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Uw Constructa-specialist geeft u een betrouwbaar advies en is er ook na de aankoop voor u.
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HET KWALITEITSMERK VOOR MODERNE FUNCTIONALITEIT IN 
DE KEUKEN. 

Constructa staat voor Duitse merkkwaliteit, waar de hele wereld op vertrouwt. Met een compleet 
assortiment inbouwapparaten voor koken, afwassen en koelen voldoen wij aan de vraag van onze klanten 
naar moderne kwaliteit van leven in de keuken. Uitgebreide functionaliteiten, degelijke kwaliteit en een 
goede prijs-kwaliteit verhouding zijn de kenmerken van Constructa. Om die reden presenteert het 
apparatenprogramma van Constructa zich met een hoogwaardige technische uitrusting, een duidelijke 
vormgeving, hoog bedieningscomfort en niet in de laatste plaats met een voordelig energieverbruik. Deze 
Constructa-voordelen, gecombineerd met de combinatie van ervaring, technische kennis en innovatiekracht 
leiden tot zeer aantrekkelijke producten. Goede kwaliteit tegen een goede prijs, iets waar huishoudens 
over de hele wereld dankbaar gebruik van maken.

Gewoon goed gemaakt. Constructa.

55
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1960
De eerste vrijstaande Constructa-wasautomaat komt op de 
markt.

1962
Elke 55 seconden rolt er een Constructa apparaat van de 
band. In ruim 600.000 huishoudens wereldwijd is zij het 
symbool voor een perfecte wasverzorging.

1951
De eerste huishoudelijke wasmachine met deur komt op de 
markt. De naam: Constructa.

1955
Constructa verovert de huishoudens. 11.000 wasmachines 
met de typische Constructa-deur zijn verkocht en maken 
Constructa tot marktleider.

VERNIEUWEND. SINDS 1951.

1951
1955

1960 1965
1970
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1965
Er komen steeds meer nieuwe producten van Constructa  
op de markt. Onder hen: de eerste wascombinatie die wast, 
spoelt, centrifugeert en met frisse lucht droogt, en de eerste 
in- en onderbouw wasautomaat.

De jaren 70
Constructa breidt het productassortiment uit met 
vaat wassers.

Sinds 1980
Constructa biedt nu een compleet assortiment inbouw-
apparaten voor koken, bakken, koelen en (vaat)wassen.

1990
Topcomfort voor kleine woningen: de 45 cm smalle 
Constructa-bovenlader met origineel Multi-Spaarsysteem 
komt op de markt.

2000
Constructa is het kwaliteitsmerk met traditie en innovatie-
kracht dat in heel Europa slimme producten voor wassen, 
drogen, vaatwassen, koken en koelen biedt.

2010
Constructa inbouw wordt geïntroduceerd in Nederland.

2013
Nieuw modern design van de ovenlijn.

1980

1990

2000

5

2010

2013
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EEN GOEDE KEUKEN BEGINT MET CONSTRUCTA.

Een goede keuken is als een goed recept: alleen de beste ingrediënten worden gebruikt. Met de kwalita-
tief hoogwaardige inbouwapparaten van Constructa wordt het plezier in koken, bakken en braden alleen 
maar groter. Inductie, gas of keramische kookplaten, bakovens, afzuigkappen of magnetrons: met hun 
technische kwaliteit, moderne gebruikersvriendelijkheid en functionele design zijn de apparaten van 
Constructa klaar voor alle creatieve kookuitdagingen en gerechten. En met Constructa kunt u uw inbouw-
keuken volledig naar uw smaak en wensen samenstellen. 

Digitaal display
Gebruiksgemaak staat centraal. Met het 
 digitale display heeft u alle gebruiksmogelijk-
heden eenvoudig en overzichtelijk voor u.

Bakoveninterieur
Buitengewoon onderhoudsvriendelijk door de 
emaillaag: het gladde oppervlak voorkomt het 
aanbranden van vuil en is in een handomdraai 
schoongeveegd.

Inductie
Inductie is circa 25% sneller dan een gewone 
kookzone, met de PowerBoost-functie zelfs 
55%. De omringende kookplaat blijft tijdens het 
verhitten relatief koel en dat maakt het koken 
aanzienlijk veiliger. 

Combi zones
De combi-inductiekookplaten maken inductie-
koken nog flexibeler doordat u de zones aan 
elkaar kunt koppelen. Zo kunt u ook extra grote 
pannen kwijt.

6
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INBOUWBAKOVENS EN MAGNETRONS

9
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CF110253 
Elektrische inbouwoven
Roestvrij staal

Uitrusting 
•		Conventionele	oven	met	4	functies:	Boven-/
onderwarmte	50°C	-	275°C,	Onderwarmte,	
Bovenwarmte,	Grootvlakgrill

•	Grote	ovenruimte	met	inhangroosters
•	Inhoud	oven:	72	liter
•	Binnenverlichting
•	Ovenruimte	met	grijs	email

Bediening
•	Bedieningspaneel:	roestvrij	staal	
•	Mechanische	ovenregeling
•	Temperatuurregeling	van	50	°C	-	275	°C
•	Functiecontrolelampjes

Veiligheid
•	Volledig	glazen	binnendeur
•	Geforceerde	koeling	met	naventilatie

Technische data
•	Aansluitwaarde:	2,8	kW
•		Energieklasse	(volgens	EU-norm	Nr.	
65/2014):	A

		-		Energieverbruik	bij	boven-/onderwarmte:	
0.86	kWh

		-	Aantal	ovenruimtes:	1
		-	Verwarmingsbron:	elektrisch
		-	Oveninhoud:	72	l

Afmetingen
•	Inbouwmaten	(hxbxd):	575	x	560	x	550	mm

Bakovens 60 cm

CF432251 
Elektrische inbouwoven   
Roestvrij staal

Uitrusting
•		Multifunctionele	oven	met	6	oven-
functies	(Variabele	grootvlakgrill,	
Heteluchtverwarming,	Circulatiegrillen,	
Onderwarmte,	Variabele	kleinvlakgrill,	
Boven-/onderwarmte)

•	Grote	ovenruimte	met	inhangroosters
•	Inhoud	oven:	66	liter
•	Binnenverlichting
•	Ovenruimte	met	bruin	email

Bediening
•	Bedieningspaneel:	roestvrij	staal	
•	Mechanische	ovenregeling
•	Temperatuurregeling	van	50	°C	-	270	°C
•	Functiecontrolelampjes

Veiligheid
•	Afneembare	ovendeur
•	Geforceerde	koeling	met	naventilatie

Technische data
•	Aansluitwaarde:	2.8	kW
•	Energieklasse	(volgens	EU-norm	Nr.	
65/2014):	A
		-	Energieverbruik	bij	boven-	en	onderwarm-
te:0.96	kWh
		-	Energieverbruik	bij	hetelucht:	0.88	kWh
		-	Aantal	ovenruimtes:	1
		-	Verwarmingsbron:	elektrisch
		-	Oveninhoud:	66	l

Afmetingen
•	Inbouwmaten	(hxbxd):	575	x	560	x	550	mm

CF130253 
Elektrische inbouwoven
Roestvrij staal

Uitrusting
•		Multifunctionele	oven	met	6	ovenfuncties	
(Ontdooien,	Grootvlakgrill,	Boven-/onder-
warmte,	Onderwarmte,	Circulatiegrillen,	
Heteluchtverwarming)

•	Grote	ovenruimte	met	inhangroosters
•	Inhoud	oven:	66	liter
•	Binnenverlichting
•	Ovenruimte	met	grijs	email

Bediening
•	Bedieningspaneel:	roestvrij	staal	
•	Mechanische	ovenregeling
•	Temperatuurregeling	van	50	°C	-	275	°C
•	Functiecontrolelampjes

Veiligheid
•	Volledig	glazen	binnendeur
•	Geforceerde	koeling	met	naventilatie

Technische data
•	Aansluitwaarde:	2,8	kW
•		Energieklasse	(volgens	EU-norm	Nr.	
65/2014):	A

		-		Energieverbruik	bij	boven-	en	onder-
warmte:0.96	kWh

		-	Energieverbruik	bij	hetelucht:	0.84	kWh
		-	Aantal	ovenruimtes:	1
		-	Verwarmingsbron:	elektrisch
		-	Oveninhoud:	66	l

Afmetingen
•	Inbouwmaten	(hxbxd):	575	x	560	x	550	mm
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CF232253 
Elektrische inbouwoven
Roestvrij staal    

Uitrusting
•	Multifunctionele	oven	met	8	ovenfuncties	
(Ontdooien,	Grootvlakgrill,	Kleinvlakgrill,	
Boven-/onderwarmte,	Pizzastand,	
Onderwarmte,	Heteluchtverwarming,	
Circulatiegrillen)
•	Grote	ovenruimte	met	inhangroosters
•	Inhoud	oven:	66	liter
•	Binnenverlichting
•	Ovenruimte	met	grijs	email

Bediening
•		Bedieningspaneel:	rvs	met	glazen	inleg
•	Mechanische	ovenregeling
•	Verzinkbare	draaiknoppen
•	Temperatuurregeling	van	50	°C	-	275	°C
•	Elektronische	klok
•	Functiecontrolelampjes

Veiligheid
•	Volledig	glazen	binnendeur
•	Geforceerde	koeling	met	naventilatie

Technische data
•	Aansluitwaarde:	2,8	kW
•		Energieklasse	(volgens	EU-norm	Nr.	
65/2014):	A

		-		Energieverbruik	bij	boven-	en	onder-
warmte:0.96	kWh

		-	Energieverbruik	bij	hetelucht:	0.84	kWh
		-	Aantal	ovenruimtes:	1
		-	Verwarmingsbron:	elektrisch
		-	Oveninhoud:	66	l

Afmetingen
•	Inbouwmaten	(hxbxd):	575	x	560	x	550	mm

CF232553
Elektrische inbouwoven
Roestvrij staal  

Uitrusting 
•		Multifunctionele	oven	met	8	ovenfuncties	
(Kleinvlakgrill,	Grootvlakgrill,	Ontdooien,	
Pizzastand,	Onderwarmte,	Boven-/
onderwarmte,	Heteluchtverwarming,	
Circulatiegrillen)

•	Grote	ovenruimte	met	inhangroosters
•	Inhoud	oven:	66	liter
•	Binnenverlichting
•	Ovenruimte	met	grijs	email
•		EcoClean:	zelfreinigende	katalytische	
achterwand	en	zijwanden

Bediening
•		Bedieningspaneel:	rvs	met	glazen	inleg
•	Mechanische	ovenregeling
•	Temperatuurregeling	van	50	°C	-	275	°C
•	Verzinkbare	draaiknoppen
•	Elektronische	klok
•	Functiecontrolelampjes

Veiligheid
•	Volledig	glazen	binnendeur
•	Geforceerde	koeling	met	naventilatie

Technische data
•	Aansluitwaarde:	2,8	kW
•		Energieklasse	(volgens	EU-norm	Nr.	
65/2014):	A

		-		Energieverbruik	bij	boven-	en	onder-
warmte:0.96	kWh

		-	Energieverbruik	bij	hetelucht:	0.84	kWh
		-	Aantal	ovenruimtes:	1
		-	Verwarmingsbron:	elektrisch
		-	Oveninhoud:	66	l

Afmetingen
•	Inbouwmaten	(hxbxd):	575	x	560	x	550	mm

CF234653 
Elektrische inbouwoven
Roestvrij staal

Uitrusting
•		Multifunctionele	oven	met	10	ovenfuncties	
(Hetelucht	Eco,	Broodbakstand,	Stoomstand,	
Grootvlakgrill,	Hetelucht,	Kleinvlakgrill,	
Boven-/onderwarmte,	Circulatiegrillen,	
Onderwarmte,	Pizzastand)

•	Snel	voorverwarmen
•	Grote	ovenruimte	met	inhangroosters
•	Inhoud	oven:	66	liter
•	Binnenverlichting
•	Ovenruimte	met	grijs	email
•		EcoClean:	zelfreinigende	katalytische	
	achterwand

Bediening
•		Bedieningspaneel:	rvs	met	glazen	inleg
•	Elektronische	ovenregeling
•	Temperatuurregeling	van	40	°C	-	275	°C
•	Digitale	temperatuuraanduiding	op	display
•	Verzinkbare	draaiknoppen
•	Elektronische	klok
•	Functiedisplay	door	middel	van	symbolen
•	Neerklapbare	dubbele	grill

Veiligheid
•	Volledig	glazen	binnendeur
•	Geforceerde	koeling	met	naventilatie

Technische data
•	Aansluitwaarde:	3,7	kW
•		Energieklasse	(volgens	EU-norm	Nr.	
65/2014):	A+

		-		Energieverbruik	bij	boven-	en	onder-
warmte:0.96	kWh

		-	Energieverbruik	bij	hetelucht:	0.68	kWh
		-	Aantal	ovenruimtes:	1
		-	Verwarmingsbron:	elektrisch
		-	Oveninhoud:	66	l
Afmetingen
•	Inbouwmaten	(hxbxd):	575	x	560	x	550	mm
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CF630253
Compacte elektrische 
inbouwoven  
Roestvrij staal

Uitrusting
•		Multifunctionele	oven	met	8	ovenfunc-
ties	(Ontdooien,	Grootvlakgrill,	Hetelucht,	
Kleinvlakgrill,	Boven-/onderwarmte,	
Pizzastand,	Onderwarmte,	Thermogrill)

•		Compacte	ovenruimte	met	inhangroosters	
voor	bakplaten

•	Inhoud	oven:	50	liter
•	Binnenverlichting
•	Ovenruimte	met	grijs	email

Bediening
•	Bedieningspaneel:	roestvrij	staal	
•	Mechanische	ovenregeling
•	Temperatuurregeling	van	50	°C	-	275	°C
•	Verzinkbare	draaiknoppen
•	Functiecontrolelampjes

Veiligheid
•	Volledig	glazen	binnendeur
•	Geforceerde	koeling	met	naventilatie

Technische data
•	Aansluitwaarde:	2,8	kW
•		Energieklasse	(volgens	EU-norm	Nr.	
65/2014):	A	

		-		Energieverbruik	bij	boven-	en	onder-
warmte:0.89	kWh

		-	Energieverbruik	bij	hetelucht:	0.8	kWh
		-	Aantal	ovenruimtes:	1
		-	Verwarmingsbron:	elektrisch
		-	Oveninhoud:	50	l

Afmetingen
•	Inbouwmaten	(hxbxd):	450	x	560	x	550	mm

Compacte bakoven MagnetronCombi-magnetron

CN462253
Combi-magnetron
Roestvrij staal

Uitrusting
•	900	W	magnetron
•		5	Magnetronstanden:	900	W,	600	W,	
360	W,	180	W,	90	W

•		5	Verwarmingssystemen:	
Heteluchtverwarming,	Gecombineerde	
	verwarming,	Circulatiegrill,	Intensief,	Vlakgrill

•		Programma	automaat	15	automatische	
programma‘s

•		Gewichtsautomaat	met	3	bereidings-
programma‘s

•		Gewichtsautomaat	met	4	ontdooi-
programma‘s

•	Snel	voorverwarmen
•	Metalen	draaiplateau	Ø	36	cm
•	RVS	binnenruimte:	44	liter
•	Binnenverlichting

Bediening
•		Eenvoudig	te	bedienen	met	Druktoetsen	en	
Draaiknoppen,	Verzinkbare	draaiknoppen

•		Elektronische	klok

Technische data
•	Aansluitwaarde	3,6	kW
•	Voor	montage	in	een	hoge	kast
•	Aansluitkabel	met	stekker	180	cm

Afmetingen
•		Inbouwmaten	(hxbxd):	450	x	560	x	550	mm

CN161152 
Magnetron
Roestvrij staal

Uitrusting
•	800	W	magnetron
•		5	Magnetronstanden:	800	W,	600	W,	360	W,	
180	W,	90	W

•		Programma	automaat	7	automatische	
programma‘s

•		Gewichtsautomaat	met	4	
ontdooiprogramma‘s

•	Glazen	draaiplateau	Ø	25,5	cm
•	RVS	binnenruimte
•	Binnenverlichting

Bediening
•	Eenvoudig	te	bedienen	met	en	Draaiknoppen
•	Elektronische	klok
•		Memory	functie	voor	1	veel	voorkomende	
instelling(en)

•	Draaideur	linksdraaiend

Technische data
•	Aansluitwaarde	1,27	kW
•	Voor	montage	in	een	hoge	kast
•	Aansluitkabel	met	stekker	130	cm

Afmetingen
•	Inbouwmaten	(hxbxd):	362	x	560	x	300	mm
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InductieInductie

Inductiekookplaten

CA421252
Smartinductie kookplaat
Rvs rand

Kookzones
•		4	inductie	kookzones
Kookzones:
-	1	x	Ø	180	mm,	1.8	kW	
(max.	Powerstand	2.5	kW)
-	1	x	Ø	180	mm,	1.8	kW	
(max.	Powerstand	2.5	kW)
-	1	x	Ø	210	mm,	2.2	kW	
(max.	Powerstand	3.7	kW)
-	1	x	Ø	145	mm,	1.4	kW	
(max.	Powerstand	1.8	kW)

•	Powerstand	voor	alle	inductie	zones

Design
•	Ombouwraam	roestvrij	staal

Bediening
•	Touchcontrol	met	timer
•	Kookwekker
•	Quickstart	functie
•	Restart	functie

Veiligheid
•		2-voudige	restwarmte	indicatie	per	
	kookzone

•	Hoofdschakeling	met	stop-functie
•	Powermanagement	functie
•	Kinderbeveiliging
•	Automatische	veiligheidsuitschakeling

Technische data
•	Aansluitwaarde:	3,68	-	4,6	kW
•		Voor	aansluiting	op	1	elektriciteitsgroep	
met	230V	stekker	(niet	meegeleverd)

Afmetingen:	
•		Inbouwmaten	(bxdxh):	
560	x	500	x	54	mm

•	Minimale	werkbladdikte:	20	mm

CA425252
Combi-inductie kookplaat
Rvs rand 

Kookzones
•		4	inductie	kookzones
Kookzones:
-	1	x	Ø	210	mm,	2.2	kW	
(max.	Powerstand	3.7	kW)
-	1	x	Ø	210	mm,	2.2	kW	
(max.	Powerstand	3.7	kW)
-	1	x	Ø	180	mm,	1.8	kW	
(max.	Powerstand	2.8	kW)
-	1	x	Ø	145	mm,	1.4	kW	
(max.	Powerstand	1.8	kW)

•	1	Combi	zone
•	Warmhoud	functie	voor	Combi	zone
•	Powerstand	voor	alle	inductie	zones

Design
•	Ombouwraam	roestvrij	staal

Bediening
•	Touchcontrol	met	timer
•	Kookwekker
•	Quickstart	functie
•	Restart	functie
•	Weergave	energieverbruik	
•	Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid
•		2-voudige	restwarmte	indicatie	per	
kookzone

•	Hoofdschakeling	met	stop-functie
•	Powermanagement	functie
•	Kinderbeveiliging
•	Automatische	veiligheidsuitschakeling

Technische data
•	Aansluitwaarde:	7,2	kW

Afmetingen:	
•		Inbouwmaten	(bxdxh):	
560	x	500	x	54	mm

•	Minimale	werkbladdikte:	20	mm

CA431230N 
Smartinductie kookplaat
Frameloos design

Kookzones
•		4	inductie	kookzones
	Kookzones:
-	1	x	Ø	145	mm,	1.4	kW	
(max.	Powerstand	1.8	kW)
-	1	x	Ø	180	mm,	1.8	kW	
(max.	Powerstand	2.5	kW)
-	1	x	Ø	180	mm,	1.8	kW	
(max.	Powerstand	2.5	kW)
-	1	x	Ø	145	mm,	1.4	kW	
(max.	Powerstand	1.8	kW)

•	Powerstand	voor	alle	inductie	zones

Design
•	Randloos

Bediening
•	Touchcontrol	met	timer
•	Kookwekker
•	Quickstart	functie
•	Restart	functie

Veiligheid
•		2-voudige	restwarmte	indicatie	per	
kookzone

•	Hoofdschakeling	met	stop-functie
•	Powermanagement	functie
•	Kinderbeveiliging
•	Automatische	veiligheidsuitschakeling

Technische data
•	Aansluitwaarde:	3,68	kW	
•		Voor	aansluiting	op	1	elektriciteitsgroep	
met	230V	stekker	(niet	meegeleverd)

Afmetingen:	
•		Inbouwmaten	(bxdxh):	
560	x	500	x	51	mm

•	Minimale	werkbladdikte:	20	mm

Inductie
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Inductie

CA321152
Keramische kookplaat
Rvs rand

Kookzones
•		4	high	speed	kookzones:
-	1	x	Ø	145	mm,	1.2	kW;
-	1	x	Ø	210	mm,	2.2	kW;
-	1	x	Ø	180	mm,	2	kW;
-	1	x	Ø	145	mm,	1.2	kW

Design
•	Ombouwraam	roestvrij	staal

Bediening
•	Bedienknoppen	aan	rechterzijde	

Veiligheid
•	Restwarmte-aanduiding	per	kookzone	

Technische data
•	Aansluitwaarde:	6,6	kW

Afmetingen
•		Inbouwmaten	(bxdxh):	
560	x	490-500	x	48	mm

•		Minimale	werkbladdikte:	20	mm

Inductiekookplaten

CA428252
Combi-inductie kookplaat
Rvs rand  

Kookzones
•		4	inductie	kookzones
Kookzones:
-	1	x	Ø	210	mm,	2.2	kW	
(max.	Powerstand	3.7	kW)
-	1	x	Ø	210	mm,	2.2	kW	
(max.	Powerstand	3.7	kW)
-	1	x	Ø	145	mm,	1.4	kW	
(max.	Powerstand	1.8	kW)
-	1	x	Ø	280	mm,	2.4	kW	
(max.	Powerstand	3.6	kW)

•	1	Combi	zone
•	Warmhoud	functie	voor	Combi	zone
•	Powerstand	voor	alle	inductie	zones

Design
•	Ombouwraam	roestvrij	staal

Bediening
•	Touchcontrol	met	timer
•	Kookwekker
•	Quickstart	functie
•	Restart	functie
•	Weergave	energieverbruik
•	Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid
•		2-voudige	restwarmte	indicatie	per	
kookzone

•	Hoofdschakeling	met	stop-functie
•	Powermanagement	functie
•	Kinderbeveiliging
•	Automatische	veiligheidsuitschakeling

Technische data 
•		Aansluitwaarde:	7,2	kW

Afmetingen
•		Inbouwmaten	(bxdxh):	
750-780	x	500	x	53	mm

•		Minimale	werkbladdikte:	20	mm

Keramische kookplaten

CA323352
Keramische kookplaat
Rvs rand 

Kookzones
•			4	high	speed	kookzones:
-	1	x	Ø	180	mm,	2	kW;
-	1	x	Ø	170	mm,	265	mm,	2.6	kW,	1.8	kW;
-	1	x	Ø	210	mm,	145	mm,	1	kW,	2.2	kW;
-	1	x	Ø	145	mm,	1.2	kW

•		1	Tweekrings	kookzone
•		1	Braadzone

Design
•	Ombouwraam	roestvrij	staal

Bediening
•	TouchControl
•	17	Vermogensstanden
•	Restart	functie

Veiligheid    
•		2-voudige	restwarmte	indicatie	per	
kookzone

•	Hoofdschakeling	met	stop-functie
•	Functiecontrolelampjes
•	Kinderbeveiliging
•	Automatische	veiligheidsuitschakeling

Technische data
•	Aansluitwaarde:	7,5	kW	

Afmetingen
•		Inbouwmaten	(bxdxh):	
560	x	490-500	x	49	mm

•	Minimale	werkbladdikte:	20	mm	
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RVS gaskookplaten

CA114251NL
60 cm Gaskookplaat 
Roestvrij staal

Kookzones
•		4	Gasbranders
-	Linksvoor:	Sterkbrander	3	kW
-	Linksachter:	Normaalbrander	1.7	kW
-	Rechtsachter:	Normaalbrander	1.7	kW
-	Rechtsvoor:	Sudderbrander	1	kW

•	Stalen	pannendragers

Bediening
•	Elektronische	vonkontsteking

Veiligheid
•		Thermo-elektrische	beveiliging:	
„geen	vlam,	geen	gas!“

Afmetingen:	
•		Inbouwmaten	(hxbxd):	
43	x	560	x	480-490	mm

•	Afmetingen	(hxbxd):	
	 54	x	580	x	510	mm

CA174251NL
70 cm Gaskookplaat
Roestvrij staal

Kookzones 
•		5	Gasbranders
-	Linksvoor:	Sudderbrander	1	kW
-	Linksachter:	Normaalbrander	1.7	kW
-	Midden:	Wokbrander 4 kW
-	Rechtsachter:	Sterkbrander	3	kW
-	Rechtsvoor:	Normaalbrander	1.7	kW

•	Stalen	pannendragers

Bediening
•	Elektronische	vonkontsteking

Veiligheid
•		Thermo-elektrische	beveiliging:	
„geen	vlam,	geen	gas!“

Afmetingen:	
•			Inbouwmaten	(hxbxd):
45	x	560	x	480-490	mm

•		Afmetingen	(hxbxd):	
52	x	702	x	520	mm

CA122650NL
60 cm Gaskookplaat 
Roestvrij staal

Kookzones
•	4	Gasbranders
	 -	Linksvoor:	Normaalbrander	1.7	kW
	 -	Linksachter:	Normaalbrander	1.7	kW
	 -	Rechtsachter:	Sterkbrander	3	kW
	 -	Rechtsvoor:	Sudderbrander	1	kW
•	Gietijzeren	pannendragers

Bediening
•	Elektronische	vonkontsteking

Veiligheid
•		Thermo-elektrische	beveiliging:	
“geen	vlam,	geen	gas!”

Afmetingen:	
•							Inbouwmaten	(hxbxd):	
45	x	560	x	480-490	mm

•		Afmetingen	(hxbxd):	
52	x	582	x	520	mm
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CA174651NL
70 cm Gaskookplaat
Roestvrij staal

Kookzones
•		5	Gasbranders
-	Linksvoor:	Sudderbrander	1	kW
-	Linksachter:	Normaalbrander	1.7	kW
-	Midden:	Wokbrander 4 kW
-	Rechtsachter:	Sterkbrander	3	kW
-	Rechtsvoor:	Normaalbrander	1.7	kW

•	Gietijzeren	pannendragers

Bediening
•	Elektronische	vonkontsteking

Veiligheid
•		Thermo-elektrische	beveiliging:
„geen	vlam,	geen	gas!“

Afmetingen:	
•							Inbouwmaten	(hxbxd):	
45	x	560	x	480-490	mm

•		Afmetingen	(hxbxd):	
54	x	702	x	520	mm

CA162650NL
75 cm Gaskookplaat 
Roestvrij staal

Kookzones
•				5	Gasbranders
	 -	Links:	Wokbrander 4 kW
	 -	Middenvoor:	Sudderbrander	1	kW
	 -	Middenachter:	Normaalbrander	1.7	kW
	 -	Rechtsachter:	Sterkbrander	3	kW
	 -	Rechtsvoor:	Normaalbrander	1.7	kW
•	Gietijzeren	pannendragers

Bediening
•	Elektronische	vonkontsteking

Veiligheid
•		Thermo-elektrische	beveiliging:
„geen	vlam,	geen	gas!“

Afmetingen:	
•							Inbouwmaten	(hxbxd):	
45	x	560	x	480-490	mm

•		Afmetingen	(hxbxd):	
52	x	762	x	520	mm

75
cm

CA194650NL
90 cm Gaskookplaat 
Roestvrij staal

Kookzones
•		5	Gasbranders
	 -	Links:	Wokbrander 5 kW
	 -	Middenvoor:	Sudderbrander	1	kW
	 -	Middenachter:	Normaalbrander	1.7	kW
	 -	Rechtsachter:	Sterkbrander	3	kW
	 -	Rechtsvoor:	Normaalbrander	1.7	kW
•				Gietijzeren	pannendragers

Bediening
•	Elektronische	vonkontsteking	

Veiligheid
•		Thermo-elektrische	beveiliging:
„geen	vlam,	geen	gas!“

Afmetingen:	
•		Inbouwmaten	(hxbxd):	
45	x	850	x	490-500	mm

•		Afmetingen	(hxbxd):	
53	x	915	x	520
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Wandschouwkappen

CD616251
Wandschouwkap
60 cm breed
Roestvrij staal

Uitrusting
•	Geschikt	voor	luchtafvoer	en	recirculatie
•		Bediening	door	middel	van	tuimeltoetsen,	
3-standen

•	Metalen	vetfilter,	uitwasbaar
•	2	x	30	W	halogeen	verlichting

Design
•	Piramide-design

Prestatie
•	Afzuigcapaciteit	volgens	DIN/EN	61591:
		-	luchtafvoer	max.	390	m³/h
		-	recirculatie	max.	230m³/h
•		Geluidsdruk	volgens	norm	EN	60704-3	en	
EN	60704-2-13	bij	normale	werking:

		-		luchtafvoer:	53	dB(A)	(geluidsniveau	
67	dB(A)	re	1	pW)

		-		recirculatie:	53	dB(A)	(geluidsniveau	
67	dB(A)	re	1	pW)

Energiewaarden*
•	Energieklasse:	D
•	Gemiddelde	energieverbruik:	91.8	kWh/jaar
•	Energieklasse	ventilator:	E
•	Energieklasse	verlichting:	G
•	Energieklasse	vetfilter:	D
•		Max.	geluidsniveau	op	normaalstand:	67	dB

Technische data
•	Aansluitwaarde:	155	W

Afmetingen
•		Afmetingen	luchtafvoer	(hxbxd):	
799-976	x	600	x	500	mm

•		Afmetingen	recirculatie	(hxbxd):	
799-976	x	600	x	500	mm

Recirculatie

D
Luchtafvoer

CD619251
Wandschouwkap
90 cm breed
Roestvrij staal  

Uitrusting
•	Geschikt	voor	luchtafvoer	en	recirculatie
•		Bediening	door	middel	van	tuimeltoetsen,	
3-standen

•	Metalen	vetfilter,	uitwasbaar
•	2	x	30	W	halogeen	verlichting

Design
•	Piramide-design

Prestatie
•	Afzuigcapaciteit	volgens	DIN/EN	61591:
		-	luchtafvoer	max.	410	m³/h
		-	recirculatie	max.	230m³/h
•		Geluidsdruk	volgens	norm	EN	60704-3	en	
EN	60704-2-13	bij	normale	werking:

		-		luchtafvoer:	53	dB(A)	(geluidsniveau	
67	dB(A)	re	1	pW)

		-		recirculatie:	53	dB(A)	(geluidsniveau	
67	dB(A)	re	1	pW)

Energiewaarden*
•	Energieklasse:	E
•		Gemiddelde	energieverbruik:	
102.6	kWh/jaar

•	Energieklasse	ventilator:	E
•	Energieklasse	verlichting:	G
•	Energieklasse	vetfilter:	D
•		Max.	geluidsniveau	op	normaalstand:	67	dB

Technische data
•	Aansluitwaarde:	155	W

Afmetingen
•		Afmetingen	luchtafvoer	(hxbxd):	
799-976	x	900	x	500	mm

•		Afmetingen	recirculatie	(hxbxd):	
799-976	x	900	x	500	mm

Recirculatie Luchtafvoer

E

CD639252 
Wandschouwkap 
90 cm breed
Roestvrij staal

Uitrusting
•	Geschikt	voor	luchtafvoer	en	recirculatie	
•		Bediening	door	middel	van	tuimeltoetsen,	
3-standen

•	Metalen	vetfilter,	uitwasbaar
•	2	x	30	W	halogeen	verlichting

Design
•	Box-Design

Prestatie
•	Afzuigcapaciteit	volgens	DIN/EN	61591:
		-	luchtafvoer	max.	360	m³/h
		-	recirculatie	max.	230m³/h
•	Geluidsdruk	volgens	norm	EN	60704-3	en	
EN	60704-2-13	bij	normale	werking:
		-	luchtafvoer:	50	dB(A)	(geluidsniveau	
	 	 64	dB(A)	re	1	pW)
		-	recirculatie:	53	dB(A)	(geluidsniveau	
	 	 67	dB(A)	re	1	pW)

Energiewaarden*
•	Energieklasse:	E
•		Gemiddelde	energieverbruik:	
103,4	kWh/jaar

•	Energieklasse	ventilator:	F
•	Energieklasse	verlichting:	G
•	Energieklasse	vetfilter:	D
•		Max.	geluidsniveau	op	normaalstand:	64	dB

Technische data
•	Aansluitwaarde:	175	W

Afmetingen
•		Afmetingen	luchtafvoer	(hxbxd):	
642-954	x	900	x	500	mm

•		Afmetingen	recirculatie	(hxbxd):	
642-1064	x	900	x	500	mm

Recirculatie Luchtafvoer

E
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Wandschouwkappen

CD639350
Wandschouwkap
90 cm breed
Roestvrij staal

Uitrusting
•	Geschikt	voor	luchtafvoer	en	recirculatie
•		Bediening	door	middel	van	tuimeltoetsen,	
3-standen

•	Metalen	vetfilter,	uitwasbaar
•	2	x	20	W	halogeen	verlichting

Design
•	Box-Design

Prestatie
•	Afzuigcapaciteit	volgens	DIN/EN	61591:
		-	luchtafvoer	max.	620	m³/h
		-	recirculatie	max.	400m³/h
•		Geluidsdruk	volgens	norm	EN	60704-3	en	
EN	60704-2-13	bij	normale	werking:

		-		luchtafvoer:	53	dB(A)	(geluidsniveau	
67	dB(A)	re	1	pW)

		-		recirculatie:	60	dB(A)	(geluidsniveau	
74	dB(A)	re	1	pW)

Energiewaarden*
•	Energieklasse:	D
•	Gemiddelde	energieverbruik:	115	kWh/jaar
•	Energieklasse	ventilator:	D
•	Energieklasse	verlichting:	F
•	Energieklasse	vetfilter:	C
•		Max.	geluidsniveau	op	normaalstand:	67	dB

Technische data
•	Aansluitwaarde:	250	W

Afmetingen
•		Afmetingen	luchtafvoer	(hxbxd):	
642-954	x	900	x	500	mm

•		Afmetingen	recirculatie	(hxbxd):
642-1064	x	900	x	500	mm

Recirculatie Luchtafvoer

D

 

CD636350 
Wandschouwkap 
60 cm breed
Roestvrij staal

Uitrusting
•	Geschikt	voor	luchtafvoer	en	recirculatie
•		Bediening	door	middel	van	tuimeltoetsen,	
3-standen

•	Metalen	vetfilter,	uitwasbaar
•	2	x	20	W	halogeen	verlichting

Design
•	Box-Design

Prestatie
•	Afzuigcapaciteit	volgens	DIN/EN	61591:
		-	luchtafvoer	max.	640	m³/h
		-	recirculatie	max.	400m³/h
•		Geluidsdruk	volgens	norm	EN	60704-3	en	
EN	60704-2-13	bij	normale	werking:

		-		luchtafvoer:	55	dB(A)	(geluidsniveau	
69	dB(A)	re	1	pW)

		-		recirculatie:	60	dB(A)	(geluidsniveau	
74	dB(A)	re	1	pW)

Energiewaarden*
•	Energieklasse:	C
•		Gemiddelde	energieverbruik:	
111.2	kWh/jaar

•	Energieklasse	ventilator:	C
•	Energieklasse	verlichting:	E
•	Energieklasse	vetfilter:	C
•		Max.	geluidsniveau	op	normaalstand:	69	dB

Technische data
•	Aansluitwaarde:	250	W

Afmetingen
•		Afmetingen	luchtafvoer	(hxbxd):	
642-954	x	600	x	500	mm

•		Afmetingen	recirculatie	(hxbxd):	
642-1064	x	600	x	500	mm

Recirculatie Luchtafvoer

Wandschouwkappen

CD649652
Wandschouwkap
90 cm breed
Roestvrij staal

Uitrusting
•	Geschikt	voor	luchtafvoer	en	recirculatie
•	Efficiënte	koolborstelloze	motor
•		Bediening	door	middel	van	Tiptoetsen,	
5	standen	(3	standen	+	2	intensiefstanden)

•		Intensiefstand	met	automatische	terug-
schakeling

•	Automatische	nalooptijd	(10	minuten)
•	Metalen	vetfilter,	uitwasbaar
•	3	x	3	W	LED	verlichting

Design
•	Box-Design	

Prestatie
•	Afzuigcapaciteit	volgens	DIN/EN	61591	bij:
			-		luchtafvoer	max.	normaalstand	460	m³/h,	

intensiefstand	730	m³/h;
			-		recirculatie	max.	normaalstand	340	m³/h,	

intensiefstand	440	m³/h
•		Geluidsdruk	volgens	norm	EN	60704-3	en	
EN	60704-2-13	bij	normaalstand:

			-		luchtafvoer:	40	dB(A)	(geluidsniveau	
	 	 	54	dB(A)	re	1	pW)
			-		recirculatie:	54	dB(A)	(geluidsniveau	68	

Energiewaarden* 
-	Energieklasse:	A+	
-	Gemiddelde	energieverbruik:	32.5	kWh/jaar	
-	Energieklasse	ventilator:	A	
-	Energieklasse	verlichting:	A	
-	Energieklasse	vetfilter:	C	
-	Max.	geluidsniveau	op	normaalstand:	55	dB 

Technische data
•	Aansluitwaarde:	139	WW

Afmetingen:	
•			Afmetingen	luchtafvoer	(hxbxd):	
628-954	x	900	x	500	mm

•			Afmetingen	recirculatie	(hxbxd):	
628-1064	x	900	x	500	mm	

Recirculatie Luchtafvoer
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CD50030
Vlakschermafzuigkap
60 cm breed
Zilvermetallic

Uitrusting
•	Geschikt	voor	luchtafvoer	en	recirculatie
•	In	te	bouwen	in	een	60	cm	brede	bovenkast
•		Bediening	door	middel	van	tuimeltoetsen,	
2-standen

•		Automatisch	in-en	uitschakelen	bij	beweging	
van	het	uittrekscherm

•	2	x	40	W	halogeen	verlichting
•	Vetfilter	met	verzadigingsindicatie,	uitwasbaar

Prestatie
•	Afzuigcapaciteit	volgens	DIN/EN	61591:
	 -	luchtafvoer	max.	220	m³/h
			-	recirculatie	max.	140m³/h
•	 	Geluidsniveau
-	bij	normale	werking	(220	m³/h):	54	dB(A)
-	volgens	norm	DIN/EN	60704-2-13:	66	dB
	 (re	1	pW)

Technische data
•		Aansluitwaarde:	190	W

Afmetingen:
•			Afmetingen	luchtafvoer	(hxbxd):
252	x	598	x	260	mm

•		Afmetingen	recirculatie	(hxbxd):
252	x	598	x	260	mm

Recirculatie Luchtafvoer

CD53030
Vlakschermafzuigkap
60 cm breed
Zilvermetallic

Uitrusting
•	Geschikt	voor	luchtafvoer	en	recirculatie
•	In	te	bouwen	in	een	60	cm	brede	bovenkast
•		Bediening	door	middel	van	schakelaar,	
3-standen

•		Telescopisch	uittreksysteem	met	rvs-look	
greeplijst

•		Automatisch	in-en	uitschakelen	bij	
beweging	van	het	uittrekscherm

•	2	x	40	W	halogeen	verlichting
•	Metalen	vetfilter,	uitwasbaar

Prestatie
•		Afzuigcapaciteit	volgens	DIN/EN	61591:
	 -	luchtafvoer	max.	400	m³/h
	 -	recirculatie	max.	300m³/h
•	 	Geluidsniveau	
	 -	bij	normale	werking	(400	m³/h):	52	dB(A)
	 -	volgens	norm	DIN/EN	60704-2-13:	64	dB
	 	 (re	1	pW)

Technische data
•		Aansluitwaarde:	290	W

Afmetingen:
•			Afmetingen	luchtafvoer	(hxbxd):
354	x	598	x	280	mm

•		Afmetingen	recirculatie	(hxbxd):
354	x	598	x	280	mm

Recirculatie Luchtafvoer

Vlakschermafzuigkappen      
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CD75131 
Afzuigunit 
50 cm breed
Zilvergrijs

Uitrusting
•	Geschikt	voor	luchtafvoer	en	recirculatie
•	In	te	bouwen	in	een	schouw	of	speciale	kast
•		Schuifregelaar	voor	capaciteitsregeling	met	
3	standen	+	intensiefstand

•	Krachtige	en	stille	werking	door	2	motoren
•	2	x	20	W	halogeen	verlichting
•	Metalen	vetfilters,	uitwasbaar

Prestatie
•		Afzuigcapaciteit	volgens	DIN/EN	61591:
-	luchtafvoer	max.	650	m³/h
-	recirculatie	max.	430	m³/h

•		Geluidsniveau:
-	bij	normale	werking	(320	m³/h):	47	dB(A)
-	volgens	norm	DIN/EN	60704-2-13:	59	dB
		(re	1	pW)

Technische data
•		Aansluitwaarde:	380	W

Afmetingen
•		Afmetingen	luchtafvoer	hxbxd:
255	x	530	x	380	mm

•		Afmetingen	recirculatie	hxbxd:
255	x	530	x	380	mm

Recirculatie Luchtafvoer

Inbouw afzuigunits Geïntegreerde afzuigkap

CD22130
Integreerbare kap
60 cm breed
Zilvergrijs

Uitrusting
•		Geschikt	voor	luchtafvoer	en	recirculatie
•		Voor	montage	tussen	twee	bovenkasten
•		Bediening	door	middel	van	tuimeltoetsen,	
3-standen

•		Krachtige	en	stille	ventilator
•		1	x	40	W	verlichting
•		Vetfilter	met	verzadigingsindicatie,	
uitwasbaar

Prestatie
•		Afzuigcapaciteit	volgens	DIN/EN	61591:
-	luchtafvoer	max.	280	m³/h
-	recirculatie	max.	230	m³/h

•		Geluidsdruk	in	stand	3	(280	m³/u):	54	dB	
(A),	geluidsniveau	volgens	norm	DIN/EN	
60704-2-13:	68	dB	(re	1	pW)

Technische data
•	Aansluitwaarde:	170	W

Afmetingen
•			Afmetingen	hxbxd:
380	x	599	x	280	mm

Recirculatie Luchtafvoer
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CD11351
Onderbouw afzuigkap 
60 cm breed
Roestvrij staal

Uitrusting
•	Geschikt	voor	luchtafvoer	en	recirculatie
•		Bediening	door	middel	van	schuifregelaar,	
3-standen

•	Vliesfilter
•	Verlichting	met	halogeen	lampen	1	x	28	W
•	Kantelbaar	glazen	scherm

Prestatie
•	Afzuigcapaciteit	volgens	DIN/EN	61591:
		-	luchtafvoer	max.	240	m³/h
		-	recirculatie	max.	80m³/h
•		Max.	geluidsniveau	volgens	EN60704-3	en	
EN60704-2-13:

			-		luchtafvoer:	71	dB(A)	re	1	pW	(57	dB(A)	re	
20	µPa	geluidsdruk)

			-		recirculatie:	73	dB(A)	re	1	pW	(59	dB(A)	re
20	µPa	geluidsdruk)

Energiewaarden*
•	Energieklasse:	E
•	Gemiddelde	energieverbruik:	91.3	kWh/jaar
•	Energieklasse	ventilator:	F
•	Energieklasse	verlichting:	G
•	Energieklasse	vetfilter:	D
•	Max.	geluidsniveau	op	normaalstand:	71	dB

Technische data
•	Aansluitwaarde:	153	W

Afmetingen
•		Afmetingen	(hxbxd):	
150-150	x	600	x	482	mm

•		Voor	montage	onder	een	bovenkast	of	
aan	de	wand

Onderbouwafzuigkap

E
Recirculatie Luchtafvoer
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INBOUWKOEL- EN VRIESKASTEN

29

UW VOORRAAD IN EEN MODERNE KOELING.

Fruit en groenten, vis, vlees, melk of yoghurt: Als we boodschappen doen, hechten we veel waarde aan 
de versheid van onze levensmiddelen. En bij het bewaren letten we erop dat alles zo lang mogelijk vers 
blijft, met hoogwaardige koelapparaten zoals de inbouwkoel- en vrieskasten van Constructa. De bewe-
zen, energiezuinige techniek staat garant voor het hoogste koel- en vriesvermogen in energieklasse A+. 
Het interieur kan fl exibel aan uw dagelijks wisselende voorraad worden aangepast. Eenvoudig en snel 
dankzij de in hoogte verstelbare glasplaten. Voor kwetsbare groenten en fruit is er een speciaal vak met 
geribbelde bodem die zorgt voor een betere circulatie van lucht en tevens vloeistof ongehinderd laat weg-
lopen. En dankzij de interieurverlichting en de transparante glasplaten kunt u alle levensmiddelen goed 
zien. Daarmee biedt Constructa alles wat een moderne koeling nodig heeft.

Energiezuinig tegen lage kosten
Met een standaard A+ klasse energiezuinige 
inbouwkoelkast van Constructa bespaart u 
elke dag.

Transparante bak met geribbelde bodem
Deze speciale bak is bij uitstek geschikt om 
fruit en groenten langer vers te houden.

Veiligheidsglasplaten
Zijn gemakkelijk in hoogte te verstellen, zijn 
zeer stabiel en voorkomen dat producten 
omvallen.
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Integreerbare 
koel-vriescombinatie

CK65743 
Inbouw koel-/vriescombinatie
Sleepdeursysteem 

Algemene informatie
•		Energieklasse:	A+;	Energieverbruik:	
290	kWh/jaar

•		Totale	netto	inhoud:	279	liter
•		Mechanische	temperatuurregeling
Koelruimte
•		Netto	inhoud	koelruimte:	219	liter
•		Automatische	ontdooiing
•		5	Legplateaus	van	veiligheidsglas,	waarvan	
4	verstelbaar

•		Binnenverlichting
•		Reinigingsvriendelijke,	lichte	binnenruimte
•		Transparante	groentelade	en	gegolfde	
bodem

4-Sterren diepvriesruimte
•		Netto	inhoud	diepvriesruimte:	60	liter
•		3	Transparante	diepvriesladen
•		Invriescapaciteit:	3	kg	per	24	uur
•		Bewaartijd	bij	storing:	13	uur

Technische data
•		Inbouwmaten	(hxbxd):	177.5	x	56	x	55	cm.
•		Klimaatklasse:	ST
•		Geluidsniveau:	40	dB(A)	re	1	pW
•		Aansluitwaarde:	90	W

CK60244
Inbouw koelkast 1-deur
Sleepdeursysteem

Algemene informatie
•	Energieklasse:	A+
•	Totale	netto	inhoud:	151	liter
•	Extra	stille	werking

Koelruimte
•	Automatische	ontdooiing
•	4	Legplateaus	van	veiligheidsglas,	waarvan		
	 3	verstelbaar
•	Binnenverlichting
•	Reinigingsvriendelijke,	lichte	binnenruimte
•	Transparante	groentelade	met	gegolfde		 	
	 bodem

Technische data
•	Energieverbruik	0.335	kWh/24	uur
•	Draairichting	deur	rechts,	verwisselbaar
•	Klimaatklasse:	SN-ST
•	Aansluitwaarde:	90	W

Afmetingen
•	Inbouwmaten	(hxbxd):	
	 88	x	56	x	55	cm
•	Afmetingen	(hxbxd):	
	 87	x	54	x	54	cm

CK64244
Inbouw koelkast 1-deur
Sleepdeursysteem

Algemene informatie
•	Energieklasse:	A+
•	Totale	netto	inhoud:	131	liter
•	Extra	stille	werking

Koelruimte
•	Netto	inhoud	koelruimte:	114	liter
•	Automatische	ontdooiing
•	3	Legplateaus	van	veiligheidsglas,	waarvan		
	 2	verstelbaar
•	Binnenverlichting
•	Reinigingsvriendelijke,	lichte	binnenruimte
•	Transparante	groentelade	met	gegolfde		 	
	 bodem	

4-Sterren diepvriesruimte
•	Netto	inhoud	diepvriesruimte:	17	liter
•	Extra	groot	vriesvak,	geschikt	voor		 	
			diepvriespizza‘s
•	Invriescapaciteit:	2	kg	per	24	uur
•	Bewaartijd	bij	storing:	12	uur

Technische data
•	Energieverbruik	0.525	kWh/24	uur
•	Draairichting	deur	rechts,	verwisselbaar
•	Klimaatklasse:	ST
•	Aansluitwaarde:	90	W

Afmetingen
•		Inbouwmaten	(hxbxd):	
88	x	56	x	55	cm

•		Afmetingen	(hxbxd):	
87	x	54	x	54	cm

Integreerbare 
koel-vriesapparatuur
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CK60305
Inbouw koelkast 1-deur
Sleepdeursysteem

Algemene informatie
•	Energieklasse:	A+
•	Totale	netto	inhoud:	182	liter

Koelruimte
•	Automatische	ontdooiing
•	5	Legplateaus	van	veiligheidsglas,	waarvan		
	 4	verstelbaar
•	Binnenverlichting
•	Reinigingsvriendelijke,	lichte	binnenruimte
•	Transparante	groentelade	met	gegolfde		 	
	 bodem

Technische data
•	Energieverbruik	0.346	kWh/24	uur
•	Draairichting	deur	rechts,	verwisselbaar
•	Klimaatklasse:	SN-ST
•	Aansluitwaarde:	90	W

Afmetingen
•	Inbouwmaten	(hxbxd):
	 102.5	x	56	x	55	cm
•	Afmetingen	(hxbxd):	
	 102	x	54	x	54	cm

CK64305
Inbouw koelkast 1-deur
Sleepdeursysteem

Algemene informatie
•	Energieklasse:	A+
•	Totale	netto	inhoud:	162	liter

Koelruimte
•	Netto	inhoud	koelruimte:	145	liter
•	Automatische	ontdooiing
•	4	Legplateaus	van	veiligheidsglas,	waarvan		
	 3	verstelbaar
•	Binnenverlichting
•	Transparante	groentelade	met	gegolfde		 	
	 bodem

4-Sterren diepvriesruimte
•	Netto	inhoud	diepvriesruimte:	17	liter
•	Extra	groot	vriesvak,	geschikt	voor		 	
	 diepvriespizza‘s
•	Invriescapaciteit:	2	kg	per	24	uur
•	Bewaartijd	bij	storing:	12	uur

Technische data
•	Energieverbruik	0.562	kWh/24	uur
•	Draairichting	deur	rechts,	verwisselbaar
•	Klimaatklasse:	ST
•	Aansluitwaarde:	90	W

Afmetingen
•	Inbouwmaten	(hxbxd):	
	 102.5	x	56	x	55	cm
•	Afmetingen	(hxbxd):	
	 102	x	54	x	54	cm

CK60444
Inbouw koelkast 1-deur
Sleepdeursysteem

Algemene informatie
•	Energieklasse:	A+
•	Totale	netto	inhoud:	224	liter
•	Extra	stille	werking

Koelruimte
•	Automatische	ontdooiing
•	6	Legplateaus	van	veiligheidsglas,	waarvan		
	 5	verstelbaar
•	Binnenverlichting
•	Reinigingsvriendelijke,	lichte	binnenruimte
•	Transparante	groentelade	met	gegolfde		 	
	 bodem

Technische data
•	Energieverbruik	0.36	kWh/24	uur
•	Draairichting	deur	rechts,	verwisselbaar
•	Klimaatklasse:	SN-ST
•	Aansluitwaarde:	90	W

Afmetingen
•	Inbouwmaten	(hxbxd):	
	 122.5	x	56	x	55	cm
•	Afmetingen	(hxbxd):	
	 122	x	54	x	54	cm
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CK64444
Inbouw koelkast 1-deur
Sleepdeursysteem

Algemene informatie
•	Energieklasse:	A+
•	Totale	netto	inhoud:	204	liter
•	Extra	stille	werking

Koelruimte
•	 Netto	inhoud	koelruimte:	187	liter
•	 Automatische	ontdooiing
•	 5	Legplateaus	van	veiligheidsglas,	waarvan		
	 4	verstelbaar
•	 Binnenverlichting
•	 Reinigingsvriendelijke,	lichte	binnenruimte
•	 Transparante	groentelade	met	gegolfde		 	
	 bodem	

4-Sterren diepvriesruimte
•	 Netto	inhoud	diepvriesruimte:	17	liter
•	 Extra	groot	vriesvak,	geschikt	voor		 	
	 diepvriespizza‘s
•	 Invriescapaciteit:	2	kg	per	24	uur
•	 Bewaartijd	bij	storing:	12	uur

Technische data
•	 Energieverbruik	0.611	kWh/24	uur
•	 Draairichting	deur	rechts,	verwisselbaar
•	 Klimaatklasse:	ST
•	 Aansluitwaarde:	90	W

Afmetingen
•	 Inbouwmaten	(hxbxd):	
	 122.5	x	56	x	55	cm
•	 Afmetingen	(hxbxd):	
	 122	x	54	x	54	cm

Integreerbare 
koel-vriesapparatuur

CE61243
Integreerbare vrieskast
Sleepdeursysteem

Algemene informatie
•	Energieklasse:	A+
•	Netto	inhoud	diepvriesruimte:	97	liter
•	Fluisterstil

4-Sterren diepvriesruimte
•	4	Transparante	diepvriesladen
•	Super-vriessysteem
•	Invriescapaciteit:	12	kg	per	24	uur
•	Bewaartijd	bij	storing:	19	uur
•	Optisch	alarmsignaal
•	Diepvrieskalender

Technische data
•	Energieverbruik	0.531	kWh/24	uur
•	Draairichting	deur	rechts,	verwisselbaar
•	Als	koel-diepvriescombinatie	in	te	bouwen		
	 met	een	integreerbare	koelkast
•	Klimaatklasse:	SN-ST
•	Aansluitwaarde:	90	W

Afmetingen
•	Inbouwmaten	(hxbxd):	
	 88	x	56	x	55	cm
•	Afmetingen	(hxbxd):	
	 87	x	54	x	54	cm

Integreerbare 
vriesapparatuur
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AFWASSEN WAS NOG NOOIT ZO GEMAKKELIJK.

Heeft u kwetsbaar servies, zoals wijnglazen, of juist hardnekkig vuile pannen en schalen? Door de 
modernste techniek reinigen de vaatwassers van Constructa naar wens voorzichtig of krachtig. De drie 
spoelprogramma’s en vijf sproeiniveaus maken de vaat hygiënisch en glanzend schoon. Het bedienings- 
en beladingscomfort is heel eenvoudig. En waar de waskracht hoog is, is het energieverbruik laag, daar 
zorgt onder andere de speciale warmtewisselaartechniek voor. Deze techniek maakt gebruik van bestaande 
warmte van het afwaswater voor het drogen van de vaat. Ook de borstelloze BLDC-motor motor zorgt voor 
extra effi  ciëntie, maar ook voor een langere levensduur en een stiller gebruik. Met een Constructa 
vaatwasser haalt u een pronkstuk in de hoogste energie-effi  ciënteklasse A+ of A++ in de keuken.
 

Originele AquaStop
Levenslange garantie tegen waterschade.

Het Eco 50Cº programma
Zuinig in verbruik van energie en water.

Programma-indicator:
Duidelijke informatie over de status van het 
actieve programma.

In hoogte verstelbare bovenkorf
Meer flexibiliteit bij het vullen van de vaatwasser 
door de in hoogte verstelbare bovenkorf – 
er is plaats voor alles.
Met Rackmatic is de bovenkorf zelfs in 
3 hoogtes verstelbaar.

VarioSpeed
Twee keer zo snel afwassen met hetzelfde 
resultaat.

INBOUW VAATWASSERS
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Volledig integreerbare afwasautomaten 60 cm

CG5A04V9 
Vaatwasser 60 cm
Volledig integreerbaar 

Algemene informatie
•			Energie-efficiëntieklasse:	A+
•			Capaciteit:	12	maatcouverts
•			5	Programma‘s:	Intensief	70°C,	Normaal	
65°C,	Eco	50°C,	Snel	45°C	en	Voorspoelen

•			1	Speciale	functie:	VarioSpeed
•			AquaSensor,	Beladingssensor
•			Doseerassistent

Design
•		LED-kleur:	rood

Comfort
•			Akoestisch	signaal	bij	einde	programma
•				Elektronische	voorprogrammering	3,	6	of	9	uur
•			Elektronische	navulindicatie	zout	en	
glansspoelmiddel

•			Vario-korven
•			In	hoogte	verstelbare	bovenkorf
•	2	neerklapbare	bordenhouders	in	onderkorf
•	EasyLock	deursluiting
•	aquastop®	met	garantie	
•	BLDC-motor

Technische data
•			Verbruik	in		Eco	50°C	programma:	
290	kWh	/	3360	liter	per	jaar

•		Droogefficiëntieklasse:	A
•		Geluidsniveau:	48	dB(A)	re	1	pW
•			Aansluitwaarde:	2000-2400	W

Afmetingen
•		Inbouwmaten	(hxbxd):	
815-875	x	600	x	550	mm

CG4B04V9 
Vaatwasser 60 cm
Volledig integreerbaar

Algemene informatie
•		Energie-efficiëntieklasse:	A+
•		Capaciteit:	12	maatcouverts
•		4	Programma‘s:	Normaal	65°C,	Eco	50°C,	
Snel	45°C	en	Voorspoelen

•		Beladingssensor
•		Doseerassistent

Design
•		LED-kleur:	rood

Comfort
•		Akoestisch	signaal	bij	einde	programma
•		Elektronische	navulindicatie	zout	en	
	glansspoelmiddel

•		Glazenhouder	in	bovenkorf
•		EasyLock	deursluiting
•		aquastop®	met	garantie	
•	BLDC-motor

Technische data
•		Verbruik	in		Eco	50°C	programma	
290	kWh	/	3360	liter	per	jaar

•		Droogefficiëntieklasse:	A
•		Geluidsniveau:	52	dB(A)	re	1	pW
•		Aansluitwaarde:	2000-2400	W

Afmetingen
•		Inbouwmaten	(hxbxd):
865-925	x	600	x	550	mm

CG4A04V9 
Vaatwasser 60 cm
Volledig integreerbaar

Algemene informatie
•	Energie-efficiëntieklasse:	A+
•	Capaciteit:	12	maatcouverts
•		4	Programma‘s:	Normaal	65°C,	Eco	50°C,	
Snel	45°C	en	Voorspoelen

•	Beladingssensor
•	Doseerassistent

Design
•	LED-kleur:	rood

Comfort
•		Akoestisch	signaal	bij	einde	programma
•		Elektronische	navulindicatie	zout	en	
	glansspoelmiddel

•	Glazenhouder	in	bovenkorf
•		EasyLock	deursluiting
•	aquastop®	met	garantie	
•	BLDC-motor

Technische data
•		Verbruik	in		Eco	50°C	programma	
290	kWh	/	3360	liter	per	jaar

•	Droogefficiëntieklasse:	A
•		Geluidsniveau:	52	dB(A)	re	1	pW
•	Aansluitwaarde:	2000-2400	W

Afmetingen
•		Inbouwmaten	(hxbxd):	
815-875	x	600	x	550	mm

Beladings-
sensor
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VarioladeVarioladeV Beladings-
sensor

Volledig integreerbare afwasautomaten 60 cm

CG6A52V8 
Vaatwasser 60 cm
Volledig integreerbaar

Algemene informatie
•	Energie-efficiëntieklasse:	A++
•		Capaciteit:	14	maatcouverts
•		6	Programma‘s:	Intensief	70°C,	
Normaal	65°C,	Eco	50°C,	Zacht	40°C,	
Snel	45°C	en	Voorspoelen

•		1	Speciale	functie:	VarioSpeed
•		Beladingssensor
•		Doseerassistent
•	Warmtewisselaar

Design
•	LED-kleur:	rood

Comfort
•		Digitale	resttijdindicatie
•		Akoestisch	signaal	bij	einde	programma
•		Elektronische	voorprogrammering	1-24	uur
•		Elektronische	navulindicatie	zout	en	
	glansspoelmiddel

• Vario-korven met Variolade
•		In	hoogte	verstelbare	bovenkorf	met	
rackMatic	(3	hoogtes)

•		EasyLock	deursluiting
•	aquastop®	met	garantie			
•			BLDC-motor

Technische data
•				Verbruik	in		Eco	50°C	programma
266	kWh	/	2660	liter	per	jaar

•		Droogefficiëntieklasse:	A
•		Geluidsniveau:	48	dB(A)	re	1	pW
•		Aansluitwaarde:	2000-2400	W

Afmetingen
•		Inbouwmaten	(hxbxd):
815-875	x	600	x	550	mm

CG5B04V9 
Vaatwasser 60 cm
Volledig integreerbaar

Algemene informatie
•			Energie-efficiëntieklasse:	A+
•			Capaciteit:	12	maatcouverts
•			5	Programma‘s:	Intensief	70°C,	Normaal	
65°C,	Eco	50°C,	Snel	45°C	en	Voorspoelen

•			1	Speciale	functie:	VarioSpeed
•			AquaSensor,	Beladingssensor
•			Doseerassistent

Design
•		LED-kleur:	rood

Comfort
•			Akoestisch	signaal	bij	einde	programma
•				Elektronische	voorprogrammering	3,	6	of	9	uur
•			Elektronische	navulindicatie	zout	en	
glansspoelmiddel

•			Vario-korven
•			In	hoogte	verstelbare	bovenkorf
•	2	neerklapbare	bordenhouders	in	onderkorf
•	EasyLock	deursluiting
•	aquastop®	met	garantie	
•	BLDC-motor

Technische data
•			Verbruik	in		Eco	50°C	programma:	
290	kWh	/	3360	liter	per	jaar

•		Droogefficiëntieklasse:	A
•		Geluidsniveau:	48	dB(A)	re	1	pW
•			Aansluitwaarde:	2000-2400	W

Afmetingen
•		Inbouwmaten	(hxbxd):	
865-925	x	600	x	550	mm

CG6B52V8 
Vaatwasser 60 cm
Volledig integreerbaar 

Algemene informatie
•	Energie-efficiëntieklasse:	A++
•		Capaciteit:	14	maatcouverts
•		6	Programma‘s:	Intensief	70°C,	
Normaal	65°C,	Eco	50°C,	Zacht	40°C,	
Snel	45°C	en	Voorspoelen

•		1	Speciale	functie:	VarioSpeed
•		Beladingssensor
•		Doseerassistent
•	Warmtewisselaar

Design
•	LED-kleur:	rood

Comfort
•		Digitale	resttijdindicatie
•		Akoestisch	signaal	bij	einde	programma
•		Elektronische	voorprogrammering	1-24	uur
•		Elektronische	navulindicatie	zout	en	
	glansspoelmiddel

• Vario-korven met Variolade
•		In	hoogte	verstelbare	bovenkorf	met	
rackMatic	(3	hoogtes)

•		EasyLock	deursluiting
•	aquastop®	met	garantie			
•			BLDC-motor

Technische data
•				Verbruik	in		Eco	50°C	programma
266	kWh	/	2660	liter	per	jaar

•		Droogefficiëntieklasse:	A
•		Geluidsniveau:	48	dB(A)	re	1	pW
•		Aansluitwaarde:	2000-2400	W

Afmetingen
•		Inbouwmaten	(hxbxd):
865-925	x	600	x	550		mm

VarioladeVarioladeVBeladings-
sensor

Beladings-
sensor
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KRANEN

SOLITAIRE KRANEN: DE VOLWAARDIGE BEKRONING VAN UW 
KEUKEN.

Het kan in verhouding misschien een klein detail lijken, maar de kraan is in de totale keuken een belang-
rijke blikvanger. De kranen van Solitaire hebben een uniek design, gecombineerd met de hoogste  kwaliteit. 
Ook wat techniek en service betreft, is Solitaire een volwaardige aanvulling op uw Constructa inbouw-
apparatuur. U ontvangt bijvoorbeeld bij iedere kraan standaard twee fi lters om het water, bij aanvoer, zo 
optimaal mogelijk te reinigen van zand- en kalkdeeltjes. Hiermee wordt de levensduur van de kraan 
 aanzienlijk verlengd.
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Entrata 20 
SOW5461000
 

Algemene informatie
•	 		Twee	filterstops	standaard	bijgeleverd
•	 	Kraangat	doorsnede	Ø	33,5	mm
•	 	Bladdikte	max.	40	mm

Design
•	 In	glanzend	chroom
•	 Eengreeps	mengkraan

Keukenmengkranen

Goccia 20 
SOW5662000

Algemene informatie
•	 		Twee	filterstops	standaard	bijgeleverd
•	 		Kraangat	doorsnede	33,5
•	 		Bladdikte	max.	40	mm

Design
•	 		In	glanzend	chroom	en	roestvrij	staal
•	 		Eengreeps	mengkraan

Fundamento Doccia 20 
SOW2060300

Algemene informatie
•	 	Twee	filterstops	standaard	bijgeleverd
•	 Kraangat	doorsnede	Ø	33,5	mm
•	Bladdikte	max.	40	mm
•	 Uittrekbare	sproeikop

Design
•	 In	glanzend	chroom
•	 Eengreeps	mengkraan

40
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Keukenmengkranen      
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Pernice 40 
SOW3168300 

Algemene informatie
•	Twee	filterstopkranen	standaard	bijgeleverd
•	Kraangat	doorsnede	Ø	33,5	mm
•	 	Bladdikte	max.	40	mm	

Design
•		In	glanzend	chroom
•		Eengreeps	mengkraan

Airone 30 
SOW3168100

Algemene informatie
•	 	Twee	filterstops	standaard	bijgeleverd
•	 	Kraangat	doorsnede	Ø	33,5	mm
•	 	Bladdikte	max.	40	mm

Design
•		In	glanzend	chroom
•		Eengreeps	mengkraan

Splendido 30 
SOW3169101

Algemene informatie
•	Twee	filterstops	standaard	bijgeleverd
•	Kraangat	doorsnede	Ø	33,5	mm
•	Bladdikte	max.	40	mm	

Design
•	In	glanzend	chroom	en	roestvrij	staal	
•	Eengreeps	mengkraan
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MAATSCHETSEN

43

014259_Constructa_brochure_najaar2014.indd   43 07-11-14   08:32



44

CF110253, CF432251, CF130253, CF232253, CF232553, CF234653

CF630253

Combi-magnetron

CN462253

Achterwand

open

* Bij metalen fronten 20 mm

Let op: bij inbouw onder een kookplaat,

de inbouwdiepte van de kookplaat in

acht nemen. Bij inbouw onder een 

gaskookplaat is een tussenbodem vereist.

Compacte oven

inbouw onder

het werkblad

Achterwand openAchterwand open

Achterwand

open

VentilatieopeningVentilatieopeningV

min. 250 cm²

Afmetingen in mm

CN161152

Afmetingen in mm

Achterwand

open

Achterwand

open

Oversteek boven:

= 1 mm

Oversteek onder:

= 1 mm

Magnetron

Bakovens

Ovens, fornuizen en magnetrons

Compacte bakoven
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CA174251NL, CA174651NL

Gaskookplaten

45

CA421252

min.

50

*min. 40

**min. 20

min. 

600

R 3

min. 

50

*min. 40

**min. 20

min. 

600

R 3

min.

50

*min. 40

**min. 20

min. 

600

R 3

min. 

50

*min. 40

**min. 20

min. 

600

R 3

min. 

50

*min. 40

**min. 20

min. 

600

R 3

min.

50

*min. 40

**min. 20

min. 

600

R 3

min.

50

*min. 40

**min. 20

min. 

600

R 3

min.

50

*min. 40

**min. 20

min. 

600

R 3

min.

50

*min. 40

**min. 20

min. 

600

R 3

min.

50

*min. 40

**min. 20

min. 

600

R 3

min.

50

*min. 40

**min. 20

min. 

600

R 3

min.

50

*min. 40

**min. 20

min. 

600

R 3

490-500

+2

54

3

583

513

560

+2

60-50

* De minimale afstand van de

 kookplaatuitsparing tot de 

 wand bedraagt 40 mm

** Met onderbouw

 oven min. 30

Afmetingen in mm

Inductiekookplaten

CA428252CA431230N

6

592592

522522

490/500490/500

50

560560

R 3

**min. 20**min. 20

*min. 40

min.min.min.

600600

min.

60/50

* De minimale afstand van de

kookplaatuitsparing tot de 

wand bedraagt 40 mm

** Met onderbouw

oven min. 30

Afstand achter 

bij 490 min. 60

bij 500 min. 50

min. 50min. 50min. 50

Afmetingen in mm

**min. 20

*

803

520

min.

600

490-

500

+2

53

750

+2

-780

+2

6

min. 50

Afmetingen in mm

R3

* De minimale afstand van de

 kookplaatuitsparing tot de 

 wand bedraagt 40 mm

** Met onderbouw

 oven min. 30

CA425252

min.

50

*min. 40

**min. 20

min. 

600

R 3

min. 

50

*min. 40

**min. 20

min. 

600

R 3

min.

50

*min. 40

**min. 20

min. 

600

R 3

min. 

50

*min. 40

**min. 20

min. 

600

R 3

min. 

50

*min. 40

**min. 20

min. 

600

R 3

min.

50

*min. 40

**min. 20

min. 

600

R 3

min.

50

*min. 40

**min. 20

min. 

600

R 3

min.

50

*min. 40

**min. 20

min. 

600

R 3

min.

50

*min. 40

**min. 20

min. 

600

R 3

min.

50

*min. 40

**min. 20

min. 

600

R 3

min.

50

*min. 40

**min. 20

min. 

600

R 3

min.

50

*min. 40

**min. 20

min. 

600

R 3

490-500

+2

54

3

583

513

560

+2

60-50

* De minimale afstand van de

 kookplaatuitsparing tot de 

 wand bedraagt 40 mm

** Met onderbouw

 oven min. 30

Afmetingen in mm

CA321152

 min .  50 

 min .   20 

measurements in mm

 min.  

600 

 *   The minimum distance from  

  the hob cut-out to the  

  wall is 70 mm 

 R min. 3 

max. 5 

490-500

+2

48

3

583

513

560

+2

*

Keramische kookplaten

CA323352

 min .  50 

 *   The minimum distance from  

  the hob cut-out to the  

  wall is 70 mm 

 min .   20 

measurements in mm

 min.  

600 

 R min. 3 

max. 5 

490-500

+2

49

3

583

513

560

+2

*

Kookplaten

CA114251NL CA122650NL CA162650NL 

Alle inductiekookplaten

Inductiekookplaten

CA194650NL
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Afzuigkappen

* vanaf 

bovenkant 

pannendrager

Stopcontact

Luchtafvoer uitlaat

min. 550 elektro

Aanbeveling 650

min. 650 Gas*

Afmeting in mm

min. 350

min. 60

min. 400

240

245

250

min. 126

642-954 

(1)

642-1064 

(2)

Afmeting in mm

min. 120 

(1)

min. 10 

(2)

(1) Luchtafvoer

(2) Circulatielucht

(3) Luchtuitlaat - sleuven bij luchtafvoer 

naar beneden gericht monteren

250

247247

580

456

260

60

257

500

900

(3)

ø 150

Afmeting in mm

max. 20

324

* vanaf bovenkant 

pannendrager

min. 550 elektro

Aanbeveling 650

min. 650 Gas*

Afmeting in mm

210

4545

316

32

200

Wandschouwkappen

CD616251

* vanaf 

bovenkant 

pannendrager

Stopcontact

Luchtafvoer uitlaat

min. 550 elektro

Aanbeveling 650

min. 650 Gas*

Afmeting in mm

min. 500

799-976

min. 55

248

169

248

min. 31

799-976

Afmeting in mm

169

522

246

248

250

170

500

600

32

213

Afmeting in mm

ø 150

max. 20

275

* vanaf bovenkant 

pannendrager

min. 550 elektromin. 550 elektro

Aanbeveling 650

min. 650 Gas*

Afmeting in mm

228

2727

190

467

25

228

270270

CD619251

min. 31

799-976

Afmeting in mm

169

522

246

248248

250

170

500

900

32

213

* vanaf bovenkant 

pannendrager

min. 550 elektromin. 550 elektro

Aanbeveling 650

min. 650 Gas*

Afmeting in mm

228

2727

190

467

25

228

270270

CD639252
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Wandschouwkappen

Afzuigkappen

CD636350

ø 150

Afmeting in mm

max. 20

324

* vanaf bovenkant 

pannendrager

min. 550 elektro

Aanbeveling 650

min. 650 Gas*

Afmeting in mm

210

4545

316

32

200

* vanaf 

bovenkant 

pannendrager

Stopcontact

Luchtafvoer uitlaat

min. 550 elektro

Aanbeveling 650

min. 650 Gas*

Afmeting in mm

min. 350

min. 60

min. 400

240

245

250

min. 126

642-954

(1)

642-1064

(2)

Afmeting in mm

min. 120 

(1)

min. 10 

(2)

(1) Luchtafvoer

(2) Circulatielucht

(3) Luchtuitlaat - sleuven bij 

luchtafvoer naar beneden gericht monteren

250

247

580

456

260

60

257

500

600

(3)(3)

CD639350

ø 150

Afmeting in mm

max. 20

324

* vanaf bovenkant 

pannendrager

min. 550 elektro

Aanbeveling 650

min. 650 Gas*

Afmeting in mm

210

4545

316

32

200

* vanaf 

bovenkant 

pannendrager

Stopcontact

Luchtafvoer uitlaat

min. 550 elektro

Aanbeveling 650

min. 650 Gas*

Afmeting in mm

min. 350

min. 60

min. 400

240

245

250

min. 126

642-954 

(1)

642-1064 

(2)

Afmeting in mm

min. 120 

(1)

min. 10 

(2)

(1) Luchtafvoer

(2) Circulatielucht

(3) Luchtuitlaat - sleuven bij luchtafvoer 

naar beneden gericht monteren

250

247247

580

456

260

60

257

500

900

(3)

CD649652
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CD53030

Afmetingen in mmAfmetingen in mmA

CD50030

Vlakschermafzuigkappen

CD75131

Inbouwafzuigunits

Afzuigkappen

48
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Geïntegreerde afzuigkappen

CD22130

Onderbouw afzuigkappen

CD11351

49
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Kranen

SOW5461000 SOW5662000 SOW2060300

Ø33,5

L-1500L-1500
     mm     mm

G3/8˝G3/8˝G3/8G3/8˝G3/8˝G3/8

Ø51

Ø55

40
M

A
X

246

2020616
2

15
2

120º

1111
5555

30º30º30º30º30º

Basismodellen

314
225

31
1

3°

23
6

41
8

Ø48

Ø3Ø34

G 3/8

11 mm

40
 M

A
40

 M
A

X
40

 M
A

X
40

 M
A

Keukenmengkranen

SOW3168100 SOW3168300

35
2

SOW3169101
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Toebehoren voor kookplaten
4-delige pannenset, geschikt voor inductie      CZ9442X0 

Toebehoren voor eilandschouwkappen
Startset recirculatie tbv CD939352       CZ5101X5
RVS CleanAir recirculatieset tbv CD939352       CZ5286X0

Toebehoren voor wandschouwkappen       
Startset recirculatie tbv CD616251 / CD619251        CZ5138X5
Startset recirculatie tbv CD649652       CZ5102X5  
Startset recirculatie tbv CD639252 / CD636350 / CD639350    CZ5101X5 
RVS CleanAir recirculatieset wandschouwkappen tbv CD649652    CZ5276X0 
RVS CleanAir recirculatieset wandschouwkappen tbv CD639252 / CD636350 / CD639350 CZ5270X0
Koolstoffilter voor CleanAir recirculatie unit CZ5270X0 / CZ5276X0 / CZ5286X0  CZ5170X1  
     
Toebehoren voor vlakschermafzuigkappen     
Metalen vetfilter tbv CD500        CZ5342X0 
Startset recirculatie tbv CD500        CZ5142X5 
Greeplijst RVS           CZ5770N0 
Startset recirculatie tbv CD530        CZ5143X5  

Toebehoren geïntegreerde afzuigkappen     
Metalen vetfilter tbv CD210        CZ5322X1

Toebehoren onderbouwafzuigkappen      
Koolstoffilter tbv CD11351        CZ5101X0   
 
Toebehoren Afwasautomaten       
Verlengingsset AquaStop        CZ7710X0
Afdek- en bevestigingslijsten 81,5 cm        CZ7730X0
Afdek- en bevestigingslijsten 86,5 cm        CZ7731X0

Toebehoren
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Vaatwassers

Energieklasse

Droogklasse

De	AquaStop	is	een	100%	gegarandeerde	bescherming	
tegen	alle	soorten	waterschade

Doseerassistent

Met	slechts	één	druk	op	de	hendel	aan	de	zijkant	kan	de	
bovenste	korf	van	de	vaatwasser	zelfs	bij	volle	belading	
eenvoudig	op	maximaal	3	hoogtes	worden	ingesteld.

Halve	belading:	bij	kleine	vaat	kunt	u	water	en	stroom	
besparen

Nishoogte

VarioSpeed:	hetzelfde	resultaat	in	de	helft	van	de	tijd

Koelkasten

Energieklasse

Nishoogte	(in	mm)

Ovens, fornuizen en magnetrons

Energieklasse

Schoonmaakfunctie

Kookplaten

Breedte	kookplaat

Inductie Bij	een	inductiekookplaat	produceren	magnetische	
wervel	stromen	de	warmte	direct	in	de	stalen	pannen	en	
wordt	daar	snel	verdeeld,	terwijl	de	kookplaat	zelf	maar	
matig	warm	wordt.

Afzuigkappen

Breedte	afzuigkap

Recirculatie De	afzuigkap	zuigt	lucht	aan	die	door	een	metalen	
	vetfilter	wordt	gereinigd	en	vervolgens	weer	in	de	keuken	
wordt	teruggeleid.	Een	extra	actief	koolstoffilter	neemt	
onaangename	geurtjes	op.

Luchtafvoer De	gefilterde	lucht	gaat	vanuit	de	afzuigkap	via	een	speciaal	
afvoerkanaal	naar	buiten.	Daarbij	ontstaat	onderdruk.	 
Toevoer	van	verse	lucht,	bijvoorbeeld	via	toevoer-	of	
	afvoerkanaal	in	de	muur	is	daarvoor	wel	vereist.

Uitleg pictogrammen

Energieklasse
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Constructa offi  ciële fabrieksservice:
•  biedt FlexService: de mogelijkheid om op werk-

dagen van 08.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag 
van 09.00 uur tot 13.00 uur een beroep te doen op 
een van onze technici.

•  is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar 
via telefoon (088 424 4080) en/of internet

•  biedt online de mogelijkheid om een service-afspraak 
te maken op het voor u meest gunstige moment

•  maakt bij een telefonische storingsmelding direct 
een afspraak met vermelding van dag en bezoektijd

•  regelt dat een bezoek en afhandeling binnen 2-5 
werkdagen plaatsvindt

• biedt 1 jaar garantie op uitgevoerde reparaties
•  biedt de mogelijkheid om online gebruiksaanwijzingen 

op eenvoudige wijze te downloaden
•  biedt de mogelijkheid om online onderdelen, 

accessoires, reinigings-en onderhoudsmiddelen 
eenvoudig te bestellen: www.constructa-eshop.nl
Telefoon: 088 424 4080 
Internet: www.constructa-home.nl/service

Garantie
•  Alle onderdelen worden 10 jaar lang gegarandeerd 

geleverd
•  Bij aanschaf van 4 Constructa inbouwapparaten 

ontvangt u 5 jaar garantie in plaats van 2 jaar, 
zie Constructa garantie

•  Wanneer u een Solitaire kraan als 5e product, naast 
minimaal 4 Constructa inbouwapparaten, aanschaft 
geldt ook voor de Solitaire kraan de verlengde 
garantie van 5 jaar

•  Consumenten die niet in Nederland wonen, kunnen 
geen gebruik maken van deze regeling. De verlengde 
garantie wordt alleen verleend op Constructa appara-
ten die door de offi  ciële alleenvertegenwoordiging in 
Nederland geleverd zijn
 

DE CONSTRUCTA-SERVICE GEWOON GOED GEDAAN.
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HET KWALITEITSMERK VOOR MODERNE FUNCTIONALITEIT IN 
DE KEUKEN. 

Constructa staat voor Duitse merkkwaliteit, waar de hele wereld op vertrouwt. Met een compleet 
assortiment inbouwapparaten voor koken, afwassen en koelen voldoen wij aan de vraag van onze klanten 
naar moderne kwaliteit van leven in de keuken. Uitgebreide functionaliteiten, degelijke kwaliteit en een 
goede prijs-kwaliteit verhouding zijn de kenmerken van Constructa. Om die reden presenteert het 
apparatenprogramma van Constructa zich met een hoogwaardige technische uitrusting, een duidelijke 
vormgeving, hoog bedieningscomfort en niet in de laatste plaats met een voordelig energieverbruik. Deze 
Constructa-voordelen, gecombineerd met de combinatie van ervaring, technische kennis en innovatiekracht 
leiden tot zeer aantrekkelijke producten. Goede kwaliteit tegen een goede prijs, iets waar huishoudens 
over de hele wereld dankbaar gebruik van maken.

Gewoon goed gemaakt. Constructa.

55

014259_Constructa_brochure_COVER_Najaar 2014_V3.indd   2 07-11-14   08:33



Constructa 
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
Tel +31 088 - 424 40 41
constructa-contactcenter@bshg.com

2014/2015
INBOUW-

APPARATEN 
Koken & bakken

Afwassen
Koelen & vriezen

Kranen
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Uw Constructa-specialist geeft u een betrouwbaar advies en is er ook na de aankoop voor u.
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