar Menu a iCombi Pro XS.
Nabídněte hostům kompletní zážitek.

Jak si udržet hosty v baru po celý večer? Se společností Bidfood 
jsme připravili kompletní balíček produktů pro váš bar zahrnující 
technologii, suroviny a recepty, které najdete na stránkách 
Bidfood. 

RATIONAL přináší technologické řešení. Je malé, energeticky 
nenáročné, přesto výkonné a fl exibilní. Jmenuje se konvektomat 
iCombi Pro XS. Nesmírná variabilita konvektomatu iCombi Pro 
XS umožňuje díky varné technologii a svým malým rozměrům 
připravit cokoliv a instalovat prakticky kdekoliv.

Co získáte s iCombi Pro XS?
› Vaření, pečení, smažení i grilování v jednom zařízení. 
› Flexibilita při přípravě více pokrmů najednou.
› Zkrácení času přípravy.
› Vždy stejný výsledek, znovu a znovu.
› Úspora energie, času, místa v kuchyni a peněz.

Otočte pro více informací.Naskenujte QR kód a dozvíte se více.

Kompletní řešení, od surovin až po technologie, 
od společností RATIONAL a Bidfood.



iCombi Pro XS ve vašem baru.

Kompletní balíček pro váš bar i s fi nancováním.
Připravili jsme si pro vás dva balíčky i s přehledem možného fi nancování. Součástí balíčku je vždy konvektomat 
iCombi Pro XS se sadou varného příslušenství. Pro prostory, které nejsou dostatečně odvětrávané, máme v jednom 
z balíčků také kondenzační digestoř UltraVent Plus pro odvádění páry a redukci kouře.

Sada Easy Bar Menu 1
› Konvektomat iCombi Pro XS 6-2/3
› 2 ks grilovacího roštu, 2 ks plechu na smažení a pečení

Pořizovací cena sady: 229 900 Kč bez DPH

Vzorový operativní leasing bez akontace
› Splátka: jen 158 Kč bez DPH na den
› Roční pojistné: 2 069 Kč
› Délka fi nancování: 60 měsíců

Sada Easy Bar Menu 2
› Konvektomat iCombi Pro XS 6-2/3
› Kondenzační digestoř UltraVent Plus
› 2 ks grilovacího roštu, 2 ks plechu na smažení a pečení

Pořizovací cena sady: 363 120 Kč bez DPH

Vzorový operativní leasing bez akontace
› Splátka: jen 250 Kč bez DPH na den
› Roční pojistné: 3 268 Kč
› Délka fi nancování: 60 měsíců

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

Chci vědět víc.
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