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Ratrak PRINOTH, profesjonalna kuchnia i najlepszy kucharz. To najważniejsze trzy 
składniki  kulinarnych doznań na świeżym powietrzu ... Czyli tam, gdzie ludzie 
spędzają wakacje, relaksują się, a także poszukują nowych ekscytujących 
doświadczeń z dala od miejskiego zgiełku. SNOWLICIOUS to food truck usytuowany 
na ratraku, zgodny z nowoczesną filozofią obsługi: szybko, prosto, smacznie.

SNOWLICIOUS to zmodyfikowany ratrak PRINOTH o wbudowaną, profesjonalną 
kuchnię. Posiłki są przygotowywane i podawane na świeżo tak samo, jak w 
przypadku słynnych food truck'ów. Receptury to kreacje renomowanego włoskiego 
szefa kuchni Andrei Campi, który jest zarówno wynalazcą SNOWLICIOUS, a także 
mistrzem wyśmienitej kuchni "Made in Italy".

W przeciwieństwie do food truck'ów, ratrak PRINOTH jest idealnym pojazdem do 
stosowania w najbardziej zróżnicowanych terenach. Porusza się płynnie po śniegu i 
piasku, może dotrzeć do miejsc niemal na każdej wysokości i jest wyjątkowo 
odporny na warunki pogodowe. Od imprez na plaży po stoki narciarskie, od terenów 
targowych po festiwale, food truck SNOWLICIOUS robi niesamowite wrażenie.

Niezapomniane wrażenia stanowią składniki wspomnień. SNOWLICIOUS to idealny 
pomysł dla envent'ów i promocji marki. Pomimo iż SNOWLICIOUS zapewnia zawsze 
ten sam wysoki standard jakości, łatwo może zostać dopasowany do dowolnych 
standardów biznesowych i grupy docelowej. SNOWLICIOUS to idealne narzędzie 
marketingowe.

Wygląd zewnętrzny i design ratraka można w dużym stopniu elastycznie 
dostosować do własnych potrzeb tak, aby idealnie pasował do marki lub logo firmy. 
Jednakże oryginalny design food truck SNOWLICIOUS staje się namacalną wartością 
podczas publicznych wydarzeń. Dzięki doświadczeniu kulinarnemu, oraz możliwości 
dotarcia do różnorodnych lokalizacji, SNOWLICIOUS stał się doskonałym 
rozwiązaniem dla nowatorskich pomysłów.

Koncepcja SNOWLICIOUS przykuwa wzrok zarówno na śniegu, jak i na plaży, a także 
w miejskiej dżungli, dzięki czemu jest on idealnym nośnikiem marki podczas każdej 
imprezy. Niezależnie od tego, czy chcesz wynająć czy kupić SNOWLICIOUS, zawsze 
otrzymasz tę samą wyjątkowo wszechstronną usługę. 

T he concept



Wszystko zaczęło się od pomysłu Andrea Campi, podczas pracy jako szef 
kuchni w schronisku górskim. Po półtorarocznej pracy w Mediolanie był 
zmęczony miejską scenenerią i powtarzalnym spektaklem eleganckich 
klientów metropolii. Campi tęsknił za czymś prawdziwym, za bardziej 
rustykalną formą życia i znalazł go w górach. Dla niego gotowanie stało 
się nowym wyzwaniem, a to, co łatwe, stało się trudne, ponieważ 
otoczenie było zupełnie inne. Niczego nie było w nadmiarze, więc 
wszystko było jeszcze cenniejsze, nawet składniki na dobre jedzenie. 
Campi był nie tylko przy płycie kuchennej, ob był wszędzie tam 
gdziekolwiek było to konieczne. Nauczył się używać piły łańcuchowej, 
ponieważ potrzebował drewna do kominka. Usiadł za kierownicą 
ratraków, żeby przewieźć żywność do schroniska. Zdarzało się nawet, że 
musiał majstrować przy silniku, gdy utknął w drodze. Wszystko to 
stanowiło dla niego zabawę, jednak było także nieodzowną częścią 
gwaranci doskonałego jedzenia bez względu na warunki atmosferyczne 
i braki personelu.  Campi był szczęśliwy; jego głowa była wolna. Pojawiły 
się nowe pomysły. Jednym z nich był SNOWLICIOUS! Połączenie 
wszystkiego, co przyniosło mu tyle radości: gotowanie, mechanika i 
natura. Jednak umiejętności jego rzemiosła stanowiły centrum 
wszystkiego. Koncentrowały się na tym, co istotne, czyli na świeżych 
regionalnych składnikach, i na elastyczności w dotarciu tam, gdzie 
klienci najmniej się tego spodziewali. Andrea Campi wyruszył na 
poszukiwanie partnerów, aby zrealizować swój genialny pomysł.

Andrea Campi jest właścicielem i szefem kuchni "Osterii al Dosso" w 
Aprica, we włoskiej Valtellinie (prowincji Sondrio). Tam doskonalił swoje 
umiejętności kulinarne, które stanowiły ustanawia ciągły dialog z 
przyrodą, najlepiej przy użyciu lokalnych produktów regionalnych. Takie 
same przywiązanie do jakości jest także podstawą koncepcji 
SNOWLICIOUS, w której Campi wykorzystał filozofię street food 
zaadoptowaną do alpejskiego kontekstu. W zależności od obszaru, 
Campi stworzył różnorodne dania dla swoich klientów SNOWLICIOUS, w 
których jakość idzie w parze ze zrównoważonym zarządzaniem 
kosztami.
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T he chef



Pierwszą rzeczą, którą Andrea Campi potrzebował, by zrealizować swoją 
koncepcję, była oczywiście profesjonalna kuchnia, którą od razu znalazł 
u włoskiego producenta w pobliżu Treviso. Od 35 lat Prisma produkuje 
profesjonalne, przemysłowe kuchnie, które słyną z jakości i innowacji. 
Wspólnie pracowali nad starannym dopasowaniem sprzętu 
kuchennego do niewielkiej przestrzeni, nadającej się do transportu. 
Jednocześnie kuchnia musiała być wyposażona w najnowocześniejszy 
sprzęt i zapewniać młodym i ambitnym kucharzom swobodę ruchów 
tak, aby szybko i sprawnie tworzyć kreatywne potrawy. Kuchnia składa 
się z dwóch oddzielnych obszarów: lewa część zawiera zlew, zmywarkę, 
spiżarnię, lodówkę i powierzchnię roboczą i jest stałą, standardową 
częścią podstawowej konfiguracji SNOWLICIOUS. Prawa część jest 
modułowa i może być dostosowana do wymagań klienta: kuchenka 
indukcyjna, grill, piec do pizzy czy frytkownica. W standardowej wersji 
kuchnia SNOWLICIOUS wyposażona jest w stalową kuchenkę do 
gotowania na patelni. Klienci mogą jednak przerobić ten obszar według 
własnego uznania.  Za dodatkową opłatą klient może zdecydować o 
instalacji innych opcji. PRINOTH zapewnia fachowe wsparcie w fazie 
konfiguracyjnej. Dane techniczne sprzętu kuchennego można znaleźć 
na odwrocie niniejszej broszury.

Główną zasadą stosowaną w urządzeniach kuchennych SNOWLICIOUS 
jest uwzględnienie przepływu pracy tak, aby zapewnić szefom kuchni 
wystarczająco dużą powierzchnię na kreatywność i ergonomiczną 
przestrzeń. Kuchenka i urządzenia kuchenne są bardzo kompaktowe, ale 
jednocześnie bardzo funkcjonalne.
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T he kitchen



Motto ratraków PRINOTH: żadne góry nie są zbyt strome, a żadne 
wymagania nie są zbyt wygórowane, które od ponad 50 lat jeżdżą po 
stokach na całym świecie. Firma z siedzibą w Sterzing może się 
pochwalić długą historią sukcesu, ukształtowaną przez pionierskiego 
założyciela firmy i projektanta Ernsta Prinotha. Dzięki temu DNA, ratraki 
PRINOTH są znane na całym świecie z idealnego połączenia designu, 
przyszłościowej technologii i zrównoważonego rozwoju.

Dla SNOWLICIOUS wybrano dwa najlepsze modele floty PRINOTH:           
w Europie LEITWOLF traditional, w Ameryce Północnej - BEAST power 
pack. Skontaktuj się z naszymi konsultantami, a my ocenimy, czy Twój 
LEITWOLF lub BEAST jest kompatybilny z koncepcją SNOWLICIOUS.
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TECHNOLOGIA 
PRINOTH
Kiedy Andrea Campi zaprojektował idealną mobilną kuchnię z 
profesjonalnym kucharzem, zaczął szukać odpowiedniego 
pojazdu. Pojazd oczywiście musiał być zdolny do pokonywania 
różnorodnych terenów, niezawodny, bezpieczny i stabilny. A jego 
funkcjonalność dopełniona estetycznym disagnem. Nic bardziej 
oczywiśtego, iż zwrócił się do lidera technologii w branży ratraków, 
a ponieważ cały produkt musiał w 100% trzymać się koncepcji 
"Made in Italy", wybór padł na PRINOTH.



snowlicious — STRONA 12 | 13

DOSKONAŁA
ALTERNATYWA
DLA TWOJEGO
RATRAKA
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Events and service
PERSONALIZACJA SNOWLICIOUS:

+ Podstawowy kolor farby jednostki kuchennej i generatora: czarny
+ Kolor lakieru kabiny operatora zgodny z oryginalnymi kolorami 

odpowiedniego modelu ratraka
+ Dostępne różne opcje: indywidualny projekt zgodny z życzeniem klienta, 

wersja ATOMIC lub oryginalna wersja SNOWLICIOUS
+ Znakowanie zgodnie z życzeniem klienta 

USŁUGI SNOWLICIOUS:

+ Wszechstronne usługi począwszy od transportu poprzez montaż, aż  do koncepcji 
kulinarnej. Prosimy o kontakt z partnerem PRINOTH w celu omówienia pożądanego 
poziomu obsługi i wsparcia.

+ W porozumieniu z PRINOTH, SNOWLICIOUS może być obsługiwany niezależnie.
+ System dźwiękowy zapewnia doskonałą jakość dźwięku i odpowiednią głośność dla 

każdego rodzaju ustawień muzycznych. Dach kabiny pojazdu wyposażony jest w 
konsolę DJ-a, znajdująca się na wysokości 5 metrów (16 stóp), do której prowadzi 
drabina. 

Unikatowość każdego wydarzenia tworzona jest poprzez indywidualne cechy i 
oczekiwania. SNOWLICIOUS jest atrakcją zapewniającą elastyczność, doskonałą 
prezentację marki, oferującą wyjątkową wartość dodaną połączoną z kulinarnymi 
doświadczeń grup docelowych. 

ZALETY SNOWLICIOUS

+ Elastyczny i mobilny, przystosowany do pokonywania niemalże każdego terenu - 
zarówno w mieście, na plaży czy na stoku narciarskim

+ Odporny na warunki atmosferyczne, do użytku całorocznego.
+ Łatwy w planowaniu kosztów (w tym także kosztów towarów i personelu)
+ Doskonała jakość dzięki koncepcji gourmet i zaawansowanej technologii wyposażenia 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 100 litrów na wodę świeżą  (26.4 gal) 
200 litrów na wodę zużytą (52.8 gal) 

2,240 mm długości (88 in) 
850 mm szerokości (33.5 in) 
Zlew z kranem i świeżą wodą
Pojemnik na wodę brudną 
Lodówka z potrójnymi drzwiami 
Miejsce na śmieci
Przestrzeń na przechowywanie

2,275 mm długości (90 in)
850 mm szerokości (33.5 in)
Wyposażenie zgodne z zamówieniem: piec 
palnikowy, indukcyjny, grill, frytownica,
piec do pizzy, kuchenka mikrofalowa
Okap

Składane schody i ścianka boczna

Webasto 24V Air top evo 40

Możliwość podnoszenia całego pomieszczenia

LED

30 kW (40 hp)  / 90 liter (23.7 gal) 62 
kW (83 hp) / 90 liter (23.7 gal)

Drabina i poręcz na dachu

Pioneer DJM350 , 2cd CDJ350, słuchawki

Na żądanie

Na żądanie

2,5 m x 1 m; 100 kg (98 in x 40 in; 220 lb)

Wykonane z pleksy,  otwierane
W celu poznania wymiarów BEAST skontaktuj się z PRINOTH

*Wszystkie dane w mm

KUCHNIA

ZBIORNIK WODY

CZĘŚĆ ROBOCZA

KONFIGUROWALNA CZĘŚĆ DO 
GOTOWANIA

POMIESZCZENIE KUCHENNE

PLATFORMA

PODGRZEWANIE

KONSERWACJA

OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE

GENERATOR

VISA I INNE

OPCJE

DJ DACH

DJ KONSOLA

SYSTEM DŹWIĘKOWY

WRAP 

BAGAŻNIK

SZYBY BOCZNE
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POWIERZCHNIA ROBOCZA
 ZLEW

ZMYWARKA
 SPIŻARNIA 
LODÓWKA

 OPCJE: MIKROFALA

KONFIGURACJA KUCHNI RZUT Z GÓRY

OBSZAR 
PORUSZANIA SIĘ 

SZEFA KUCHNI

Kuchnia składa się z dwóch części: lewa część zawiera zlew, zmywarkę, spiżarnię, 
lodówkę i powierzchnię roboczą i jest stałą, standardową częścią podstawowej 
konfiguracji SNOWLICIOUS. Prawa część jest modułowa i może być dostosowana do 
wymagań klienta. Może zawierać: piec indukcyjny, piec palnikowy, barbecue, grill, 
piec do pizzy i frytkownicę. W wersji standard kuchnia SNOWLICIOUS wyposażona 
jest w piec palnikowy ze stali nierdzewnej. Jednak obszar ten klienci mogą 
zmodyfikować według własnego uznania. Za dodatkową opłatą zamiast pieca 
palnikowego można zainstalować różne opcje. PRINOTH zapewnia profesjonalne 
wsparcie w fazie konfiguracyjnej.

SEKTOR KONFIGURACYJNY

SEKTOR KONFIGURACYJNY

SEKTOR KONFIGURACYJNY

snowlicious — STRONA 18 | 19

1 2 3

SEKTOR KONFIGURACYJNY
+ FRYTOWNICA
+ BARBECUE
+ PIEC PALNIKOWY
+ POWIERZCHNIA ROBOCZA 

SEKTOR KONFIGURACYJNY
+ PIEC INDUKCYJNY
+ POWIERZCHNIA ROBOCZA 

SEKTOR KONFIGURACYJNY
+ BARBECUE
+ PIEC PALNIKOWY
+ PIEC INDUKCYJNY
+ POWIERZCHNIA ROBOCZA 

+ PIEC DO PIZZY



“Jeżeli food truck SNOWLICIOUS zagości u podnóża 
Sassolungo, stworzy istny narciarski raj na ziemi." 

– Igor Marzola, właściciel Rifugio Emilio Comici Val Gardena ITA –

"Jestem dumny z naszej współpracy ze SNOWLICIOUS, a także 
w pełni przekonany, że nowa koncepcja zagości na stałe na 

arenie międzynarodowej."
– Marco Rocca, Dyrektor Zarządzający w Mottolino Spa. –

"Wraz ze SNOWLICIOUS tworzymy doskonałą atrakcję podczas 
finałów Mistrzostw Świata w Narciarstwie Alpejskim Aspen 2017. 
Słońce, góry i fantastyczne włoskie jedzenie przygotowane przez 

SNOWLICIOUS! "
– Hilaire Paleni, Skis Rossignol SAS Racing Dpt –

"Koncepcja SNOWLICIOUS  była oczywistym wyborem dla 
naszego ośrodka; pyszne tacos i napoje, muzyka, DJ i 
doskonała impreza bezpośrednio dla gości na stoku. "

– Rob Spence, zastępca Prezesa  żywności w 
Steamboat Ski Resort & Corporation  –
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Sukces nie ma tajemnic, lecz uzasadnienie. Każdy pokochał 
koncepcję SNOWLICIOUS: gość,  gdyż pomimo jej innowacyjności 
jest już autentyczna, operator, ponieważ jest elastyczna i wysoce 
konfigurowalna. SNOWLICIOUS zapoczątkował wspinaczkę na 
szczyt kulinarnych doznań z udziałem ratraków!

“Andrea Campi to inicjator w dziedzinie żywienia w trudno 
dostępnych terenach śnieżnych “

– Gambero Rosso –

“Audi and SNOWLICIOUS - doskonały duet 
wprowadzający nowy wymiar górskich wrażeń podczas 

zimowych imprez sportowych.“ 
– Audi Group –
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References



+ NAJEM: Najem  ratraka SNOWLICIOUS, zawierający transport,
ustawienie, katering i wszystko o co prosi klient.

+ ZAKUP: Jeśli chcesz używać SNOWLICIOUS przez dłuższy czas
warto zastanowić się nad jego zakupem. Prosimy o kontakt, a 
następnie z przyjemnością pomożemy Ci w znalezieniu 
najlepszego rozwiązania.

ANDREA CAMPI | MOB: +39 345 77 58 992
andrea.campi@prinoth.com | www.prinoth.com/snowlicious

Buy or rent
Reakcja gości była doskonała, do tego stopnia, że powstała mała 
flota kulinarnych ratraków w Europie i Ameryce Północnej, a także 
w innych miejscach. Najem lub zakup przez partnerów marki i 
ośrodki narciarskie, wprowadzają nowe akcenty w marketingu 
empirycznym.
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PRINOTH AG
Brennerstraße 34
39049 Sterzing (BZ)
ITALY
Tel. +39 0472 72 26 22
Fax +39 0472 72 26 18
prinoth@prinoth.com

PRINOTH AG
Gemmistrasse 45
3970 Salgesch
SWITZERLAND
Tel. +41 27 456 26 56
Fax +41 27 456 47 00
info@prinoth.ch

PRINOTH GmbH
Michael-Seeber-Straße 1
6410 Telfs
AUSTRIA
Tel. +43 526 262 121
Fax +43 526 262 123 160
prinoth.austria@prinoth.com

PRINOTH AB
Hantverksvägen 1A
78064 Lima
SWEDEN
Tel. +46 280 266 10
info@prinoth.se

PRINOTH S.A.S.
5, Rue Galilée Alpespace B.P. 62
73802 Montmelian, Cedex
FRANCE
Tel. +33 479 84 76 76
Fax +33 479 84 76 77
prinoth.france@prinoth.com 

PRINOTH Ltd
1001, J.-A. Bombardier Street
Granby QC J2J 1E9
CANADA
Tel. +1 450 776 3600
Fax +1 450 776 3685
prinoth.canada@prinoth.com

PRINOTH LLC
2746 Seeber Drive Bldg B
Grand Junction, CO 81506
USA
Tel. +1 970 242 7150
Fax +1 970 241 6722
prinoth.us@prinoth.com

PRINOTH sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 49
33-300 Nowy Saccz
POLAND
Tel. +48 574 919 540
prinoth.polska@prinoth.com




