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Lancering VCC Overname door huidige 
eigenaren. 

Lancering XS Lancering nieuwste lijn 
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Wereldwijd worden meer dan 130 
miljoen maaltijden per dag bereid in 

RATIONAL apparatuur



› Combi-steamer

› Kan grillen, roosteren, bakken, stomen, 
frituren zonder vet en regenereren (finishing®)

› Vervangt verschillende apparatuur

› Intelligent plansysteem voor 50% meer 
productiviteit (iProductionManager)

› Intelligent klimaatmanagement voor keer op 
keer een perfect resultaat (iDensityControl)

› Eenvoudig te bedienen (iCookingSuite)

› Reinigt zichzelf, inclusief ontkalking 
(iCareSystem)

RATIONAL 
iCombi® Pro



› Multifunctioneel

› Kan bakken/braden, koken in water, frituren, 
stoven, koken van soepen en sauzen, sous-
vide bereiden...

› Vervangt verschillende apparatuur

› Intelligent indelen van verschillende bakzones 
(iZoneControl)

› Eenvoudig te bedienen (iCookingSuite)

› Supersnel op temperatuur en ook weer 
afgekoeld. In werking als het nodig is, in rust 
wanneer het kan. (iVarioBoost)

› Reinigen is minutenwerk

RATIONAL
iVario® Pro



Horeca Retail Slagerij

RATIONAL Nederland
Branches

AGF-specialist Petrol



RATIONAL Nederland
Verkoop via twee kanalen

15 eigen verkopers Dealer netwerk 



RATIONAL België
Verkoop via twee kanalen

10 eigen verkopers Dealer netwerk 



Sales & Marketing Technisch Kooktechnisch Staf & ondersteuning 

• Verkoop buitendienst

• Verkoop binnendienst

• Marketing

• Planning en organisatie

• Nieuwplaastsingsteam

• Monteurs

• Koks • Directie 

• Operationeel

• HR

• Administratie 

• Magazijn 

• Facilitair 

RATIONAL Nederland
Organisatie



Sales Technisch Kooktechnisch Staf & ondersteuning 

• Verkoop buitendienst

• Verkoop binnendienst

• Planning en organisatie

• Nieuwplaastsingsteam

• Monteurs

• Koks • Directie 

• Operationeel

• HR

• Administratie 

• Magazijn 

• Facilitair 

RATIONAL België
Organisatie



RATIONAL Nederland
Kengetallen personeel

› 85 medewerkers

› 32 eigen monteurs

› 5 kooktechnisch adviseurs

› 2 nieuwplaatsingsteams 



RATIONAL België
Kengetallen personeel

› 42 medewerkers

› 16 eigen monteurs

› 4 kooktechnisch adviseurs

› 3 nieuwplaatsingsteams 



RATIONAL Nederland
Kooktechnisch adviseurs

› Levenslange ondersteuning van de apparatuur 
op kooktechnisch gebied 

› Gratis toegankelijke masterclasses voor een 
optimaal rendement 

› Instructie- en inspiratievideo’s 

› Chef’s hotline voor hulp op afstand 



RATIONAL België
Kooktechnisch adviseurs

› Levenslange ondersteuning van de apparatuur 
op kooktechnisch gebied 

› Gratis toegankelijke masterclasses voor een 
optimaal rendement 

› Instructie- en inspiratievideo’s 

› Chef’s hotline voor hulp op afstand 



Monteurs en nieuwplaatsingsteam worden 
aangestuurd door planning met kennis van 
de apparatuur.

RATIONAL Nederland
Serviceorganisatie

2 nieuwplaatsingsteams 

› Plaatsen nieuwe machines

› 32 eigen monteurs door heel NL

- Onderhoud 
- Storingen 



Monteurs en nieuwplaatsingsteam worden 
aangestuurd door planning met kennis van 
de apparatuur.

RATIONAL België
Serviceorganisatie

3 nieuwplaatsingsteams 

› Plaatsen nieuwe machines

› 16 eigen monteurs door heel BE

- Onderhoud 
- Storingen 




