
PRVNÍ Z NOVÉ TŘÍDY PRODUKTŮ





První z nové třídy skutečně unikátních produktů

Rational Production vytvořila novou, pokročilou třídu 
produktů se zlepšenými vlastnostmi, počínaje vlajko-
vou lodí společnosti - Unitray. Unitray představuje 
nový koncept, který je aplikován na všechny produk-
ty v adě UNI a je navržen pro dokonalou spolupráci s 
dalšími unikátními výrobky v této řad.



Jedinečný protože  
definuje novou třídu vozík 

Unitray je nový distribuční jídelný vozík  
od společnosti Rational Production, který  
definuje nové standardy kvality. Unitray byl  
zcela přepracován s cílem stát se nejlepším  
ve své kategorii: nový design, nové materiály  
a pečlivé zaměření na ergonomii výrobku  
a jeho náklady na provoz.

PŘEDNÍ 
STRANA

STRANA (A) STRANA (B)



MODERNÍ 
Nový design a nové materiály, společně s inovativní výrobní 
technologií, definují nové standardy výrobku, které kombinují 
barevné odstíny a základní formy tak, aby vytvořili řešení, které 
dokonale splyne s jakýmkoliv prostředím.

 
KOMPAKTNÍ 
Nejkompaktnější vozík své kapacity na trhu. Unitray nové 
generace zabírá o 12% méně místa a je o 6% lehčí, čímž šetří 
místem a snižuje úsilí potřebné k manévrování vozíku. Všechno 
příslušenství je vestavěné do nižších oddělení výrobku.  
 
VYSOCE VÝKONNÝ
Vozík vykazuje nejvyšší výkonnostní úroveň ve své kategorii, 
což umožňuje jeho použití ve všech typech aplikací: C/S (cook & 
serve), C/C (cook & chill) a C/F (cook & freeze). 
 
PEVNÝ 
Nový design a jeho všestranný rám zaručuje mimořádnou 
odolnost a pevnost a číní tak vozík vhodným pro použití i v 
náročných prostředích. 
 
BEZPEČNÝ 
Rukojeti byli znovu navržené tak, aby chránili ruce uživatele 
před možným zraněním. Speciální systém na zavírání dveří 
zaručuje, že vozík může být otevřený zevnitř, v souladu s 
platnými bezpečnostními předpisy.

EKOLOGICKÝ 
Díky nové výrobní technologii a použitým materiálům, lze nahra-
dit jednotlivé komponenty, takže lze vozík snadněji udržovat 
a zaručuje se tak i delší životnost a ekologická udržitelnost 
produktu.

 
ERGONOMICKÝ 
Optimální pozice a úchop držadla rukojeti. Velký barevný 
displej s uživatelsky přívětivým rozhraním. Napájecí kabel je 
zakázkově umístěn do bočního prostoru oddělení vozíku a 
volitelné doplňky jsou integrovány do spodních oddělení, tak, 
aby nepřekáželi obsluze vozíku.

ČISTÝ 
Snadno se čistí, díky splachovacím plochám a širokým úhlům 
otevírání, které lze otevřít jak vnitřně, tak zvenčí.  
 
PRAKTICKÝ 
Zvolené designové řešení zaručují produkt, který je jednodu-
chý na údržbu a prodlužuje se tím životnost výrobku a výrazně 
snížují provozní náklady.
 
FLEXIBILNÍ 
Volitelné doplňky a příslušenství vyvinuté speciálně pro Unitray 
umožňují, aby se využil maximální potenciál vozíku a to i ve 
specifických situacích, jakými jsou snídaňové služby nebo  
integrace služby s velkým počtem jídel v domovech důchodců.



PŘEDNÍ 
STRANA

STRANA (A) STRANA (B)

Jedinečný protože 
dokonale servíruje jídlo

Uniserv plus je ideálním partnerem Unitray, kom-
paktní a ergonomické řešení umožňující rychlou 
distribuci jídla při teplotách, které  
se udrží po dlouhou dobu, díky vestavěnému 
ohřívacímu systému.



PŘEDNÍ 
STRANA

STRANA (A) STRANA (B)

Jedinečný protože
je rychlý a spolehlivý 

Uniserv std je pevný, spolehlivý, kompaktní,  
lehký vozík navržený pro distribuci jídla  
za zcela bezpečných podmínek, chránící  
ej před znehodnocením a znečištěním.  
Jeho ergonomický tvar velmi usnadňuje 
manévrování.



Jedinečný protože  
je všestranný, jednoduchý a levný 

Uniserv jolly je navržený, aby byl všestranný a 
snadno ovladatelný, ale zároveň i schopný rychle, 
efektivně a bez námahy přepravit veškerý obsah  
z Unitray.

PŘEDNÍ 
STRANA

STRANA (A) STRANA (B)





SKLÁDACÍ POLICE 
Vozík může být vybaven skládací policií na odkládání táců 
během distribuce jídla nebo čištění.

DRŽÁK PYTLŮ

Jednotka Unitray může být doplněna o držák na  
pytle/podpěru na nádobu na jedné nebo na obou stranách.  
K dispozici ve dvou verzích: samostatně stojící nebo  
v kombinaci se skládací policí.

BARVY

Unitray je k dispozici ve žluté a modré barvě.

 

COMMUNICATOR USB NASTAVENÍ 

Používá se ke stahování teplot a alarmů, ale také k 
přeprogramování parametrů pomocí USB klíče. Analýzu dat 
a archivaci na PC lze provádět v souladu s předpisy HACCP, 
pomocí softwaru "Communicator USB".

COMMUNICATOR PLUS NASTAVENÍ

Umožňuje spravovat vozík od A do Z v reálném čase ze 
vzdáleného umístění. Analýzu dat a archivaci na PC lze 
provádět v souladu s předpisy HACCP, pomocí softwaru "Com-
municator PLUS".

NASTAVENÍ KOŠE

Zabezpečuje převoz koše naplněného jídlem na tácech mezi 
servisním vozíkem Uniserv a vozíkem Unitray. Díky tomuto 
volitelnému vybavení je pohyb a distribuce jídel jednodušší, 
jelikož jsou prováděny servisním vozíkem, který je lehčí a 
kompaktnější.

 

DRUHY POJEZDŮ

Unitray má celou řadu pojezdových koleček: v nerezové nebo 
pozinkované oceli s průměrem 160mm nebo 200mm. Centrální 
brzda (na obou otočných kolečkách). Pojezdová kolečka s blo-
kací (aby kolečka rotovala a byl jim umožněn postranní pohyb).
 

ZMENŠENÝ NÁRAZNÍK 
Snižuje délku o 70mm a tím je Unitray nejmenším vozíkem ve 
své kategorii.

DOPLNKY



COOK & SERVE COOK & CHILL / COOK & FREEZE

C/S - C/C - C/F POUŽITÍ

Unitray je k dispozici v různých verzích: C/S (COOK&SERVE): pro 
udržení potravin v požadované teplotě, v chladících  
i ohřevných odděleních. 

C/C (COOK&CHILL), C/F (COOK&FREEZE): pro udržení jídla 
v chladu v obou odděleních a regeneraci jídla v ohřevném 
oddělení pomocí aktivace teplého cyklu ve vhodném 
okamžiku, buď ručně nebo automaticky. V obou verzích jsou 
čtyři tepelné cykly, které lze plně přizpůsobit. Aby bylo možné 
řídit všechny požadavky a zajistit optimální výkon. 

UZAMYKACÍ SYSTÉM 
Dveře vozíku lze uzamknout, aby se zabránilo přístupu 
neoprávněných osob.

 
 

MULTI POWER 
Volitelná možnost Multipower zajišťuje vypnutí napájení když 
se dosáhne požadované teploty během tepelného cyklu, s 
cílem optimalizovat správu maximalní spotřeby  
v zařízení.

4 DVEŘE 
Základní model Unitray je k dostání jako 2 dveřový,  
ale je dostupná i 4 dveřová verze s uzavíracím  
systémem římských žaluzií.

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ 
Pomocí správného tažného zařízení se zabezpečí pohyb až pro 
4 připojené vozíky.

ODDĚLOVACÍ MŘÍŽKA NA TÁCY 
Zabraňuje, aby se obsah ve vozíku přemístňoval z jednoho tácu 
na druhý během převozu.

 
 

MOTORIZACE

Unitray může být dodán i v motorizované verzi, která dokáže 
přepravit vozík i na trasách s 15% stoupáním.



PNÍSLUŠENSTVÍ
STANDARDNÍ TÁCY  
Distribuce kompletních teplých a studených jídel upravených 
dle specifických požadavků.

1/2 TÁCU 
Distribuce redukovaného menu. Distribuce snídaní v kom-
binaci s tácem na snídaňovou nádobu.

TÁCOVÝ SET PARKINSON 
V kombinaci se standardním tácem pro větší stabilitu nádobí.

TÁC NA ZAPÉKACÍ NÁDOBY 
Distribuce neporcovaných jídel. 

POLICE NA SNÍDAŇOVÉ NÁDOBY

Police na držáky nádobí pro distribuci snídaní.

POTRAVINOVÁ SONDA

Pro použití s   volitelným "Communicator USB". Umožňuje 
uživateli měřit teplotu uvnitř potravin a ukládá nashromážděná 
data v paměti vozíku.

FORMÁT ROZMĚRY BARVA

GN 530x325 mm
mléčná káva / žlutá šedá

EXT 565x332,5 mm

FORMÁT ROZMĚRY BARVA

1/2 GN 263x326 mm
mléčná káva / žlutá šedá

1/2 EXT 280x332,5 mm

FORMÁT ROZMĚRY BARVA

GN 530x325
mléčná káva / žlutá šedá

EXT 565x332,5

FORMÁT ROZMĚRY BARVA

GN 530x325
mléčná káva / žlutá šedá

EXT 565x332,5

FORMÁT ROZMĚRY BARVA

2 X 1/2 GN 263x326 mm
mléčná káva / žlutá šedá

2 X 1/2 EXT 280x332,5 mm

N



KULATÝ PLOCHÝ TALÍŘ / POKLICE

KULATÝ PLOCHÝ TALÍŘ  S OBRÁZKY / POKLICE

2-KULATÝ PLOCHÝ TALÍŘ SE 2 2 ODDĚLENÍMI / POKLICE

OBDÉLNÍKOVÁ NÁDOBA / POKLICE 

ČTVERCOVÁ NÁDOBA / POKLICE

KULATÁ NÁDOBA / POKLICE

KOŠ NA PŘEVOZ 
Zabezpečuje převoz jídla na tácech mezi servisním vozíkem Uniserv a vozíkem Unitray.   

IDENTIFIKACE ODDĚLENÍ 
Užitečný doplňek pro praktické přiřazení úkolů nebo připojení dokumentů k vozíku.

DÉLKA ROZMĚRY ŠÍŘKA KAPACITA TÁCŮ

SMALL 611x665x997 mm
91,15 20

79 24

LARGE 611x665x1234 mm
91,15 26

79 30

ROZMĚRY  MATERIÁL BARVA

talíř Ø 215 mm porcelán bílá

poklice Ø 216 H53.5 mm PP syntetický materiál oranžová / žlutá / šedá

ROZMĚRY  MATERIÁL BARVA

talíř  Ø 215 mm porcelán bílá

poklice  Ø 216 H53,5 mm PP syntetický materiál oranžová / žlutá / šedá

ROZMĚRY  MATERIÁL BARVA

talíř  Ø 215 mm porcelán bílá

poklice  Ø 216 H53,5 mm PP syntetický materiál oranžová / žlutá / šedá

ROZMĚRY  MATERIÁL BARVA

nádoba 177x111x35 mm porcelán bílá

poklice 177x111x28 mm PP syntetický materiál oranžová / žlutá / šedá

ROZMĚRY  MATERIÁL BARVA

nádoba 120x120x42 mm porcelán bílá

poklice  115x115x37 mm PP syntetický materiál oranžová / žlutá / šedá

ROZMĚRY  77777 MATERIÁL BARVA

nádoba Ø135x69 mm / 0,5lt porcelán bílá

poklice  Ø122 H18 mm PP syntetický materiál oranžová / žlutá / šedá



TECHNICKÉ ÚDAJE

UNITRAY

POPIS MĚRNÁ JEDNOTKA HODNOTA

Rozměry (standardní) mm SMALL 766x1049x1360 LARGE 766x1049x1597

Rozměry (bez nárazníků) mm SMALL 766x979x1360 LARGE 766x979x1597

Průměr pojezdových koleček mm PEVNÉ 160 / 200 / ROTAČNÍ 160 / 200

Stupeň ochrany IPX5

Minimální teplota chladícího prostoru °C -3

Maximální teplota teplého prostoru °C 130

Typy táců GN, EXT

Hmotnost Kg SMALL ˜187 LARGE ˜203

Pracovní teplota °C od 5 do 40 ° C

Plynový systém chlazení R134a

POPIS PRODUKTU

POUŽITÍ Vozík pro distribuci teplého a studeného jídla na jednotlivých tácech.

NASTAVENÍ Zařízení na regeneraci potravin / tepelná ventilace s vestavěným odvětrávaným chlazením.

EXTERIÉR

Ovládací panel: vyrobený z tepelně tvarovaného ABS, extrémně odolný proti nárazům. Horní kryt: tepelně tvarované 
ABS a hliník s integrovanou bariérou. Rukojeti: ergonomické, horizontální úchop, navržený tak, aby chránil ruce 
obsluhy. Tělo: z hliníku, potaženo velmi silnou  anodickou oxidací, snadno se čistí, odolné protinárazové HPL panely. 
Dveře: standardní dvoudveřová sestava, úhel otevření 270°. Možnost 4 dveřové sestavy s 270° úhlovým uzavíracím 
systémem římských žaluzií. 

INTERIÉR

Komora: z nerezové oceli s velkými zaoblenými vnitřními rohy a bezspárovými plochami pro odtok, které usnadňují 
čištění. Kryt ventilátoru rotoru a podpěry táců: ve snadno odnímatelné a omyvatelné nerezové oceli. Oddělovač: z 
hliníku a syntetického materiálu, plně omyvatelný, také v mycím tunelu, s těsněním, které může být vyměněno přímo 
uživatelem bez použití nářadí a bez nutnosti odstranění oddělovače.

DVEŘE
Skládají se z hliníkového rámu, vnějšího panelu v HPL, centrálního panelu z izolačního materiálu a dvou vnitřních 
panelů z nerezové oceli. Snadno vyměnitelné silikonové těsnění. Úhel otevření 270°. Automatické uzavírání s 
mechanismem integrováným do rámu, aby se předešlo nárazům a rozbití. Volitelné zamykání klíčem.

MATERIÁLY AISI304 nerezavějící ocel, hliník, syntetický materiál.

KAPACITA JÍDEL

MODEL 20 TÁCY 24 TÁCY 26 TÁCY 30 TÁCY

SMALL šířka 91,15 mm šířka79 mm

LARGE šířka 91,15 mm šířka79 mm

NAPÁJENÍ A ELEKTRICKÉ NORMY

VÝKON (kW) CE 400V 16A 3F 
50/60Hz

CE 230V 16A 1F 
50/60Hz

CE 230V 20A 1F 
50/60Hz

CE 230V 32A 1F 
50/60Hz

CE 230V 16A 3F 
50/60Hz

POUŽITÍ

9,8 x C/F -C/C

7,3 x x C/S -C/C

6,5 x x C/S -C/C

4,6 x x C/S

3,7 x x x C/S



POPIS PRODUKTU

POUŽITÍ Otevřený neutrální servisní vozík pro přepravu košů.

EXTERIÉR
Základna: v syntetickém materiálu odolném proti nárazům. Pojezdy, které drží a posouvají koš jsou z hliníku, který je ošetřený 
velmi silnou anodickou oxidací a s kolečky ze syntetického materiálu. Ergonomické rukojeti z hliníku potažené velmi silnou 
anodickou oxidací.

MATERIÁLY Hliník, syntetický materiál.

UNISERV JOLLY

POPIS MĚRNÁ JEDNOTKA HODNOTA

Rozměry (standardní) mm 753x848x1120

Průměr pojezdových koleček mm PEVNÉ 125 / ROTAČNÍ 125

Čištění Vozík lze umýt v čistícím tunelu při teplotě vody max. 65 ° C.

Typ koše GN, EXT

POPIS PRODUKTU

POUŽITÍ Uzavřený neutrální servisní vozík pro přepravu košů.

EXTERIÉR
Tělo: z hliníku, potaženo velmi silnou  anodickou oxidací. Snadno se čistí, odolné protinárazové HPL panely. Základna: z 
hliníku, potaženo velmi silnou anodickou oxidací a následně natřeno. 4 dveře s 270° otevíráním. Gumový nárazník po celém 
obvodu.

DVEŘE Skládají se z hliníkového rámu, rukojetí s velmi silnou anodickou oxidací a odolných protinárazových HPL panelů. Úhel 
otevření 270°.

MATERIÁLY Hliník, syntetický materiál.

UNISERV STD

POPIS MĚRNÁ JEDNOTKA HODNOTA

Rozměry (standardní) mm SMALL 763x806x1329 LARGE 763x806x1566

Průměr pojezdových koleček mm PEVNÉ 125 / ROTAČNÍ 125

Čištění Vozík lze umýt v čistícím tunelu při teplotě vody max. 65 ° C.

Typ koše GN, EXT

POPIS PRODUKTU

POUŽITÍ Uzavřený, izolovaný neutrální servisní vozík pro přepravu košů.    

EXTERIÉR
Horní kryt: tepelně tvarované ABS a hliník s integrovanou bariérou. Tělo: z hliníku, který je potažený velmi silnou anodickou 
oxidací a odolných protinárazových HPL panelů. Snadno se čistí.  Nárazník: z hliníku, potažený velmi silnou anodickou oxidací 
a následně natřený. 2 dveře s 270° otevíráním. Gumový nárazník po celém obvodu.

INTERIÉR Komora: Z nerezové oceli, plně rozkládací, umožňující snadné čištění. 
Pojezdy na podpěru táců ze syntetického materiálu.

DVEŘE Skládají se z hliníkového rámu, vnějšího panelu z HPL, centrálního panelu z izolačního materiálu a vnitřního panelu z nerezové 
oceli. Úhel otevření 270°. Automatické uzavírání s mechanismem integrováným do rámu, aby se předešlo nárazům a rozbití.

MATERIÁLY AISI304 nerezavějící ocel, hliník, syntetický materiál.

UNISERV PLUS

POPIS MĚRNÁ JEDNOTKA HODNOTA

Rozměry (standardní) mm SMALL 763x848x1398 LARGE 763x848x1635

Průměr pojezdových koleček mm PEVNÉ 125 / ROTAČNÍ 125

Čištění Vozík lze umýt v čistícím tunelu při teplotě vody max. 65 ° C.

Typ koše GN, EXT
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RATIONAL PRODUCTION srl

 
Via L. Galvani, 7/H 
24061 Albano S. Alessandro (BG) Italy 
T. +39 035.452.1203 
F. +39 035.452.1983 
info@rationalproduction.com 
www.rationalproduction.com  


