
Rapido
Een jumbo-sized Miracle

Miracle
Een baby Rapido

NEDERLAND

Rapido vs Miracle



op twee manieren geïnterpreteerd
Dezelfde kwaliteit

Als u opzoek bent naar een nieuwe oven helpen wij u graag op weg. Dit 
zijn de exclusieve eigenschappen van de Rapido en Miracle ovens:

•  Een gepatenteerde stoomgenerator (directe stoom en zeer efficiënte 
 boiler) maken het mogelijk om sneller stoom te produceren met 
 minder energie.

•  Met de zeer efficiënte boiler van 1 kW bespaart u ten opzichte van een
 traditionele boiler van 5 kW veel energie. Hij gebruikt weinig kostbare 
 keukenruimte.

•  De Steam-Tuner berekent de exacte hoeveelheid stoom die nodig is voor 
 het type voedsel en de gekozen bereidingswijze.

•  Gecontroleerde luchtvochtigheid middels het Meteo-systeem levert altijd 
 het ideale kookklimaat. 

•  Twee verschillende bedieningspanelen: touchscreen of digitaal.

Rapido

Welke oven voldoet het beste
aan uw behoefte?

Miracle



Dezelfde kwaliteit

Kies Miracle als...
u bedrijfsmatig een goede kwaliteit wilt leveren 
met een beperkte voetprint. De hoog efficiënte 
boiler en specificaties waarmee de Miracle is 
gebouwd, maken het een precisie instrument die 
ver vooruit is ten opzichte van grotere steamers. 
Met andere woorden: Hij kan kleiner zijn qua 
afmeting maar blijft in capaciteit zeker niet achter.

Rapido of Miracle? Laat uw keuken beslissen!
Of beter, laat de ruimte in uw keuken beslissen. Omdat de beide ovens dezelfde constructie en functionaliteit hebben met de technische oplossing van 
de Rapido-serie. Dit betekent dat uw keuze  afhangt van de afmeting van uw keuken en het aantal couverts dat u moet serveren.

Oven vermogen Miracle

Kies Rapido als...
u meer productiviteit wenst en meer ruimte tot 
uw beschikking heeft. Rapido is een product uit 
de toprange qua constructie en functionaliteit 
die de vraag en volume bij een grote catering 
eenvoudig aankan.

Miracle
6GN 1/1 capaciteit 

4x h65
(mm)

6x h40 
(mm)

3x h40
2x h65
(mm)

Rapido
6GN 1/1 capaciteit 

6x h65
(mm)

6x h40
(mm)

OVEN 6 GN 1/1 10 GN 1/1

Miracle H (met boiler) 7,9 kW 14,8 kW

Traditionele combi 11,4 kW 17 kW
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Eigen productie
U hebt rechtstreeks contact met de fabrikant en u bent zeker van de 
hoge Rubbens kwaliteit.

Jarenlange ervaring
Rubbens heeft meer dan 95 jaar ervaring in het vak. Al onze expertise 
delen we graag met onze klanten.

Sterke service
Wij volgen onze projecten nauwkeurig op, zodat uw keukenplannen 
stipt en correct uitgevoerd worden. Bovendien verlenen we naderhand 
een totale klantenservice, ook voor de apparatuur die we in uw keuken 
integreerden.

Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
Rubbens werkt met professionele mensen en materialen. Met oog voor 
kwaliteitszorg kunnen wij u een kwaliteitszekere oplossing aanbieden 
die uw investering meer dan waar is.

Daarom kiest u voor Rubbens




