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Jelmagyarázat

Méret (cm-ben) -  
magasság / szélesség

Energiahatékonysági osztály

Digitális óra

Ugyanakkora energiafelhasználással akár  
30 %-kal rövidebb előmelegítési idő. 

Előreprogramozott automata sütési módok száma

A Soft Close funkciónak köszönhetően a sütő ajtaja 
nagyon finoman és csendesen csukódik. 

Könnyű választás a fűtési mód, a hőmérséklet, a 
program, az idő és a tömeg információk között a 
nagy görgető kijelzőn.

Indukciós főzőlap

Kétfokozatú maradékhő-kijelzés (H: forró,  
h: meleg). Így a maradékhő jól kihasználható és az 
ujjak megégetésének kockázatát is csökkenti. 

A Low Frost technológia csökkenti a jég kiala-
kulásának esélyét. Csökkenti az energia-fogya-
sztást és megkönnyíti a leolvasztást. 

Még rugalmasabb a fagyasztó hely használata, 
mivel mind a fiókok, mind a közbenső  
üvegbetétek könnyen eltávolíthatók.

24 órára -30°C-ra hűti a fagyasztót, ezzel elkerülve, 
hogy az újonnan betett étel hőmérséklete miatt a 
többi étel kiolvadjon. 

29 cm magas, átlátszó falú fagyasztóláda. 

A professzionális frissentartó rendszer akár 
háromszor hosszabb ideig frissen tartja a húst, 
halat vagy a zöldséget, gyümölcsöt. 

Elektronikusan beállítható hőmérséklet

Szénkefe nélküli egyenáramú motor, csendes, 
energiahatékony és tartós. 

Zajszint

A rugalmasan variálható Vario Flex kosarakkal min-
den edény, pohár számára megtalája a megfelelő 
helyet. 

Háromszor gyorsabb mosogatás és szárítás. 

A víz keménységének automatikus szabályzása a 
vízkőmentes, és csillogó poharak érdekében. 

A felső kosarat három különböző magasságba 
állíthatja, az edények méretének megfelelően. 

Öblítés 70°C-nál magasabb hőmérsékleten, az 
antibakteriális hatás érdekében. 

A teljesen integrálható mosogatógépek esetében a 
padlóra vetítve látható a készülék és a futó program 
állapota. 

Pirolízis: intelligens öntisztítás, vegyi anyagok 
nélkül. Szennyezettségtől függően háromféle szint 
használható. 

Katalízis: a sütő hátsó és oldalsó belső falai 
speciális bevonatot kaptak, az öntisztuló hatásnak 
köszönhetően Ön időt takarít meg. 

Környezetbarát tisztítás gőzzel. 

Németországban gyártott, kiváló minőség

Hosszú élettartamú, energiatakarékos LED-világítás

Egyszerűen, gyorsan felszerelhető

A teljesen integrálható mosogatógépek esetében 
egy földre vetített piros pont jelzi, hogy a készülék 
működésben van, elkerülendő a véletlen kinyitást. 

A felső kosárban két permetezőkar biztosítja a 
leghatékonyabb tisztítást. 

Az érintéses vezérléssel kényelmesen irányíthatja 
a készüléket. Emellett a sima felület könnyen 
tisztántartható. 

Kombi-indukció = két főzőzóna összekapcsol-
ható, ezzel nagyméretű edény melegítésére is 
használható. 

Extra szárítás funkció, hogy a nehezen száradó, pl. 
műanyag edényeket is teljesen szárazon vehesse 
ki a gépből. 

 n

Az így jelölt termékeket általában 24 - 48 órán belül 
tudjuk szállítani. 

A piros ponttal jelzett termékek nem raktáriak, 
általában megrendelést követő 2-3  héten belül 
tudjuk szállítani. 

Speciális fiók a mosogatógépben az evőeszközök 
számára
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 energiaosztály: A
fűtési módozatok: 7
fűtési módozatok: 3D-hőlégbefúvás, felső/alsó sütés, légkeverés, grillezés, 

pizzafokozat, külön kapcsolható alsó sütés, finom 
hőlégbefúvás

tisztítási fajták: kézi

cikkszám típus kivitel tartalom l ME termékkód nettó akciós ár

112 569 054 n CC3M60050 rozsdamentes 
acél

47 db C142633S  171 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 035 n CONSTRUCTA Vario Clip kihúzósínek CZ11TI15X0 db C15179S  18 199 Ft 

Beépíthető kompakt sütő CC3M60050

 

Besüllyeszthető vezérlő gomb

energiaosztály: A
fűtési módozatok: 7
fűtési módozatok: 3D-hőlégbefúvás, felső/alsó sütés, légkeverés, grillezés, 

pizzafokozat, külön kapcsolható alsó sütés, finom 
hőlégbefúvás

tisztítási fajták: kézi

cikkszám típus kivitel tartalom l ME termékkód nettó akciós ár

112 569 053 n CC4M60060 fekete 47 db C142633S  171 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 035 n CONSTRUCTA Vario Clip kihúzósínek CZ11TI15X0 db C15179S  18 199 Ft 

Beépíthető kompakt sütő CC4M60060

 

energiaosztály: A
fűtési módozatok: 5
fűtési módozatok: Felső/alsó sütés, külön kapcsolható alsó sütés, finom alsó/

felső melegítés, Vario nagy sík grill, Vario-kis sík grill
tisztítási fajták: kézi

cikkszám típus kivitel tartalom l ME termékkód nettó akciós ár

112 569 051 CF1K00050 nemesacél 71 db C120201S  144 999 Ft 

termékcsoport T49

Beépíthető sütő CF1K00050
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 energiaosztály: A
fűtési módozatok: 5
fűtési módozatok: 3D-hőlégfúvás, felső/alsó sütés, légkeveréses grill, finom 

hőlégbefúvás, Vario-nagy sík grill
tisztítási fajták: kézi

cikkszám típus kivitel tartalom l ME termékkód nettó akciós ár

112 569 050 CF2M50050 rozsdamentes 
acél

66 db C120251S  144 999 Ft 

termékcsoport T49

Beépíthető sütő CF2M50050

 

10 automata program: Hús-, hal-, zöldség- és tésztaételek sok változatához ad tökéletes 
megoldást.
Besüllyeszthető vezérlő gomb

energiaosztály: A
fűtési módozatok: 7
fűtési módozatok: 3D-hőlégbefúvás, felső/alsó sütés, légkeverés, grillezés, 

pizzafokozat, külön kapcsolható alsó sütés, finom 
hőlégbefúvás, Vario nagy sík grill

tisztítási fajták: pirolízis

cikkszám típus kivitel tartalom l ME termékkód nettó akciós ár

112 569 052 n CF2M77050 nemesacél 63 db C211826S  253 999 Ft 

termékcsoport T49

Beépíthető sütő CF2M77050
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Gyors bemelegedés: Egyszerűen gyorsabb, ezzel a kiegészítő funkcióval akár 30%-kal rövidebb 
előmelegítési idő is elérhető.
Nagyfokú rugalmasság az 5-féle sütési módnak köszönhetően - minden ételhez tökéletes 
megoldás.

Felszereltség és komfort:
• Teliüveg belső ajtó: Illesztés nélküli ajtó az egyszerű tisztíthatóság érdekében - egyszerűen 

törölje le.
• Nagy sütő beltér rácsokkal, teleszkópos kihúzóval utólag felszerelhető
• Íves fém fogantyú
• Rozsdamentes kezelőfelület
 
Biztonság és minőség:
• Rendkívül alacsony ablakhőmérséklet: max. 50 °C
• Egyedileg beállítható gyerekvédelem
• Sima, saválló, szürke zománcozott sütőbevonat
• Hőlégbefúvás

energiaosztály: A
fűtési módozatok: 5
fűtési módozatok: 3D-hőlégbefúvás, felső/alsó sütés, légkeveréses grillezés, 

grillezés, finom hőlégbefúvás

cikkszám típus kivitel óra tarta-
lom l

ME termékkód nettó akciós ár

112 569 031 n CF3M50050 nemesacél Igen 71 db C135932S  162 999 Ft 

112 569 032 n CF3M00050 nemesacél Nem 71 db C129236S  155 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 024 CONSTRUCTA 3-szintes teleszkópos kihúzó CZ11TF25X0 db C37114S  43 999 Ft 

Beépíthető sütő CF 3M50050 / CF3M00050

 

CF3M50050
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Katalízis:  Az öntisztító sütő hátfal és oldalfal panelek sok időt és tisztítószert spórolnak meg.
Elektronikus óra időzítő funkcióval: Kényelmesen beállítható, hogy mikor és mennyi időre 
kapcsoljon be a sütő.

Felszereltség és komfort:
• Rozsdamentes kezelőfelület
• Gyors bemelegedés: Egyszerűen gyorsabb, ezzel a kiegészítő funkcióval akár 30%-kal 

rövidebb előmelegítési idő is elérhető.
• Teliüveg belső ajtó: Illesztés nélküli ajtó az egyszerű tisztíthatóság érdekében - egyszerűen 

törölje le.
• Íves fém fogantyú
• Nagy sütő beltér rácsokkal, teleszkópos kihúzóval utólag felszerelhető
 
Biztonság és minőség:
• Rendkívül alacsony ablakhőmérséklet: max. 40 °C
• Egyedileg beállítható gyerekvédelem
• Sima, saválló, szürke zománcozott sütőbevonat
• Hőlégbefúvás

* Katalízis - önálló szennyeződés-eltávolítás, a készülék teljes élettartamán keresztül: A 
zománc vagy kerámia bevonat termikus kémiai oxidációt biztosít 200 fok feletti hőmérsékleten.

energiaosztály: A
fűtési módozatok: 7
fűtési módozatok: 3D-hőlégbefúvás, felső/alsó sütés, légkeverés, grillezés, 

pizzafokozat, külön kapcsolható alsó sütés, finom 
hőlégbefúvás

tisztítási fajták: Katalitikus sütő hátfal és oldalfal panel

cikkszám típus kivitel tartalom l ME termékkód nettó akciós 
ár

112 569 030 n CF3M54050 rozsdamentes 
acél

71 db C142628S  171 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 024 CONSTRUCTA 3-szintes teleszkópos kihúzó CZ11TF25X0 db C37114S  43 999 Ft 

Beépíthető sütő CF3M54050
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7 sütési mód: Könnyű választás - optimális elkészítési mód minden ételhez.
Gyors bemelegedés: Egyszerűen gyorsabb, ezzel a kiegészítő funkcióval akár 30%-kal rövidebb 
előmelegítési idő is elérhető.

Felszereltség és komfort:
• Teliüveg belső ajtó: Illesztés nélküli ajtó az egyszerű tisztíthatóság érdekében - egyszerűen 

törölje le.
• Nagy sütő beltér rácsokkal, teleszkópos kihúzóval utólag felszerelhető
• Rozsdamentes kezelőfelület
• Íves fém fogantyú
• Halogén belső világítás
 
Biztonság és minőség:
• Alacsony ablakhőmérséklet: max. 50 °C
• Sima, saválló, szürke zománcozott sütőbevonat
• Hőlégbefúvás

energiaosztály: A
fűtési módozatok: 7
fűtési módozatok: 3D-hőlégbefúvás, felső/alsó sütés, légkeverés, grillezés, 

pizzafokozat, külön kapcsolható alsó sütés, finom 
hőlégbefúvás

cikkszám típus kivitel óra tarta-
lom l

ME termékkód nettó akciós ár

112 569 028 n CF3M60050 rozsda-
mentes acél

Igen 71 db C151558S  181 999 Ft 

112 569 029 n CF3M10050 rozsda-
mentes acél

Nem 71 db C144862S  173 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 024 CONSTRUCTA 3-szintes teleszkópos kihúzó CZ11TF25X0 db C37114S  43 999 Ft 

Beépíthető sütő CF 3M60050 / CF 3M10050

 

CF3M60050

CF3M10050
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Hydro Clean: Környezetbarát tisztítás gőzzel, így elég egyszerűen letörölni.
Szemet gyönyörködtető minden konyhában: Fekete üveg, kényelmes rozsdamentes fogan-
tyúval.

Felszereltség és komfort:
• Csillapított teliüveg belső ajtó: Illesztés nélküli sütőajtó az egyszerű tisztíthatóság érdekében, 

extra csendes csukódással
• Elektronikus óra
• Fekete üveg vezérlőfelület
• Elektronikus sütővezérlés
• Íves fém fogantyú
• Nagy sütő beltér rácsokkal, teleszkópos kihúzóval utólag felszerelhető
• Gyors bemelegedés
 
Biztonság és minőség:
• Sima, saválló, szürke zománcozott sütőbevonat
• Rendkívül alacsony ablakhőmérséklet: max. 50°C
• Egyedileg beállítható gyerekvédelem
• Hőlégbefúvás

energiaosztály: A
fűtési módozatok: 7
fűtési módozatok: 3D-hőlégbefúvás, felső/alsó sütés, légkeverés, grillezés, 

pizzafokozat, külön kapcsolható alsó sütés, finom 
hőlégbefúvás

tisztítási fajták: Gőztisztítás

cikkszám típus kivitel tartalom l ME termékkód nettó akciós ár

112 569 023 CF4M61060 fekete 71 db C165697S  197 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 024 CONSTRUCTA 3-szintes teleszkópos kihúzó CZ11TF25X0 db C37114S  43 999 Ft 

Beépíthető sütő CF4M61060
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Pirolízis: Nincs többé sütőtisztítás - az intelligens öntisztításnak köszönhetően, vegyi anyagok 
nélkül. 
10 automata program:  Praktikus lehetőség 10 különböző húsétel elkészítéséhez.

Felszereltség és komfort:
• Hydro Clean: Környezetbarát tisztítás gőzzel, így elég egyszerűen letörölni.
• Hőmérséklet-javaslat, tényleges hőmérséklet kontroll és optikai fűtésszabályozás
• Csillapított teliüveg belső ajtó: Illesztés nélküli sütőajtó az egyszerű tisztíthatóság érdekében, 

extra csendes csukódással
• Elektronikus óra
• Digitális kijelző üzemmód-szimbólumokkal
• Fekete üveg vezérlőfelület
• Íves fém fogantyú
• Nagy sütő beltér rácsokkal, teleszkópos kihúzóval utólag felszerelhető
• Gyors bemelegedés
 
Biztonság és minőség:
• Sima, saválló, szürke zománcozott sütőbevonat
• Egyedileg beállítható gyerekvédelem
• Pirolízis során önműködő ajtózár
• automatikus biztonsági kikapcsolás
• Rendkívül alacsony ablakhőmérséklet: max. 40 °C
• Hőlégbefúvás

energiaosztály: A
fűtési módozatok: 7
fűtési módozatok: 3D-hőlégbefúvás, felső/alsó sütés, légkeverés, grillezés, 

pizzafokozat, külön kapcsolható alsó sütés, finom 
hőlégbefúvás

tisztítási fajták: pirolízis

cikkszám típus kivitel tartalom l ME termékkód nettó akciós ár

112 569 027 CF4M77060 fekete 71 db C199114S  238 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 024 CONSTRUCTA 3-szintes teleszkópos kihúzó CZ11TF25X0 db C37114S  43 999 Ft 

Beépíthető sütő CF4M77060
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Kényelmes Scroll vezérlés:  Egyszerűen kiválasztható a sütési mód, hőmérséklet, program, idő- 
és súlyadatok a nagyméretű Scroll görgető kijelzőn. 
40 automata program: Hús-, hal-, zöldség- és tésztaételek sok változatához ad tökéletes 
megoldást.

Felszereltség és komfort:
• Hydro Clean: Környezetbarát tisztítás gőzzel, így elég egyszerűen letörölni.
• Hőmérséklet-javaslat, tényleges hőmérséklet kontroll és optikai fűtésszabályozás
• Csillapított teliüveg belső ajtó: Illesztés nélküli sütőajtó az egyszerű tisztíthatóság érdekében, 

extra csendes csukódással
• Elektronikus óra
• Digitális kijelző üzemmód-szimbólumokkal
• Fekete üveg vezérlőfelület
• Íves fém fogantyú
• Nagy sütő beltér rácsokkal, teleszkópos kihúzóval utólag felszerelhető
• Gyors bemelegedés
 
Biztonság és minőség:
• Sima, saválló, szürke zománcozott sütőbevonat
• Egyedileg beállítható gyerekvédelem
• Pirolízis során önműködő ajtózár
• automatikus biztonsági kikapcsolás
• Rendkívül alacsony ablakhőmérséklet: max. 40 °C
• Hőlégbefúvás

energiaosztály: A
fűtési módozatok: 12
fűtési módozatok: 3D-hőlégbefúvás, felső/alsó sütés, légkeverés, grillezés, kis 

grill, pizzafokozat, külön kapcsolható alsó sütés, intenzív 
fokozat, felolvasztás, előmelegítés, melegentartás, finom 
hőlégbefúvás

tisztítási fajták: Gőztisztítás

cikkszám típus kivitel tartalom l ME termékkód nettó akciós ár

112 569 026 CF4M91060 fekete 71 db C191667S  229 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 024 CONSTRUCTA 3-szintes teleszkópos kihúzó CZ11TF25X0 db C37114S  43 999 Ft 

Beépíthető sütő CF4M91060



Sütés és főzés

1

schachermayer Constructa 2019 | 13

Kényelmes Scroll vezérlés: Egyszerűen kiválasztható a sütési mód, hőmérséklet, program, idő- 
és súlyadatok a nagyméretű Scroll görgető kijelzőn.
40 automata program: Hús-, hal-, zöldség- és tésztaételek sok változatához ad tökéletes 
megoldást.

Felszereltség és komfort:
• Pirolízis: Nincs többé sütőtisztítás - az intelligens öntisztításnak köszönhetően, vegyi anyagok 

nélkül
• Hőmérséklet-javaslat, tényleges hőmérséklet kontroll és optikai fűtésszabályozás
• Csillapított teliüveg belső ajtó: Illesztés nélküli sütőajtó az egyszerű tisztíthatóság érdekében, 

extra csendes csukódással
• Elektronikus óra
• Digitális kijelző üzemmód-szimbólumokkal
• Fekete üveg vezérlőfelület
• Íves fém fogantyú
• Nagy sütő beltér rácsokkal, teleszkópos kihúzóval utólag felszerelhető
• Gyors bemelegedés
 
Biztonság és minőség:
• Sima, saválló, szürke zománcozott sütőbevonat
• Egyedileg beállítható gyerekvédelem
• Pirolízis során önműködő ajtózár
• automatikus biztonsági kikapcsolás
• Rendkívül alacsony ablakhőmérséklet: max. 30 °C
• Hőlégbefúvás

energiaosztály: A
fűtési módozatok: 12
fűtési módozatok: 3D-hőlégbefúvás, felső/alsó sütés, légkeverés, grillezés, kis 

grill, pizzafokozat, külön kapcsolható alsó sütés, intenzív 
fokozat, felolvasztás, előmelegítés, melegentartás, finom 
hőlégbefúvás, gyorsmelegítés

tisztítási fajták: Pirolitikus öntisztítás

cikkszám típus kivitel tartalom l ME termékkód nettó akciós ár

112 569 025 n CF4M97060 fekete 71 db C247541S  296 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 024 CONSTRUCTA 3-szintes teleszkópos kihúzó CZ11TF25X0 db C37114S  43 999 Ft 

Beépíthető sütő CF4M97060
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Felszereltség és komfort:
• Teliüveg belső ajtó: Illesztés nélküli ajtó az egyszerű tisztíthatóság érdekében - egyszerűen 

törölje le.
• Íves fém fogantyú
• Halogén belső világítás
• Rozsdamentes kezelőfelület
• Nagy sütő beltér rácsokkal, teleszkópos kihúzóval utólag felszerelhető
• Power fokozat, vekker és időzítő minden indukciós főzőmezőhöz
• digitális kijelző minden főzőmezőhöz
• 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
• edényérzékelés
 
Biztonság és minőség:
• Alacsony ablakhőmérséklet: max. 50°C
• Egyedileg beállítható gyerekvédelem
• Sima, saválló, szürke zománcozott sütőbevonat
• automatikus biztonsági kikapcsolás
• Hőlégbefúvás

beépítési méretek: Sütő:  595 (Mag.) x 560 (Szél.) x 550 (Mély.); főzőlap:  560 
(Szél.) x 490 - 500 (Mély.) mm

beépítési méretek: Sütő: 595 (Mag.) x 597 (Szél.) x 548 (Mély.); főzőlap: 583 
(Szél.) x 513  (Mély.) mm

energiaosztály: A
kivitel: rozsdamentes acél
beépítési variáció: rozsdamentes keret
tartalom: 71 l
fűtési módozatok: 7
fűtési módozatok: 3D-hőlégbefúvás, felső/alsó sütés, légkeverés, grillezés, 

pizzafokozat, külön kapcsolható alsó sütés, finom 
hőlégbefúvás

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 006 n CH3M60051 + CM424053 db C291495S  348 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 024 CONSTRUCTA 3-szintes teleszkópos kihúzó CZ11TF25X0 db C37114S  43 999 Ft 

112 569 049 n CONSTRUCTA indukciós edényszett CZ9442X0 db C36158S  43 499 Ft 

Beépíthető tűzhely szett CH 3M60051 + CM 424053

beépíthető tűzhely CH 3M60051

           

 energiaosztály: A
fűtési módozatok: 5
fűtési módozatok: Felső/alsó sütés, külön kapcsolható alsó sütés, finom alsó/

felső melegítés, Vario nagy sík grill, Vario-kis sík grill
tisztítási fajták: kézi

cikkszám típus kivitel tartalom l ME termékkód nettó akciós ár

112 569 083 CH1K00050 nemesacél 66 db C107724S  129 999 Ft 

termékcsoport T49

Beépíthető tűzhely CH1K00050

főzőlap CM 24053
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 energiaosztály: A
fűtési módozatok: 5
fűtési módozatok: 3D-hőlégfúvás, felső/alsó sütés, légkeveréses grill, finom 

hőlégbefúvás, Vario-nagy sík grill
tisztítási fajták: kézi

cikkszám típus kivitel tartalom l ME termékkód nettó akciós ár

112 569 082 CH2M50050 rozsdamentes 
acél

66 db C125559S  149 999 Ft 

termékcsoport T49

Beépíthető tűzhely CH2M50050
           

Gyors bemelegedés: Egyszerűen gyorsabb, ezzel a kiegészítő funkcióval akár 30%-kal rövidebb 
előmelegítési idő is elérhető.

Felszereltség és komfort:
• Rozsdamentes kezelőfelület
• Íves fém fogantyú
• Halogén belső világítás
• Teliüveg belső ajtó: Illesztés nélküli ajtó az egyszerű tisztíthatóság érdekében - egyszerűen 

törölje le.
• Nagy sütő beltér rácsokkal, teleszkópos kihúzóval utólag felszerelhető
 
Biztonság és minőség:
• Rendkívül alacsony ablakhőmérséklet: max. 50°C
• Egyedileg beállítható gyerekvédelem
• Sima, saválló, szürke zománcozott sütőbevonat
• Hőlégbefúvás

energiaosztály: A
fűtési módozatok: 5
fűtési módozatok: 3D-hőlégbefúvás, felső/alsó sütés, légkeveréses grillezés, 

grillezés, finom hőlégbefúvás

cikkszám típus kivitel óra tarta-
lom l

ME termékkód nettó akciós ár

112 569 079 n CH3M50050 rozsda-
mentes acél

Igen 71 db C151558S  181 999 Ft 

112 569 080 n CH3M00050 rozsda-
mentes acél

Nem 71 db C144862S  173 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 024 CONSTRUCTA 3-szintes teleszkópos kihúzó CZ11TF25X0 db C37114S  43 999 Ft 

Beépíthető tűzhely CH 3M50050 / CH 3M00050

 

CH3M50050
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Egyszerű választás a 7 sütési mód közül, minden ételhez optimális elkészítési mód.
Teljesen besüllyeszthető vezérlőgomb az egyszerű tisztíthatóság és az elegancia érdekében.

Felszereltség és komfort:
• Rozsdamentes kezelőfelület
• Íves fém fogantyú
• Halogén belső világítás
• Teliüveg belső ajtó: Illesztés nélküli ajtó az egyszerű tisztíthatóság érdekében - egyszerűen 

törölje le.
• Gyors bemelegedés: Egyszerűen gyorsabb, ezzel a kiegészítő funkcióval akár 30%-kal 

rövidebb előmelegítési idő is elérhető.
• Nagy sütő beltér rácsokkal, teleszkópos kihúzóval utólag felszerelhető
 
Biztonság és minőség:
• Rendkívül alacsony ablakhőmérséklet: max. 50°C
• Egyedileg beállítható gyerekvédelem
• Sima, saválló, szürke zománcozott sütőbevonat
• Hőlégbefúvás

energiaosztály: A
fűtési módozatok: 7
fűtési módozatok: 3D-hőlégbefúvás, felső/alsó sütés, légkeverés, grillezés, 

pizzafokozat, külön kapcsolható alsó sütés, finom 
hőlégbefúvás

cikkszám típus kivitel óra tarta-
lom l

ME termékkód nettó akciós ár

112 569 077 n CH3M60050 nemesacél Igen 71 db C169414S  202 999 Ft 

112 569 078 n CH3M10050 nemesacél Nem 71 db C160484S  192 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 024 CONSTRUCTA 3-szintes teleszkópos kihúzó CZ11TF25X0 db C37114S  43 999 Ft 

Beépíthető tűzhely CH 3M60050 / CH 3M10050

CH3M60050

Gyors bemelegedés: Egyszerűen gyorsabb, ezzel a kiegészítő funkcióval akár 30%-kal rövidebb 
előmelegítési idő is elérhető.

energiaosztály: A
fűtési módozatok: 5
fűtési módozatok: 3D-hőlégfúvás, felső/alsó sütés, légkeveréses grill, finom 

hőlégbefúvás, Vario-nagy sík grill

cikkszám típus kivitel tartalom l ME termékkód nettó akciós ár

112 569 084 CH5M00050 nemesacél 66 db C77899S  93 999 Ft 

termékcsoport T49

Beépíthető tűzhely CH5M00050
           

min.
550

max. 20

560+8
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4 Highspeed szupergyors főzőmező

Fontos: Kombinálható az összes CH... tűzhellyel, kivéve a CH 3M60051-et

beépítési méretek: 40 x 560 x 490 mm
beépítési méretek: 40 x 580 x 510 mm
beépítési variáció: rozsdamentes keret
főzőzónák: 1 x Ø 180; 1 x Ø 145; 1 x Ø 145; 1 x Ø 180 mm

cikkszám típus indukciós ME termékkód nettó akciós ár

112 569 144 n CM310050 Nem db C48879S  58 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 049 n CONSTRUCTA indukciós edényszett CZ9442X0 db C36158S  43 499 Ft 

Tűzhelyről vezérelhető főzőlap CM 310050

 

           

4 Highspeed főzőmező
maradékhő kijelzése főzőmezőnként

Fontos: Kombinálható az összes CH... tűzhellyel, kivéve a CH 3M60051-et

beépítési méretek: 43 x 560 x 490 mm
beépítési méretek: 43 x 583 x 513 mm
beépítési variáció: rozsdamentes keret
főzőzónák: 1 x  Ø 145; 1 x  Ø 180; 1 x  Ø 210; 1 x  Ø 145 mm

cikkszám típus indukciós ME termékkód nettó akciós ár

112 569 143 CM321052 Nem db C61501S  73 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 049 n CONSTRUCTA indukciós edényszett CZ9442X0 db C36158S  43 499 Ft 

Tűzhelyről vezérelhető főzőlap CM 321052



18 www.schachermayer.hu| Constructa 2019

           

4 Highspeed-főzőmező, melyek közül az egyik átkapcsolható pecsenyesütővé és a másik 
kétkörös főzőmező
maradékhő kijelzése főzőmezőnként

Fontos: Kombinálható az összes CH... tűzhellyel, kivéve a CH 3M60051-et

beépítési méretek: 43 x 560 x 490 mm
beépítési méretek: 43 x 583 x 513 mm
beépítési variáció: rozsdamentes keret
főzőzónák: 1 x Ø 180; 1 x Ø 170 x 265; 1 x Ø 210; 1 x Ø 145 mm

cikkszám típus indukciós ME termékkód nettó akciós ár

112 569 142 CM323052 Nem db C77998S  93 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 049 n CONSTRUCTA indukciós edényszett CZ9442X0 db C36158S  43 499 Ft 

Tűzhelyről vezérelhető főzőlap CM 323052

 beépítési méretek: 40 x 560 x 490
beépítési méretek: 583 x 513 x 43
beépítési variáció: rozsdamentes keret
főzőzónák: 1 x Ø 180; 1 x Ø 145; 1 x Ø 145; 1 x Ø 180 mm

cikkszám típus indukciós ME termékkód nettó akciós ár

112 569 151 CM31054 Nem db C51800S  62 999 Ft 

termékcsoport T49

Tűzhelyről vezérelhető főzőlap CM31054
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Rozsdamentes design: könnyen ápolható, teljes felületén rozsdamentes kivitel.

Felszereltség és komfort:
• 2 főzőlap
• Forgatógomb
• Teljesítményjelző lámpa

beépítési méretek: 43 (Mag.) x 268 (Szél.) x 490 (Mély.) mm
beépítési méretek: 43 (Mag.) x 288 (Szél.) x 505 (Mély.) mm
beépítési variáció: rozsdamentes keret
főzőzónák: 1 x Ø 145 mm, 1.5 kW; 1 x Ø 180 mm, 2 kW mm

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 150 CA317150 db C44417S  53 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 049 n CONSTRUCTA indukciós edényszett CZ9442X0 db C36158S  43 499 Ft 

Önálló főzőlap CA 317150
           

 

 beépítési méretek: 48 x 560 x 490 - 500 mm
beépítési méretek: 48 x 583 x 513 mm
beépítési variáció: rozsdamentes keret
főzőzónák: 1 x Ø 145; 1 x Ø 210; 1 x Ø 180; 1 x Ø 145 mm

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 149 n CA321153 db C86829S  104 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 049 n CONSTRUCTA indukciós edényszett CZ9442X0 db C36158S  43 499 Ft 

Önálló főzőlap CA321153

           

 beépítési méretek: 48 (Mag.) x 560 (Szél.) x 490 (Mély.) mm
beépítési méretek: 48 (Mag.) x 583 (Szél.) x 513 (Mély.) mm
beépítési variáció: rozsdamentes keret
főzőzónák: 1 x Ø 145; 1 x Ø 180; 1 x Ø 210; 1 x Ø 145 mm

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 158 CA321255 db C84500S  101 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 049 n CONSTRUCTA indukciós edényszett CZ9442X0 db C36158S  43 499 Ft 

Önálló főzőlap CA321255
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 beépítési méretek: 48 (Mag.) x 560 (Szél.) x 490 (Mély.) mm
beépítési méretek: 48 (Mag.) x 583 (Szél.) x 513 (Mély.) mm
beépítési variáció: rozsdamentes keret
főzőzónák: 1 x Ø 180 mm; 1 x Ø 265 x 170 mm; 1 x Ø 145 mm; 1 x Ø 

210/145 mm mm

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 155 CA323255 db C91500S  109 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó akciós ár

112 569 049 n CONSTRUCTA indukciós edényszett CZ9442X0 db C36158S  43 499 Ft 

Önálló főzőlap CA323255

 beépítési méretek: 48 (Mag.) x 780 (Szél.) x 500 (Mély.) mm
beépítési méretek: 48 (Mag.) x 795 (Szél.) x 517 (Mély.) mm
beépítési variáció: rozsdamentes keret
főzőzónák: 1 x Ø 145; 1 x Ø 120/210; 1 x Ø 265 x 170; 1 x Ø 180/230 

mm

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 157 CA328355 db C125121S  150 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó akciós ár

112 569 049 n CONSTRUCTA indukciós edényszett CZ9442X0 db C36158S  43 499 Ft 

Önálló főzőlap CA328355
           

 beépítési méretek: 55 (Mag.) x 560 (Szél.) x 490 (Mély.) mm
beépítési méretek: 55 (Mag.) x 583 (Szél.) x 513 (Mély.) mm
beépítési variáció: rozsdamentes keret
főzőzónák: 1 x Ø 180; 1 x Ø 180; 1 x Ø 210; 1 x Ø 145 mm

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 152 CA421256 db C122126S  146 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó akciós ár

112 569 049 n CONSTRUCTA indukciós edényszett CZ9442X0 db C36158S  43 499 Ft 

Önálló indukciós főzőlap CA421256
           

 beépítési méretek: 55 (Mag.) x 560 (Szél.) x 490 (Mély.) mm
beépítési méretek: 55 (Mag.) x 583 (Szél.) x 513 (Mély.) mm
beépítési variáció: rozsdamentes keret
főzőzónák: 1 x Ø 180 mm; 1 x Ø 280 x 180 mm; 1 x Ø 210 mm; 1 x Ø 

145 mm mm

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 154 CA424255 db C180627S  216 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó akciós ár

112 569 049 n CONSTRUCTA indukciós edényszett CZ9442X0 db C36158S  43 499 Ft 

Önálló indukciós főzőlap CA424255
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Kombi indukció: XXL rugalmasság a 2 főzőmező összekapcsolásának köszönhetően, pl. 
nagyméretű edények számára.
Combi Move: Gyors felmelegítés elöl és további főzés a hátsó főzőmezőn.

beépítési méretek: 55 (Mag.) x 560 (Szél.) x 490 (Mély.) mm
beépítési méretek: 55 (Mag.) x 583 (Szél.) x 513 (Mély.) mm
beépítési variáció: rozsdamentes keret
főzőzónák: 2 x Ø 210 x 190 vagy 1 x Ø 210 x 380; 1 x Ø 180; 1 x Ø 

145 mm

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 156 n CA425355 db C200667S  240 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 049 n CONSTRUCTA indukciós edényszett CZ9442X0 db C36158S  43 499 Ft 

Önálló indukciós főzőlap CA425355

 

2x kombi indukció: XXL rugalmasság a 2 főzőmező összekapcsolásának köszönhetően, pl. 
nagyméretű edények számára.
Combi Move: Gyors felmelegítés elöl és további főzés a hátsó főzőmezőn.

beépítési méretek: 55 (Mag.) x 560 (Szél.) x 490 (Mély.) mm
beépítési méretek: 55 (Mag.) x 583 (Szél.) x 513 (Mély.) mm
beépítési variáció: rozsdamentes keret
főzőzónák: 2 x Ø 210 x 380, vagy 4 x Ø 210 x 190 mm

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 159 n CA427355 db C211826S  254 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 049 n CONSTRUCTA indukciós edényszett CZ9442X0 db C36158S  43 499 Ft 

Önálló indukciós főzőlap CA427355

Kombi indukció: XXL rugalmasság a 2 főzőmező összekapcsolásának köszönhetően, pl. 
nagyméretű edények számára.
Combi Move: Gyors felmelegítés elöl és további főzés a hátsó főzőmezőn.

beépítési méretek: 55 (Mag.) x 780 (Szél.) x 500 (Mély.) mm
beépítési méretek: 55 (Mag.) x 795 (Szél.) x 517 (Mély.) mm
beépítési variáció: rozsdamentes keret
főzőzónák: 2 x Ø 210 x 190 vagy 1 x kombi-zóna Ø 210 x 380; 1 x Ø 

145; 1 x Ø 280 mm

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 153 n CA428355 db C216288S  259 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 049 n CONSTRUCTA indukciós edényszett CZ9442X0 db C36158S  43 499 Ft 

Önálló indukciós főzőlap CA428355
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A mikrohullámú funkció  kombinálható az összes sütési és gőzölési móddal*. A készülék 
melegít és ugyanakkor mikróz is. Így gyorsabban elkészül az étel.

Felszereltség és komfort:
• 30 automata program, ebből 4 kiolvasztó- és 26 párolóprogram
• Beépítési megoldás: Tökéletes állószekrénybe építéshez, optimálisan kombinálható egy 

beépíthető sütővel.
• 5 teljesítményfokozat: Egyszerűen, kényelmesen kezelhető programok és teljesítményfo-

kozatok.
• Könnyen kezelhető-koncepció – teljesen besüllyeszthető kezelőgomb és Touch Control az 

egyszerű és problémamentes beállítás érdekében.
• Tisztítóprogram a vízvezetékhez
• Vízkőoldó program
• A gőzfejlesztő helye a sütőkamrán kívül található
• Katalitikus** hátfalpanel
• Három gőzölési fokozat választható
• Elektronikus óra
• Fekete üveg kezelőfelület
• Íves fém fogantyú
• Digitális kijelző
• LED-világítás
 
Biztonság és minőség:
• Egyedileg beállítható gyerekvédelem
• Biztonsági kikapcsolás
• Hőlégbefúvás
• Rozsdamentes sütőtér

* kivéve 1000 Wattos mikrohullámú fokozat és 40° légkeverés
** Katalízis - önálló szennyeződés-eltávolítás, a készülék teljes élettartamán keresztül: A 
zománc vagy kerámia bevonat termikus kémiai oxidációt biztosít 200 fok feletti hőmérsékleten - 
megváltozik az élelmiszermaradványok kémiai szerkezete.

beépítési méretek: 450 - 452 (Mag.) x 560 - 568 (Szél.) x 550 (Mély.) mm
lépcsőfokok: 5
kivitel: fekete
víztartás: 0,8 l
tartalom: 36 l
fűtési módozatok: 5
fűtési módozatok: Mikrohullámú sütő, gőz funkció, légkeverés, légkeveréses 

grill, grillezés
hőmérséklet tartomány: 40 - 230 °C
tisztítási fajták: Katalitikus hátfalpanel
tartozék: 1 x kombi rács, 1 x üvegtepsi, 1 x gőzölő főzőedény

cikkszám típus nyitásirány ME termékkód nettó akciós ár

112 569 116 CC4P86660 Bukóajtó db C324634S  389 999 Ft 

termékcsoport T49

Beépíthető mikrohullámú kompakt sütő  
gőz funkcióval CC4P86660
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Beépítési megoldás: Tökéletes beépíthető felső- vagy állószekrénybe.
Hydro Clean: Környezetbarát tisztítás gőzzel - elég egyszerűen letörölni.

Felszereltség és komfort:
• 7 automata program, ebből 4 kiolvasztó- és 3 párolóprogram
• Könnyen kezelhető-koncepció – különösen egyszerű és problémamentes beállítás a Komfort 

Scroll és Touch Control kezelőfelülettel
• Elektronikus ajtónyitás
• Elektronikus óra
• LED-világítás
• Digitális kijelző
• Memória-funkció (1 memóriahely)
 
Biztonság és minőség:
• Hőlégbefúvás
• Biztonsági kikapcsolás
• Rozsdamentes sütőtér

beépítési méretek: 362 - 365 (Mag.) x 560 - 568 (Szél.) x 300 (Mély.) mm
lépcsőfokok: 5
kivitel: fekete
forgótányér ø: 25,5 cm
tartalom: 20 l
tisztítási fajták: Gőztisztítás
tartozék: 1 x üveg forgótálca

cikkszám típus nyitásirány ME termékkód nettó akciós ár

112 569 114 CC4P91260 balos db C75998S  91 999 Ft 

termékcsoport T49

Beépíthető mikrohullámú sütő CC4P91260
           

Beépítési megoldás: Tökéletes beépíthető állószekrénybe.
Hydro Clean: Környezetbarát tisztítás gőzzel - elég egyszerűen letörölni.

Felszereltség és komfort:
• 7 automata program, ebből 4 kiolvasztó- és 3 párolóprogram
• Könnyen kezelhető-koncepció – különösen egyszerű és problémamentes beállítás a Komfort 

Scroll és Touch Control kezelőfelülettel
• Elektronikus ajtónyitás
• Elektronikus óra
• LED-világítás
• Digitális kijelző
• Memória-funkció (1 memóriahely)
 
Biztonság és minőség:
• Hőlégbefúvás
• Biztonsági kikapcsolás
• Rozsdamentes sütőtér

beépítési méretek: 382 (Mag.) x 560 (Szél.) x 550 (Mély.) mm
lépcsőfokok: 5 (max 900 W)
kivitel: fekete
forgótányér ø: 31,5 cm
tartalom: 25 l
tisztítási fajták: Gőztisztítás
tartozék: 1 x üveg forgótálca

cikkszám típus nyitásirány ME termékkód nettó akciós ár

112 569 115 CC4P91560 balos db C101619S  121 999 Ft 

termékcsoport T49

Beépíthető mikrohullámú sütő CC4P91560
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Kényelmes Scroll vezérlés: Egyszerűen kiválasztható a sütési mód, hőmérséklet, program, idő- 
és súlyadatok a nagyméretű Scroll görgető kijelzőn.
Sütő és mikrohullámú üzemmód külön vagy kombinálva is használható

Felszereltség és komfort:
• 15 automata program: 4 kiolvasztó és 3 gőzölő program mikrohullámú üzemmódban, 8 

program kombinált működéshez
• Hydro Clean - gőzzel támogatott tisztítás
• Elektronikus óra
• Fekete üveg kezelőfelület
• Íves fém fogantyú
• LED-világítás
• Digitális kijelző
 
Biztonság és minőség:
• Egyedileg beállítható gyerekvédelem
• Biztonsági kikapcsolás
• Hőlégbefúvás
• Rozsdamentes sütőtér

beépítési méretek: 450 - 452 (Mag.) x 560 - 568 (Szél.) x 550 (Mély.) mm
lépcsőfokok: 5 (max. 900 W)
kivitel: fekete
forgótányér ø: 36 cm
tartalom: 44 l
fűtési módozatok: 4
hőmérséklet tartomány: 40 - 230 °C
tisztítási fajták: Gőztisztítás
tartozék: 1 x magas rács, 1 x alacsony rács, 1 x fém forgótányér

cikkszám típus nyitásirány ME termékkód nettó akciós ár

112 569 117 n CC4W91860 Bukóajtó db C260934S  313 999 Ft 

termékcsoport T49

Beépíthető mikrohullámú kompakt sütő CC4W91860

Beépítési megoldás: Tökéletesen beépíthető 500 mm beépítési szélességgel.

Felszereltség és komfort:
• 7 automata program, ebből 4 kiolvasztó- és 3 párolóprogram
• Könnyenkezelhető-koncepció – különösen egyszerű és problémamentes beállítás
• Elektronikus óra
• Memória-funkció (1 memóriahely)
 
Biztonság és minőség:
• Rozsdamentes sütőtér

beépítési méretek: 362 (Mag.) x 462 - 468 (Szél.) x 300 (Mély.) mm
lépcsőfokok: 5 (Max 800 W)
kivitel: rozsdamentes
forgótányér ø: 24.5 cm
tartalom: 17 l
tartozék: 1 x üveg forgótálca

cikkszám típus nyitásirány ME termékkód nettó akciós ár

112 569 113 CN151151 balos db C102087S  122 999 Ft 

termékcsoport T49

Beépíthető mikrohullámú sütő CN151151
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cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 046 n CZ1352X0 db C9149S  10 999 Ft 

termékcsoport T49

Pizzasütő lap CZ1352X0

 

 

  
cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 049 n CZ9442X0 db C36158S  43 499 Ft 

termékcsoport T49

Edény szett CZ9442X0

 

  
cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 040 n CZ10300 db C10045S  12 199 Ft 

termékcsoport T49

Univerzális tepsi CZ10300

Terhelhetőség max. 15 kg
Fogantyú nélküli ("push & pull” működtetés)
csúszásgátló alátéttel szállítjuk

Felszereltség és komfort:
• Max. töltés eszpresszó-csészékből: 64 darab
• Max. töltés tányérokból (26 cm): 14 darab

beépítési méretek: 140 (Mag.) x 560 - 568 (Szél.) x 550 (Mély.)
kivitel: fekete
térfogat: 26 liter

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 118 n CZ4S00160 db C68973S  82 999 Ft 

termékcsoport T49

Fiók CZ4S00160
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Extra mély, zománcozott tepsi lédús süteményekhez, sültekhez és fagyasztott pékáruhoz.  Ideális 
zsírfogó grillezéshez.  Mosogatógépben tisztítható. 

 
cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 042 n CZ11CU10E0 db C10045S  12 199 Ft 

termékcsoport T49

Univerzális tepsi CZ11CU10E0

 

• Vario tepsi:  Két részből álló tepsi, melyeken különböző ételeket lehet elhelyezni. 

Fontos:
• Nem használható a CZ11TI15X0 1-szintes teleszkópos kihúzósínnel (cikkszáma: 112569035)

 
cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 039 n CZ11CH15E0 db C6701S  8 999 Ft 

termékcsoport T49

Vario tepsi CZ11CH15E0

  
cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 038 n CZ11GU20X0 db C15179S  18 299 Ft 

termékcsoport T49

Üveg tepsi CZ11GU20X

 

• Edényekhez, tortaformákhoz, sültekhez, grillezéshez és fagyasztott pékáruhoz.  Ez a kombi rács 
különösen stabil a sűrű rácsozásnak köszönhetően. 

 
cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 044 n CZ11CR10X0 db C8477S  10 199 Ft 

termékcsoport T49

Sütőrács CZ11CR10X0

 

 

  
cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 048 n CZ1913X0 db C32367S  38 999 Ft 

termékcsoport T49

Sütőkő CZ1913X0
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cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 034 n CZ11TE25X0 db C33477S  39 999 Ft 

termékcsoport T49

2-szintes teleszkópos kihúzósín CZ11TE25X0

 

           

Az 1, 2, és 3-szintes kihúzósínekkel a tepsik biztonságosan kihúzhatók a sütőből, anélkül, hogy 
kibillennének.

 
cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 024 CZ11TF25X0 db C37114S  43 999 Ft 

termékcsoport T49

3-szintes teleszkópos kihúzósín CZ 11TF25X0

 

• Vario Clip kihúzósínek:  A kihúzósínek egy mozdulattal ki- vagy bepattinthatók. 

 
cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 035 n CZ11TI15X0 db C15179S  18 199 Ft 

termékcsoport T49

Vario Clip kihúzósínek CZ11TI15X0

• Tartozék tűzhelyekehez és sütőkhöz
• Zománcozott tepsi sütemények és kekszek, kenyér és péksütemények, kalács számára. 

 
cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 036 n CZ10200 db C10045S  11 999 Ft 

termékcsoport T49

Zománcozott tepsi CZ 10200

 

  
cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 037 n CZ11CB10E0 db C10045S  11 999 Ft 

termékcsoport T49

Tepsi CZ11CB10E0
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• Low Frost: Ritkább leolvasztás a kisebb jégképződés miatt.
• A gyümölcsök és zöldségek a speciális Fresh fiókban tovább maradnak frissek.

• Vario Zone a fagyasztó rekesz rugalmas használatához
• Szuperfagyasztás fagyasztóautomatikával

belmagasság: 1450 mm
energiaosztály: A++
365 napra vetített fogyasztás: 199 kW·h
ajtó szerelés: csúszóajtós szerelés
térfogat: 209 l
zajszint: 38 dB

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 420 CK577VS30 db C200667S  240 999 Ft 

termékcsoport T49

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció  
CK 567VS30

           

• Low Frost: Ritkább leolvasztás a kisebb jégképződés miatt.
• Big Box: Rengeteg hely a nagyméretű fagyasztott élelmiszerek számára a 29 cm mély átlátszó 

XXL-fiókban.

• Vario Zone a fagyasztó rekesz rugalmas használatához
• Szuperfagyasztás fagyasztóautomatikával

belmagasság: 1580 mm
energiaosztály: A++
365 napra vetített fogyasztás: 212 kW·h
ajtó szerelés: csúszóajtós szerelés
térfogat: 232 l
zajszint: 38 dB

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 419 n CK577VS30 db C214054S  257 999 Ft 

termékcsoport T49

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció CK 577VS30
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• Low Frost:  Ritkább leolvasztás a kisebb jégképződés miatt. 
• Big Box:  Rengeteg hely a nagyméretű fagyasztott élelmiszerek számára a 29 cm mély átlátszó 

XXL-fiókban. 

• Állószekrény ajtaja mögé beépíthető
• Könnyen tisztítható, világos belső tér
Hűtő rész:
• teljesen automata leolvasztás
• 5 polc biztonsági üvegből, ebből 4 állítható magasságú, 5 ajtó, tojástartó
• Átlátszó Vario-tálca hullámos aljjal gyümölcsök és zöldségek számára
**** Fagyasztó rész:
• Fagyasztó kapacitás: 3 kg 24 óra alatt
• Visszamelegedési idő: 26 óra
• 2 átlátszó fagyasztófiók, ebből 1 Big Box, jégkocka-tartó
• Vario Zone a fagyasztó rekesz rugalmas használatához
• Szuperfagyasztás fagyasztóautomatikával

belmagasság: 1780 mm
energiaosztály: A++
365 napra vetített fogyasztás: 227 kW·h
ajtó szerelés: csúszóajtós szerelés
térfogat: 272 l
zajszint: 38 dB

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 416 CK 587VS30 db C224228S  269 999 Ft 

termékcsoport T49

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció  
CK 587VS30

• A gyümölcsök és zöldségek a speciális Fresh fiókban tovább maradnak frissek. 

• Állószekrény ajtaja mögé beépíthető
• Könnyen tisztítható, világos belső tér
Hűtő rész:
• 4 polc biztonsági üvegből, ebből 3 állítható magasságú
• tojástartó
• Átlátszó Vario-tálca hullámos aljjal gyümölcsök és zöldségek számára
• 4 átmenő ajtózár
Fagyasztó rész:
• Fagyasztó kapacitás: 2 kg 24 óra alatt
• Visszamelegedési idő: 17 óra
• 1 állítható magasságú tartórács

belmagasság: 1225 mm
energiaosztály: A+
365 napra vetített fogyasztás: 229 kW·h
ajtó szerelés: csúszóajtós szerelés
térfogat: 190 l
zajszint: 39 dB

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 418 CK  64544 db C148116S  177 999 Ft 

termékcsoport T49

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció CK 64544
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• 4 polc biztonsági üvegből, ebből 3 állítható magasságú, tojástartó
• Átlátszó Vario-tálca hullámos aljjal gyümölcsök és zöldségek számára, tetején biztonsági 

üveglap
• 4 átmenő ajtózár
• Fagyasztó kapacitás: 3 kg 24 óra alatt
• Visszamelegedési idő: 13 óra
• 3 átlátszó fagyasztófiók
• jégkockatálca

belmagasság: 1580 mm
energiaosztály: A+
365 napra vetített fogyasztás: 257 kW·h
ajtó szerelés: csúszóajtós szerelés
térfogat: 234 l
zajszint: 40 dB

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 406 CK  65643 db C191737S  230 999 Ft 

termékcsoport T49

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció CK 65643

• 5 polc biztonsági üvegből, ebből 4 állítható magasságú, tojástartó
• Átlátszó Vario-tálca hullámos aljjal gyümölcsök és zöldségek számára, tetején biztonsági 

üveglap
• Fagyasztó kapacitás: 3 kg 24 óra alatt
• Visszamelegedési idő: 13 óra
• 3 átlátszó fagyasztófiók
• jégkockatálca

belmagasság: 1780 mm
energiaosztály: A+
365 napra vetített fogyasztás: 275 kW·h
ajtó szerelés: csúszóajtós szerelés
térfogat: 276 l
zajszint: 40 dB

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 405 CK  65743 db C193154S  231 999 Ft 

termékcsoport T49

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció CK 65743
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• A gyümölcsök és zöldségek a speciális Fresh fiókban tovább maradnak frissek.

• Állószekrény ajtaja mögé beépíthető
• Könnyen tisztítható, világos belső tér
• Átlátszó Vario-tálca hullámos aljjal gyümölcsök és zöldségek számára
**** Fagyasztó rész

belmagasság: 1450 mm
energiaosztály: A+
365 napra vetített fogyasztás: 244 kW·h
ajtó szerelés: csúszóajtós szerelés
térfogat: 227 l
zajszint: 39 dB

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 417 n CK  66544 db C167180S  199 999 Ft 

termékcsoport T49

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció CK 66544

Die angegebenen Möbel-
türmaße gelten für eine Türfuge 
von 4 mm.  
Bei Verwendung einer anderen 
Fugenbreite (max.14mm)  
müssen die Maße angepasst 
werden.

 

 belmagasság: 880 mm
energiaosztály: A++
ajtó szerelés: csúszóajtós szerelés
zajszint: 37 dB

cikkszám típus 365 napra 
vetített fogya-
sztás kW·h

térfo-
gat l

fagya-
sztó 

rekesz

ME termékkód nettó akciós ár

112 569 427 n CK64230 CK64230 129 Igen db C131469S  157 999 Ft 

112 569 428 n CK60230 CK60230 150 Nem db C131469S  157 999 Ft 

termékcsoport T49

Beépíthető hűtőszekrény CK64230 / CK60230

CK64230

CK60230
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• teljesen automata leolvasztás
• Könnyen tisztítható, világos belső tér

• Állószekrény ajtaja mögé beépíthető
• 3 polc biztonsági üvegből, ebből 2 állítható magasságú, tojástartó
• 4 átmenő ajtózár
• 1 pizzafagyasztó rekesz **** -18°C
• Fagyasztó kapacitás: 2 kg 24 óra alatt
• Visszamelegedési idő: 10 óra

belmagasság: 880 mm
energiaosztály: A+
ajtó szerelés: csúszóajtós szerelés
zajszint: 38 dB

cikkszám típus 365 napra 
vetített fogya-
sztás kW·h

térfogat l fagya-
sztó 

rekesz

ME termékkód nettó akciós ár

112 569 413 CK  64244 191 129 Igen db C111569S  133 999 Ft 

112 569 414 CK  60244 122 150 Nem db C115843S  139 999 Ft 

termékcsoport T49

Beépíthető hűtőszekrény CK 64244 / CK 60244
           

• teljesen automata leolvasztás
• Könnyen tisztítható, világos belső tér

• Állószekrény ajtaja mögé beépíthető
• 4 polc biztonsági üvegből, ebből 3 állítható magasságú, tojástartó
• 4 átmenő ajtózár
• 1 pizzafagyasztó rekesz **** -18°C
• Fagyasztó kapacitás: 2 kg 24 óra alatt
• Visszamelegedési idő: 10 óra

belmagasság: 1025 mm
energiaosztály: A+
ajtó szerelés: csúszóajtós szerelés
zajszint: 38 dB

cikkszám típus 365 napra 
vetített fogya-
sztás kW·h

térfogat l fagyasztó 
rekesz

ME termékkód nettó akciós 
ár

112 569 411 CK  64305 203 158 Igen db C121639S  145 999 Ft 

112 569 412 CK  60305 126 181 Nem db C127002S  152 999 Ft 

termékcsoport T49

Beépíthető hűtőszekrény  CK 64305 / CK 60305
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 belmagasság: 1025 mm
energiaosztály: A++
ajtó szerelés: csúszóajtós szerelés
zajszint: 37 dB

cikkszám típus 365 napra 
vetített fogya-
sztás kW·h

térfogat l fagyasztó 
rekesz

ME termékkód nettó akciós 
ár

112 569 425 n CK64330 160 158 Igen db C138166S  165 999 Ft 

112 569 426 n CK60330 99 181 Nem db C138166S  165 999 Ft 

termékcsoport T49

Beépíthető hűtőszekrény  CK64330 / CK60330

CK64330

CK60330

 

 belmagasság: 1220 mm
energiaosztály: A++
ajtó szerelés: csúszóajtós szerelés
zajszint: 37 dB

cikkszám típus 365 napra 
vetített fogya-
sztás kW·h

térfogat l fagyasztó 
rekesz

ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 423 n CK64430 174 200 Igen db C151563S  181 999 Ft 

112 569 424 n CK60430 103 221 Nem db C151563S  181 999 Ft 

termékcsoport T49

Beépíthető hűtőszekrény CK64430 / CK60430

CK64430

CK60430
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• teljesen automata leolvasztás
• Könnyen tisztítható, világos belső tér

• Állószekrény ajtaja mögé beépíthető
• 5 polc biztonsági üvegből, ebből 4 állítható magasságú, tojástartó
• Átlátszó Vario-tálca hullámos aljjal gyümölcsök és zöldségek számára, tetején biztonsági 

üveglap
• 4 átmenő ajtózár
• Fagyasztó rész
• 1 pizzafagyasztó rekesz -18°C
• Fagyasztó kapacitás: 2 kg 24 óra alatt
• Visszamelegedési idő: 10 óra

belmagasság: 1225 mm
energiaosztály: A+
ajtó szerelés: Fixajtós szerelés
zajszint: 37 dB

cikkszám típus 365 napra 
vetített fogya-
sztás kW·h

térfogat l fagyasztó 
rekesz

ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 409 CK  64444 221 200 Igen db C133081S  159 999 Ft 

112 569 410 CK 60444 131 221 Nem db C133081S  159 999 Ft 

termékcsoport T49

Beépíthető hűtőszekrény CK 64444 / CK 60444
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• teljesen automata leolvasztás
• Profi-friss-rendszer: Az élelmiszerek 3-szor hosszabb ideig maradnak frissek,  

megőrzik a vitaminokat és tápanyagokat.

• Állószekrény ajtaja mögé beépíthető
• Könnyen tisztítható, világos belső tér
• 2 polc biztonsági üvegből, ebből 2 állítható magasságú, 2 x tojástartó
• Vita Fresh zóna 0°C körüli hőmérséklettel egy Vita Fresh fiók: „nedves zóna” és  

másik: „száraz zóna”, teleszkópos kihúzósínen
• 3 átmenő ajtózár
• **** fagyasztórekesz
• Fagyasztó kapacitás: 2,5 kg 24 óra alatt
• Visszamelegedési idő: 13 óra
• jégkockatálca

belmagasság: 1225 mm
energiaosztály: A++
365 napra vetített fogyasztás: 184 kW·h
ajtó szerelés: Fixajtós szerelés
térfogat: 169 l
zajszint: 38 dB

cikkszám típus fagyasztó rekesz ME termékkód nettó akciós ár

112 569 408 n CK 842AF30 Igen db C274322S  329 999 Ft 

termékcsoport T49

Beépíthető hűtőszekrény CK 842AF30

• teljesen automata leolvasztás
• Profi-friss-rendszer:  Az élelmiszerek 3-szor hosszabb ideig maradnak frissek,  

megőrzik a vitaminokat és tápanyagokat. 

• Állószekrény ajtaja mögé beépíthető
• Könnyen tisztítható, világos belső tér
• 3 polc biztonsági üvegből, ebből 3 állítható magasságú, 2 x tojástartó
• Vita Fresh zóna 0°C körüli hőmérséklettel egy Vita Fresh fiók: „nedves zóna” és  

másik: „száraz zóna”, teleszkópos kihúzósínen
• 4 átmenő ajtózár
• **** fagyasztórekesz
• Fagyasztó kapacitás: 2,5 kg 24 óra alatt
• Visszamelegedési idő: 13 óra
• jégkockatálca

belmagasság: 1400 mm
energiaosztály: A++
365 napra vetített fogyasztás: 196 kW·h
ajtó szerelés: Fixajtós szerelés
térfogat: 204 l
zajszint: 38 dB

cikkszám típus fagyasztó rekesz ME termékkód nettó akciós ár

112 569 407 n CK 852AF30 Igen db C312271S  374 999 Ft 

termékcsoport T49

Beépíthető hűtőszekrény CK 852AF30
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• **** fagyasztórekesz -18°C
• Szuperfagyasztás fagyasztóautomatikával

• Ideálisan kombinálható a CK 60244 hűtőszekrénnyel
• Optikai figyelmeztető jelzés
• Fagyasztó kapacitás: 12 kg 24 óra alatt
• Visszamelegedési idő: 19 óra
• 4 átlátszó fagyasztófiók
• Fagyasztási naptár

belmagasság: 880 mm
energiaosztály: A+
365 napra vetített fogyasztás: 192 kW·h
ajtó szerelés: csúszóajtós szerelés
térfogat: 94 l
zajszint: 36 dB

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 415 CE 61243 db C115843S  139 999 Ft 

termékcsoport T49

Beépíthető fagyasztószekrény CE 61243

           

• teljesen automata leolvasztás
• Biztonsági üvegből készült polcok

belmagasság: 820 mm
energiaosztály: A+
ajtó szerelés: Fixajtós szerelés
zajszint: 38 dB

cikkszám típus 365 napra 
vetített fogya-
sztás kW·h

térfogat l fagyasztó 
rekesz

ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 421 CK  64144 178 123 Igen db C164951S  197 999 Ft 

112 569 422 CK  60144 118 137 Nem db C157120S  188 999 Ft 

termékcsoport T49

Beépíthető hűtőszekrény CK 64144 / CK 60144

CK 64144

CK 60144
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LED-világítás: Rendkívül erős fényt nyújt a főzőlap megvilágítására, különösen energiatakarékos.

Felszereltség és komfort:
• Falra szerelhető
• Gyors rögzítés
• A keringető üzemmódhoz keringető alapszett szükséges
• Touch Control érintővezérlő LED-kijelzővel mutatja a teljesítményfokozatot
• Intenzív fokozat automatikus visszaállással
• Világítás: 94 lux, színhőmérséklet: 3500 K
• Max. légteljesítmény normál fokozaton: Elszívó üzemmód 380 m³/óra, keringető üzemmód 200 

m³/óra
 
Biztonság és minőség:
• Dupla áramlású nagyteljesítményű ventilátor
• Made in Germany: Németországban gyártott minőség.

kivitel: Elszívás vagy keringetés
energiaosztály: C
világítás: 2 x 1,5 W (LED)

cikkszám típus szabadba 
vezetett 
légteljesít-
mény m³/h

365 napra 
vetített 

fogyasztás 
kW·h

zajszint 
dB

ME termékkód nettó akciós 
ár

112 569 261 n CD619650 max. 390 51.3 50 - 65 db C77899S  93 999 Ft 

112 569 262 CD616650 max. 380 51.4 50 - 66 db C57814S  69 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 235 CONSTRUCTA keringető alapszett CZ5138X5 db C9348S  11 999 Ft 

Fali elszívó CD 619650 / CD 616650

 

CD 619650

CD 616650



40 www.schachermayer.hu| Constructa 2019

 

Touch Control érintéses vezérlés: Gyors és egyszerű kezelhetőség a praktikus érintőgombokkal. 
LED-világítás: Rendkívül erős fényt nyújt a főzőlap megvilágítására, különösen energiatakarékos.

Felszereltség és komfort:
• Falra szerelhető
• Gyors rögzítés
• Keringető üzemmódhoz szükséges egy keringető alapszett vagy Clean Air keringető modul
• Erős és csendes ventilátor
• Automatikus ventilátor utánhűtés
• Touch Control érintővezérlő LED-kijelzővel mutatja a teljesítményfokozatot
• Intenzív fokozat automatikus visszaállással
• Világítás: 221 lux, színhőmérséklet: 3500 K; dimmelő funkció
• Max. légteljesítmény normál fokozaton: elszívás 450 m³/óra, intenzív fokozat 730 m³/óra; kerin-

getés 320 m³/óra, intenzív fokozat 370 m³/óra
 
Biztonság és minőség:
• Dupla áramlású nagyteljesítményű ventilátor
• Energiahatékony kondenzátormotor
• Finoman szabályozható ventilátorteljesítmény az elektronikus vezérlés által
• Made in Germany: Németországban gyártott minőség.

kivitel: Elszívás vagy keringetés
energiaosztály: A

cikkszám típus sza-
badba 
vezetett 
légtel-
jesítmé-
ny m³/h

365 napra 
vetített 
fogya-
sztás 
kW·h

világítás zaj-
szint 
dB

ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 259 n CD639860 max. 720 55.2 2 x 1,5 W 
(LED)

51 - 65 db C171647S  205 999 Ft 

112 569 260 n CD636860 max. 730 54.1 2 x 1,5 W 
(LED)

52 - 64 db C151558S  181 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 275 n CONSTRUCTA keringető alapszett CZ51DXU0X0 db C15626S  18 999 Ft 

Fali elszívó CD 639860 / CD 636860

CD639860

CD636860
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 kivitel: Elszívás vagy keringetés
energiaosztály: A
zajszint: 45- 61 dB

cikkszám típus szabadba 
vezetett 
légtel-
jesítmény 
m³/h

365 napra 
vetített 

fogyasztás 
kW·h

világítás szé-
les-
ség 
mm

ME termék-
kód

nettó 
akciós ár

112 569 279 CD646850 630 31.2 2 x 1,5 W 
(LED)

600 db C173881S  208 999 Ft 

112 569 278 n CD649850 670 29.7 3 x 1,5 W 
(LED)

900 db C196199S  235 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 232 n CONSTRUCTA keringető alapszett CZ5102X5 db C12726S  15 999 Ft 

Fali elszívó CD649850 / CD646850

 

CD649850

CD646850

 kivitel: Elszívás vagy keringetés
világítás: 2 x 1,5 W (LED)
zajszint: 50- 64 dB

cikkszám típus szabadba 
vezetett 
légtel-
jesítmény 
m³/h

energia-
takaré-
kossági 
osztály

365 napra 
vetített 
fogya-
sztás 
kW·h

szé-
lesség 

mm

ME termék-
kód

nettó 
akciós ár

112 569 284 n CD656860 670 B 56.8 600 db C167185S  199 999 Ft 

112 569 283 n CD659860 730 A 53.6 900 db C187269S  224 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 275 n CONSTRUCTA keringető alapszett CZ51DXU0X0 db C15626S  18 999 Ft 

Fali elszívó CD659860 / CD656860

 

CD659860

CD656860
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Ferde kialakítás:  Modern fekete üveg design, kitűnő belmagasság, főzéskor nem zavar.
3-fokozatú ventilátorteljesítmény plus: Mindig friss levegő a nagyteljesítményű motornak 
köszönhetően, 3 fokozatban állítható és extra intenzív fokozat.

• Keringető üzemmódhoz szükséges egy keringető alapszett vagy Clean Air keringető modul
• Dupla áramlású nagyteljesítményű ventilátor
• Különleges tartozékok: 

CZ50XXP0X0, CZ5170X1, CZ51AIA0X0, CZ51AIR0X0, CZ51AIS0X0, CZ51AIT0X0, 
CZ51AIU0X0, CZ51AXC0N0

kivitel: Elszívás vagy keringetés
energiaosztály: A
365 napra vetített fogyasztás: 52 kW·h
világítás: 2 x 1,5 W LED-modul
zajszint: 48 - 57 dB

cikkszám típus szabadba vezetett 
légteljesítmény m³/h

ME termékkód nettó akciós ár

112 569 257 n CD688860 max. 680 db C298878S  358 999 Ft 

112 569 258 n CD686860 max. 570 db C283252S  339 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 263 n CONSTRUCTA keringető alapszett CZ51AIU0X0 db C49556S  59 999 Ft 

Fali elszívó CD 688860 / CD 686860

CD688860

CD686860
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BLDC-motor: Hatékony, csendes és tartós motor, gazdaságos működés.
Ferde kialakítás: Modern fekete üveg design, kitűnő belmagasság, főzéskor nem zavar.

• Keringető üzemmódhoz szükséges egy keringető alapszett vagy Clean Air keringető modul
• Tartós fém zsírszűrő, mosogatógépben tisztítható
• Dupla áramlású nagyteljesítményű ventilátor
• Különleges tartozékok: 

CZ50XXP0X0, CZ5170X1, CZ51AIA0X0, CZ51AIR0X0, CZ51AIS0X0, CZ51AIT0X0, 
CZ51AIU0X0, CZ51AXC0N0

kivitel: Elszívás vagy keringetés
szabadba vezetett légteljesítmény: max. 730 m³/h
energiaosztály: A+
365 napra vetített fogyasztás: 27 kW·h
világítás: 2 x 1,5 W (LED)
zajszint: 45 - 54 dB

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 256 n CD689860 db C325664S  390 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 263 n CONSTRUCTA keringető alapszett CZ51AIU0X0 db C49556S  59 999 Ft 

Fali elszívó CD 689860

 

 

BLDC-motor: Hatékony, csendes és tartós motor, gazdaságos működés.
Lapos kialakítás:  Modern, lapos fekete üveg design, kitűnő belmagasság, főzéskor nem zavar.

Felszereltség és komfort:
• Falra szerelhető
• Gyors rögzítés
• Keringető üzemmód kémény nélkül működtethető
• Keringető üzemmódhoz szükséges egy keringető alapszett vagy Clean Air keringető modul
• 4 fokozatban állítható légteljesítmény (3 teljesítményfokozat és 1 intenzív fokozat) Touch 

Control LED-kijelzős érintőpanellel
• 2 szívóterület: elülső és alsó oldal
• Intenzív fokozat automatikus visszaállással
• Világítás: 230 lux, színhőmérséklet: 3500 K
• Max. légteljesítmény normál fokozaton: elszívás 420 m³/óra, intenzív fokozat 730 m³/óra;

kivitel: Elszívás vagy keringetés
szabadba vezetett légteljesítmény: max. 730 m³/h
energiaosztály: A
365 napra vetített fogyasztás: 40 kW·h
világítás: 2 x 1,5 W (LED)
zajszint: 43 - 57 dB

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 255 n CD699860 db C392627S  471 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 264 n CONSTRUCTA keringető alapszett CZ51AFU0X0 db C54019S  64 999 Ft 

Fali elszívó CD 699860
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 kivitel: Elszívás vagy keringetés
szabadba vezetett légteljesítmény: 690 m³/h
energiaosztály: A+
365 napra vetített fogyasztás: 27,8 kW·h
világítás: 4 x 1,5 W (LED)
zajszint: 45- 54 dB

cikkszám típus szélesség mm ME termékkód nettó akciós ár

112 569 277 n CD939850 900 db C383697S  459 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 233 n CONSTRUCTA keringető alapszett CZ5106X5 db C15626S  18 999 Ft 

Sziget-elszívó CD939850

 

BLDC-motor: Hatékony, csendes és tartós motor, gazdaságos működés a BLDC-technológiának 
köszönhetően. 
4-fokozatú ventilátorteljesítmény: Mindig friss levegő, a gombokkal 4 fokozatban állítható.

Felszereltség és komfort:
• 60 vagy 90 cm széles felsőszekrénybe építhető
• A keringető üzemmódhoz keringető alapszett szükséges
• Intenzív fokozat automatikus visszaállással
• Automatikus ventilátor utánhűtés
• Max. légteljesítmény normál fokozaton: elszívás 270 m³/óra, intenzív fokozat 420 m³/óra; kerin-

getés 160 m³/óra, intenzív fokozat 180 m³/óra
• Világítás: 569 lux, színhőmérséklet: 3500 K
 
Biztonság és minőség:
• Finoman szabályozható ventilátorteljesítmény az elektronikus vezérlés által
• Made in Germany: Németországban gyártott minőség.

kivitel: Elszívás vagy keringetés
szabadba vezetett légteljesítmény: max. 420 m³/h
energiaosztály: A
365 napra vetített fogyasztás: 20 kW·h
világítás: 2 x 3 W (LED)
zajszint: 53 - 60 dB

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 250 n CD30975 db C104684S  125 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 234 CONSTRUCTA keringető alapszett CZ5145X5 db C14925S  17 999 Ft 

Lapos elszívó CD 30975
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 kivitel: Elszívás vagy keringetés
szabadba vezetett légteljesítmény: 310 m³/h
energiaosztály: D
365 napra vetített fogyasztás: 63,7 kW·h
világítás: 2 x 20 W (halogén) W
zajszint: 60- 65 dB

cikkszám típus szélesség mm ME termékkód nettó akciós ár

112 569 280 CD30636 600 db C48884S  58 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 234 CONSTRUCTA keringető alapszett CZ5145X5 db C14925S  17 999 Ft 

Lapos elszívó CD30636
           

LED-világítás: Egyenletesen erős megvilágítás és gazdaságos működés a 
3-fokozatú ventilátorteljesítménynek köszönhetően: Mindig friss levegő, a billenőkapcsolóval 3 
fokozatban állítható.

Felszereltség és komfort:
• 60 cm széles felsőszekrénybe építhető
• A keringető üzemmódhoz keringető alapszett szükséges
• Automatikus be- és kikapcsolás a szűrőfelület mozgatásakor
• Max. légteljesítmény normál fokozaton: Elszívó üzemmód 400 m³/óra, keringető üzemmód 190 

m³/óra
• Világítás: 468 lux, színhőmérséklet: 3500 K
 
Biztonság és minőség:
• Made in Germany: Németországban gyártott minőség.

kivitel: Elszívás vagy keringetés
szabadba vezetett légteljesítmény: max. 400 m³/h
energiaosztály: B
365 napra vetített fogyasztás: 39 kW·h
világítás: 1 x 3 W (LED)
zajszint: 59 - 68 dB

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 225 CD30645 db C49999S  59 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 234 CONSTRUCTA keringető alapszett CZ5145X5 db C14925S  17 999 Ft 

Lapos elszívó CD 30645
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 kivitel: Elszívás vagy keringetés
szabadba vezetett légteljesítmény: 590 m³/h
energiaosztály: C
365 napra vetített fogyasztás: 78,1 kW·h
világítás: 2 x 2,15 W (LED)
zajszint: 38- 56 dB

cikkszám típus szélesség mm ME termékkód nettó akciós ár

112 569 281 n CD75132 600 db C64511S  77 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 253 n CONSTRUCTA aktívszénszűrő  CZ5155X0 db C11831S  14 999 Ft 

Elszívómodul CD75132

           

 kivitel: Elszívás vagy keringetés
szabadba vezetett légteljesítmény: 240 m³/h
energiaosztály: D
365 napra vetített fogyasztás: 69,3 kW·h
világítás: 1 x 1,5 W (LED)
zajszint: 53- 68 dB

cikkszám típus szélesség mm ME termékkód nettó akciós ár

112 569 282 CD106151 600 db C39954S  47 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 237 n CONSTRUCTA aktívszénszűrő  CZ5101X0 db C10045S  11 999 Ft 

Aláépíthető elszívó CD106151

 

 üzemidő: 12 hó
leválasztási fok: 80 %

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 237 n CZ5101X0 db C10045S  11 999 Ft 

termékcsoport T49

Aktívszénszűrő CZ5101X0
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 üzemidő: 12 hó
leválasztási fok: 80 %

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 253 n CZ5155X0 db C11831S  14 999 Ft 

termékcsoport T49

Aktívszénszűrő CZ5155X0

 

 üzemidő: 12 hó
leválasztási fok: 95 %

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 244 n CZ5170X1 db C26338S  31 999 Ft 

termékcsoport T49

Aktívszénszűrő CZ5170X1

 

 üzemidő: 10 hó
leválasztási fok: 80 %

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 268 n CZ51AFA0X0 db C27009S  32 999 Ft 

termékcsoport T49

Aktívszénszűrő CZ51AFA0X0

 

 üzemidő: 12 hó
leválasztási fok: 80 %

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 267 n CZ51AIA0X0 db C19641S  23 999 Ft 

termékcsoport T49

Aktívszénszűrő CZ51AIA0X0

 

 üzemidő: 12 hó
leválasztási fok: 80 %

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 276 n CZ51DXA0X0 db C9821S  11 999 Ft 

termékcsoport T49

Aktívszénszűrő CZ51DXA0X0
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 üzemidő: 84 - 120 hó
leválasztási fok: 95 %

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 273 n CZ50XXP0X0 db C88167S  105 999 Ft 

termékcsoport T49

CleanAir regenerálható aktívszénszűrő CZ50XXP0X0

 

 üzemidő: 1 hó
anyag: filc

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 239 n CZ5201X0 db C8477S  10 999 Ft 

termékcsoport T49

Filc zsírszűrő CZ5201X0

 

 üzemidő: 12 hó
leválasztási fok: 80 %

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 240 n CZ5301X0 db C14512S  17 999 Ft 

termékcsoport T49

CleanAir aktívszénszűrő CZ5301X0

 

Valódi alternatíva - a Clean Air keringető modul

A Clean Air keringető modul: Erőteljes, hatékony és csendes, a szoba levegeője télen és nyáron 
is a helyén marad: a szobában. Mivel a szellőzőcsatornának nincs kivezetése, így sem a fűtött, 
sem a légkondicionált levegő nem távozik. Ez segít energiát megtakarítani. A rendkívül nagy 
szűrőfelület, a szabadalmaztatott szűrőforma és a 40%-nál nagyobb aktívszén-tartalom miatt a 
Clean Air keringető modul a szagok 95 %-át képes felszívni. Ez 25 %-kal meghaladja az összes 
hagyományos keringető rendszer értékeit, és az elszívó rendszerekhez hasonló szintű.

üzemidő: 12 (aktívszénszűrő) hó
leválasztási fok: 95 %
anyag: rozsdamentes

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 228 n CZ5270X0 db C60043S  71 999 Ft 

termékcsoport T49

CleanAir keringető modul CZ5270X0
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Valódi alternatíva - a Clean Air keringető modul

A Clean Air keringető modul: Erőteljes, hatékony és csendes, a szoba levegeője télen és nyáron 
is a helyén marad: a szobában. Mivel a szellőzőcsatornának nincs kivezetése, így sem a fűtött, 
sem a légkondicionált levegő nem távozik. Ez segít energiát megtakarítani. A rendkívül nagy 
szűrőfelület, a szabadalmaztatott szűrőforma és a 40%-nál nagyobb aktívszén-tartalom miatt a 
Clean Air keringető modul a szagok 95 %-át képes felszívni. Ez 25 %-kal meghaladja az összes 
hagyományos keringető rendszer értékeit, és az elszívó rendszerekhez hasonló szintű.

üzemidő: 12 (aktívszénszűrő) hó
leválasztási fok: 95 %
anyag: rozsdamentes

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 229 n CZ5276X0 db C60043S  71 999 Ft 

termékcsoport T49

CleanAir keringető modul CZ5276X0

 

Valódi alternatíva - a Clean Air keringető modul

A Clean Air keringető modul: Erőteljes, hatékony és csendes, a szoba levegeője télen és nyáron 
is a helyén marad: a szobában. Mivel a szellőzőcsatornának nincs kivezetése, így sem a fűtött, 
sem a légkondicionált levegő nem távozik. Ez segít energiát megtakarítani. A rendkívül nagy 
szűrőfelület, a szabadalmaztatott szűrőforma és a 40%-nál nagyobb aktívszén-tartalom miatt a 
Clean Air keringető modul a szagok 95 %-át képes felszívni. Ez 25 %-kal meghaladja az összes 
hagyományos keringető rendszer értékeit, és az elszívó rendszerekhez hasonló szintű.

üzemidő: 12 (aktívszénszűrő) hó
leválasztási fok: 95 %
anyag: rozsdamentes

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 230 n CZ5286X0 db C89510S  107 999 Ft 

termékcsoport T49

CleanAir keringető modul CZ5286X0

 

Valódi alternatíva - a Clean Air keringető modul

A Clean Air keringető modul: Erőteljes, hatékony és csendes, a szoba levegeője télen és nyáron 
is a helyén marad: a szobában. Mivel a szellőzőcsatornának nincs kivezetése, így sem a fűtött, 
sem a légkondicionált levegő nem távozik. Ez segít energiát megtakarítani. A rendkívül nagy 
szűrőfelület, a szabadalmaztatott szűrőforma és a 40%-nál nagyobb aktívszén-tartalom miatt a 
Clean Air keringető modul a szagok 95 %-át képes felszívni. Ez 25 %-kal meghaladja az összes 
hagyományos keringető rendszer értékeit, és az elszívó rendszerekhez hasonló szintű.

üzemidő: 12 (aktívszénszűrő) hó
leválasztási fok: 95 %
anyag: rozsdamentes acél

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 274 n CZ51AXC0N0 db C69416S  83 999 Ft 

termékcsoport T49

CleanAir keringető modul CZ51AXC0N0
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 üzemidő: 12 hó
leválasztási fok: 80 %

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 231 n CZ5101X5 db C12726S  15 999 Ft 

termékcsoport T49

Keringető alapszett CZ 5101X5

 

 üzemidő: 12 hó
leválasztási fok: 80 %

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 232 n CZ5102X5 db C12726S  15 999 Ft 

termékcsoport T49

Keringető alapszett CZ 5102X5

 

 üzemidő: 12 hó
leválasztási fok: 80 %

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 233 n CZ5106X5 db C15626S  18 999 Ft 

termékcsoport T49

Keringető alapszett CZ 5106X5

           

 üzemidő: 12 hó
leválasztási fok: 80 %

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 235 CZ5138X5 db C9348S  11 999 Ft 

termékcsoport T49

Keringető alapszett CZ 5138X5
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 üzemidő: 12 hó
leválasztási fok: 80 %

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 234 CZ5145X5 db C14925S  17 999 Ft 

termékcsoport T49

Keringető alapszett CZ 5145X5
           

• Keringető működtetéshez
• Tartalma: többször regenerálódó aktívszénszűrő (2 db) és egy diffúzor a kémény nélküli 

működtetéshez

üzemidő: 84 - 120 hó
leválasztási fok: 80 %

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 272 n CZ51AFR0X0 db C97097S  116 999 Ft 

termékcsoport T49

Regenerálódó alapszett kémény nélküli alkalmazáshoz CZ51AFS0X0

 

• Keringető működtetéshez
• Tartalma: keringető, többször regenerálódó aktívszénszűrő (2 db), flex. cső és rögzítőanyagok

üzemidő: 84 - 120 hó
leválasztási fok: 80 %

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 270 n CZ51AFS0X0 db C108704S  130 999 Ft 

termékcsoport T49

Regenerálódó alapszett keringető működtetéshez CZ51AFS0X0

 

Keringető működtetéshez
Tartalma: aktívszénszűrő (2 db) és egy diffúzor a kémény nélküli működtetéshez

üzemidő: 12 hó
leválasztási fok: 80 %

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 266 n CZ51AFT0X0 db C36158S  43 999 Ft 

termékcsoport T49

Alapszett kémény nélküli alkalmazáshoz CZ51AFT0X0
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• Keringető működtetéshez
• Tartalma: keringető, aktívszénszűrő (2 db), flex. cső és rögzítőanyagok

üzemidő: 12 hó
leválasztási fok: 80 %

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 264 n CZ51AFU0X0 db C54019S  64 999 Ft 

termékcsoport T49

Keringető alapszett CZ51AFU0X0

 

Keringető működtetéshez
Tartalma: többször regenerálódó aktívszénszűrő (2 db) és egy diffúzor a kémény nélküli 
működtetéshez

üzemidő: 84 - 120 hó
leválasztási fok: 80 %

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 271 n CZ51AIR0X0 db C83704S  100 999 Ft 

termékcsoport T49

Regenerálódó alapszett kémény nélküli alkalmazáshoz CZ51AIR0X0

 

Keringető működtetéshez
Tartalma: keringető, többször regenerálódó aktívszénszűrő (2 db), flex. cső és rögzítőanyagok

üzemidő: 84 - 120 hó
leválasztási fok: 80 %

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 269 n CZ51AIS0X0 db C94863S  113 999 Ft 

termékcsoport T49

Regenerálódó alapszett keringető működtetéshez CZ51AIS0X0

 

Keringető működtetéshez
Tartalma: aktívszénszűrő (2 db) és egy diffúzor a kémény nélküli működtetéshez

üzemidő: 12 hó
leválasztási fok: 80 %

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 265 n CZ51AIT0X0 db C31467S  37 999 Ft 

termékcsoport T49

Alapszett kémény nélküli alkalmazáshoz CZ51AIT0X0
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• Keringető működtetéshez
• Tartalma: 

Aktívszénszűrő, keringető, 
flexibilis cső ø 150 mm, 800 mm hosszú, 2 csőbilinccsel, 
rögzítőelemek

üzemidő: 12 hó
leválasztási fok: 80 %

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 275 n CZ51DXU0X0 db C15626S  18 999 Ft 

termékcsoport T49

Keringető alapszett CZ51DXU0X0

 

  
cikkszám típus hossz ME termékkód nettó akciós ár

112 569 242 n CZ5904N0 500 mm db C34372S  41 999 Ft 

112 569 243 n CZ5904N5 750 mm db C42860S  51 999 Ft 

termékcsoport T49

Csőhosszabbító

 

 

 beépítési méretek: 40 x 17 x 598 mm
anyag: rozsdamentes

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 241 n CZ5760N0 db C11831S  14 999 Ft 

termékcsoport T49

Fogantyúléc rozsdamentes CZ 5760N0

• Keringető működtetéshez
• Tartalma: keringető, aktívszénszűrő (2 db), flex. cső és rögzítőanyagok

üzemidő: 12 hó
leválasztási fok: 80 %

cikkszám típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 263 n CZ51AIU0X0 db C49556S  59 999 Ft 

termékcsoport T49

Keringető alapszett CZ51AIU0X0
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Felszereltség és komfort:
• Kezelőpanel az ajtó felső oldalán
• 2 pohártároló
• Adagoló asszisztens - a tisztítószer teljes erejét kihasználja
• Hangjelzés a program végén, programstátusz-kijelző (LED)
• Hő- és kondenzvízszivattyús rendszer (BLDC)
• Terhelésérzékelő
• Üvegvédő technológia
• ServoSchloss® - az ajtó finoman és erőfeszítés nélkül záródik.
 
Minőség és biztonság:
• Többszörös vízvédelem
• Elektronikus újratöltés-jelző só és öblítőszer számára
• Öntisztító szita hármas szűrőrendszerrel
• Belső/aljzat: rozsdamentes/Polinox

kivitel: Teljesen integrált
energiaosztály: A+
365 napra vetített fogyasztás: 290 kW·h
kihozatal: 12 l
programok száma: 3
programok: Normál 65°C, Eco 50°C, előmosás
zajszint: 52 dB
evőeszköztartó: evőeszköztartó kosár

cikkszám típus magasság mm szélesség mm ME termékkód nettó akciós ár

112 569 373 CG3A02V9 815 598 db C102500S  123 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 496 CONSTRUCTA mosogatógép burkolat CZ7735X1, 815 mm 
magassághoz

db C7502S  8 999 Ft 

Beépíthető mosogatógép CG 3A02V9
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Vario Speed Plus: Sok időt takarít meg a háromszor gyorsabb öblítéssel és szárítással.
Aqua Stop:  Az Aqua-Stop biztonsági rendszernek köszönhetően teljes élettartam-garancia vízkár 
ellen.

Felszereltség és komfort:
• Kezelőpanel az ajtó felső oldalán
• Vario kosár - két lehajtható tányértartó rács
• hőcserélő, regeneráló elektronika, automatikus tisztítás, Eco szárítás, váltakozó öblítési techno-

lógia
• Adagoló asszisztens - a tisztítószer teljes erejét kihasználja
• Elektronikus késleltetett indítás: 3, 6 vagy 9 óra
• Hangjelzés a program végén, programstátusz-kijelző (LED)
• Hő- és kondenzvízszivattyús rendszer (BLDC)
• Állítható magasságú felső kosár
• Aqua-Sensor, terhelésérzékelő
• Üvegvédő technológia
• ServoSchloss® - az ajtó finoman és erőfeszítés nélkül záródik.
 
Minőség és biztonság:
• Az Aqua-Stop biztonsági rendszernek köszönhetően teljes élettartam-garancia vízkár ellen.
• Elektronikus újratöltés-jelző só és öblítőszer számára
• Öntisztító szita hármas szűrőrendszerrel
• Belső/aljzat: rozsdamentes/Polinox

kivitel: Teljesen integrált
energiaosztály: A++
365 napra vetített fogyasztás: 258 kW·h
kihozatal: 9,5 l
programok száma: 5
programok: Intenzív 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65°C, 

előmosás
zajszint: 48 dB
evőeszköztartó: evőeszköztartó kosár

cikkszám típus magasság mm szélesség mm ME termékkód nettó akciós ár

112 569 382 CG5A05V9 815 598 db C141996S  170 999 Ft 

112 569 381 CG5B05V9 865 598 db C141996S  169 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 496 CONSTRUCTA mosogatógép burkolat CZ7735X1, 815 mm 
magassághoz

db C7502S  8 999 Ft 

112 569 498 CONSTRUCTA mosogatógép burkolat CZ7736X1, 865 mm 
magassághoz

db C7502S  8 999 Ft 

Beépíthető mosogatógép CG 5A05V9 / CG 5B05V9

CG5A05V9
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Vario Flex kosár:  Nagyfokú rugalmasságot tesz lehetővé a 10 lehajtható elem a két kosárban. 
Info Light: egy piros fénypont jelzi, hogy a készülék működik.

Felszereltség és komfort:
• Kezelőpanel az ajtó felső oldalán
• Vario Flex kosár - nagyfokú rugalmasságot tesz lehetővé a 10 lehajtható elem a két kosárban
• Speciális program: gépápolás
• Hő- és kondenzvízszivattyús rendszer (BLDC)
• hőcserélő, regeneráló elektronika, automatikus tisztítás, Eco szárítás, váltakozó öblítési techno-

lógia
• Adagoló asszisztens - a tisztítószer teljes erejét kihasználja
• Elektronikus késleltetett indítás: 1 - 24 óra, elektronikus hátralévőidő-kijelzés
• Hangjelzés és info-fény a program végén
• Rackmatic: 3-szintes állítható magasságú felső kosár
• Aqua-Sensor, terhelésérzékelő
• Üvegvédő technológia
• ServoSchloss® - az ajtó finoman és erőfeszítés nélkül záródik.
 
Minőség és biztonság:
• Az Aqua-Stop biztonsági rendszernek köszönhetően teljes élettartam-garancia vízkár ellen.
• Elektronikus újratöltés-jelző só és öblítőszer számára
• Öntisztító szita hármas szűrőrendszerrel
• Made in Germany: Német gyártmányú minőségi termék
• Rozsdamentes belső tartály/alj

kivitel: Teljesen integrált
energiaosztály: A++
365 napra vetített fogyasztás: 262 kW·h
kihozatal: 9,5 l
programok száma: 6
programok: Intenzív 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, üveg 40 °C, 1h 

65°C, előmosás
zajszint: 46 dB
evőeszköztartó: evőeszköztartó kosár

cikkszám típus magasság mm szélesség mm ME termékkód nettó akciós ár

112 569 380 CG6A55V8 815 598 db C164583S  197 999 Ft 

112 569 379 CG6B55V8 865 598 db C164583S  197 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 495 CONSTRUCTA mosogatógép burkolat CZ7735X0, 815 mm 
magassághoz

db C7502S  8 999 Ft 

112 569 497 CONSTRUCTA mosogatógép burkolat CZ7736X0, 865 mm 
magassághoz

db C7502S  8 999 Ft 

Beépíthető mosogatógép  
CG 6A55V8 / CG 56B55V8

           

CG6A55V8
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Vario fiók:  Több hely és rakodási felület az evőeszközök, kisebb edények és eszpresszócsészék 
számára.
Vario Speed Plus: A programidőt akár 66 %-kal csökkenti – mindig kiváló tisztítási és szárítási 
eredménnyel.

Felszereltség és komfort:
• Kezelőpanel az ajtó felső oldalán
• Vario Flex kosár - nagyfokú rugalmasságot tesz lehetővé a 10 lehajtható elem a két kosárban
• Speciális program: gépápolás
• Hő- és kondenzvízszivattyús rendszer (BLDC)
• hőcserélő, regeneráló elektronika, automatikus tisztítás, Eco szárítás, váltakozó öblítési techno-

lógia
• Adagoló asszisztens - a tisztítószer teljes erejét kihasználja
• Elektronikus késleltetett indítás: 1 - 24 óra, elektronikus hátralévőidő-kijelzés
• Hangjelzés és info-fény a program végén
• Rackmatic: 3-szintes állítható magasságú felső kosár
• Aqua-Sensor, terhelésérzékelő
• Üvegvédő technológia
• ServoSchloss® - az ajtó finoman és erőfeszítés nélkül záródik.
 
Minőség és biztonság:
• Az Aqua-Stop biztonsági rendszernek köszönhetően teljes élettartam-garancia vízkár ellen.
• Elektronikus újratöltés-jelző só és öblítőszer számára
• Öntisztító szita hármas szűrőrendszerrel
• Made in Germany: Német gyártmányú minőségi termék
• Rozsdamentes belső tartály/alj

kivitel: Teljesen integrált
energiaosztály: A++
365 napra vetített fogyasztás: 266 kW·h
kihozatal: 9,5 l
programok száma: 6
programok: Intenzív 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, üveg 40 °C, 1h 

65°C, előmosás
zajszint: 46 dB
evőeszköztartó: evőeszközfiók

cikkszám típus magasság mm szélesség mm ME termékkód nettó akciós ár

112 569 378 CG6A56V8 815 598 db C184115S  220 999 Ft 

112 569 377 n CG6B56V8 865 598 db C193965S  232 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 495 CONSTRUCTA mosogatógép burkolat CZ7735X0, 815 mm 
magassághoz

db C7502S  8 999 Ft 

112 569 497 CONSTRUCTA mosogatógép burkolat CZ7736X0, 865 mm 
magassághoz

db C7502S  8 999 Ft 

Beépíthető mosogatógép  
CG 6A56V8 / CG 56B56V8

CG6A56V8
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A+++:  Rendkívül takarékosan dolgozik, a legmagasabb energiahatékonysági osztályban.
Time Light: A padlóra vetítve jelzi a program állapotát és a hátralévő időt.

Felszereltség és komfort:
• Touch Control érintéses kezelőfelület a belső ajtó felső oldalán
• Vario Flex kosár - nagyfokú rugalmasságot tesz lehetővé a 10 lehajtható elem a két kosárban
• Speciális program: gépápolás
• Hő- és kondenzvízszivattyús rendszer (BLDC)
• hőcserélő, regeneráló elektronika, automatikus tisztítás, Eco szárítás, váltakozó öblítési techno-

lógia
• Adagoló asszisztens - a tisztítószer teljes erejét kihasználja
• Elektronikus késleltetett indítás: 1 - 24 óra
• Rackmatic: 3-szintes állítható magasságú felső kosár
• Aqua-Sensor, terhelésérzékelő
• Üvegvédő technológia
• ServoSchloss® - az ajtó finoman és erőfeszítés nélkül záródik.
 
Minőség és biztonság:
• Az Aqua-Stop biztonsági rendszernek köszönhetően teljes élettartam-garancia vízkár ellen.
• Elektronikus újratöltés-jelző só és öblítőszer számára
• Öntisztító szita hármas szűrőrendszerrel
• Made in Germany: Német gyártmányú minőségi termék
• Rozsdamentes belső tartály/alj

kivitel: Teljesen integrált
energiaosztály: A+++
365 napra vetített fogyasztás: 234 kW·h
kihozatal: 9,5 l
programok száma: 6
programok: Intenzív 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, üveg 40 °C, 1h 

65°C, előmosás
zajszint: 44 dB
evőeszköztartó: evőeszköztartó kosár

cikkszám típus magasság mm szélesség mm ME termékkód nettó akciós ár

112 569 376 CG6A57V8 815 598 db C195120S  234 999 Ft 

112 569 375 n CG6B57V8 865 598 db C205124S  246 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 495 CONSTRUCTA mosogatógép burkolat CZ7735X0, 815 mm 
magassághoz

db C7502S  8 999 Ft 

112 569 497 CONSTRUCTA mosogatógép burkolat CZ7736X0, 865 mm 
magassághoz

db C7502S  8 999 Ft 

Beépíthető mosogatógép  
CG 6A57V8 / CG 6B57V8

 

CG6A57V8
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Duplán jobban mosogat. A Duo Power szórókarok optimálisan tisztítják az edényeket. Hullám 
alakú felső szórókarok biztosítják a célzott vízeloszlást a 45 cm-es mosogatógépben.
Vario Speed Plus: A programidőt akár 66 %-kal csökkenti – mindig kiváló tisztítási és szárítási 
eredménnyel.

kivitel: Teljesen integrált
energiaosztály: A+
365 napra vetített fogyasztás: 220 kW·h
kihozatal: 9,5 l
programok száma: 5
programok: Intenzív 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, gyors 45 °C, 

előmosás
zajszint: 48 dB
evőeszköztartó: evőeszköztartó kosár

cikkszám típus magasság mm szélesség mm ME termékkód nettó akciós ár

112 569 387 CP5A53V8 815 448 db C145583S  174 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 495 CONSTRUCTA mosogatógép burkolat CZ7735X0, 815 mm 
magassághoz

db C7502S  8 999 Ft 

Beépíthető mosogatógép CP5A53V8

           

Felszereltség és komfort:
• Vezérlőpanel rozsdamentes acélból, forgókapcsolóval és indítógombbal.
• Regeneráló elektronika, automatikus tisztítás
• Adagoló asszisztens - a tisztítószer teljes erejét kihasználja
• Programstátusz-kijelző (LED)
• Hő- és kondenzvízszivattyús rendszer (BLDC)
• Terhelésérzékelő
• Üvegvédő technológia
• ServoSchloss® - az ajtó finoman és erőfeszítés nélkül záródik.
 
Minőség és biztonság:
• Többszörös vízvédelem
• Elektronikus újratöltés-jelző só és öblítőszer számára
• Öntisztító szita hármas szűrőrendszerrel
• Belső/aljzat: rozsdamentes/Polinox

kivitel: Részben integrálható
energiaosztály: A+
365 napra vetített fogyasztás: 290 kW·h
kihozatal: 12 l
programok száma: 3
programok: Normál 65°C, Eco 50°C, előmosás
zajszint: 54 dB
evőeszköztartó: evőeszköztartó kosár

cikkszám típus magasság mm szélesség mm ME termékkód nettó akciós ár

112 569 374 CG3A02J5 815 598 db C112077S  134 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 496 CONSTRUCTA mosogatógép burkolat CZ7735X1, 815 mm 
magassághoz

db C7502S  8 999 Ft 

Mosogatógép CG3A02J5
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Üvegvédő technológia:  Rendkívül finoman kezeli az érzékeny edényeket, mint pl. a poharak.
Aqua-Sensor, terhelésérzékelő:  Felismeri a töltöttséget és beállítja a vízfelhasználást.

Felszereltség és komfort:
• Vezérlőpanel rozsdamentes acélból, forgókapcsolóval és indítógombbal.
• Regeneráló elektronika, automatikus tisztítás
• Adagoló asszisztens - a tisztítószer teljes erejét kihasználja
• Programstátusz-kijelző (LED)
• Hő- és kondenzvízszivattyús rendszer (BLDC)
• Üvegvédő technológia
• ServoSchloss® - az ajtó finoman és erőfeszítés nélkül záródik.
 
Minőség és biztonság:
• Aqua Stop® teljes élettartam-garanciával
• Elektronikus újratöltés-jelző só és öblítőszer számára
• Öntisztító szita hármas szűrőrendszerrel
• Belső/aljzat: rozsdamentes/Polinox

kivitel: Részben integrálható
energiaosztály: A+
365 napra vetített fogyasztás: 290 kW·h
kihozatal: 11,7 l
programok száma: 4
programok: Intenzív 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65°C
zajszint: 50 dB
evőeszköztartó: evőeszköztartó kosár

cikkszám típus magasság mm szélesség mm ME termékkód nettó akciós ár

112 569 386 CG4A05J5 815 598 db C122619S  147 999 Ft 

112 569 385 n CG4B05J5 865 598 db C133703S  160 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 496 CONSTRUCTA mosogatógép burkolat CZ7735X1, 815 mm 
magassághoz

db C7502S  8 999 Ft 

112 569 498 CONSTRUCTA mosogatógép burkolat CZ7736X1, 865 mm 
magassághoz

db C7502S  8 999 Ft 

Beépíthető mosogatógép CG4A05J5 / CG4B05J5

 

CG4A05J5
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Vario Speed Plus:  Sok időt takarít meg a háromszor gyorsabb öblítéssel és szárítással. 
Extra szárítás:  A tökéletes választás műanyag edényekhez.

Felszereltség és komfort:
• Rozsdamentes kezelőfelület
• Vario kosár - két lehajtható tányértartó rács az alsó kosárban
• Speciális program: gépápolás
• Hő- és kondenzvízszivattyús rendszer (BLDC)
• hőcserélő, regeneráló elektronika, automatikus tisztítás, Eco szárítás, váltakozó öblítési techno-

lógia
• Adagoló asszisztens - a tisztítószer teljes erejét kihasználja
• Elektronikus késleltetett indítás: 1 - 24 óra, elektronikus hátralévőidő-kijelzés
• Állítható magasságú felső kosár
• Aqua-Sensor, terhelésérzékelő
• Üvegvédő technológia
• ServoSchloss® - az ajtó finoman és erőfeszítés nélkül záródik.
 
Minőség és biztonság:
• Az Aqua-Stop biztonsági rendszernek köszönhetően teljes élettartam-garancia vízkár ellen.
• Elektronikus újratöltés-jelző só és öblítőszer számára
• Öntisztító szita hármas szűrőrendszerrel
• Gyerekzár: billentyűzár
• Rozsdamentes belső tartály/Polinox alj

kivitel: Részben integrálható
energiaosztály: A++
365 napra vetített fogyasztás: 258 kW·h
kihozatal: 9,5 l
programok száma: 5
programok: Intenzív 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65°C, 

előmosás
zajszint: 46 dB
evőeszköztartó: evőeszköztartó kosár

cikkszám típus magasság mm szélesség mm ME termékkód nettó akciós ár

112 569 384 CG5A51J5 815 598 db C139499S  167 999 Ft 

112 569 383 CG5B51J5 865 598 db C139499S  167 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 496 CONSTRUCTA mosogatógép burkolat CZ7735X1, 815 mm 
magassághoz

db C7502S  8 999 Ft 

112 569 498 CONSTRUCTA mosogatógép burkolat CZ7736X1, 865 mm 
magassághoz

db C7502S  8 999 Ft 

Beépíthető mosogatógép  
CG5A51J5 / CG5B51J5

CG5A51J5
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Duplán jobban mosogat. A Duo Power szórókarok optimálisan tisztítják az edényeket. Hullám 
alakú felső szórókarok biztosítják a célzott vízeloszlást a 45 cm-es mosogatógépben.
Vario Speed Plus: A programidőt akár 66 %-kal csökkenti – mindig kiváló tisztítási és szárítási 
eredménnyel.

kivitel: Részben integrálható
energiaosztály: A+
365 napra vetített fogyasztás: 220 kW·h
kihozatal: 9,5 l
programok száma: 5
programok: Intenzív 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, gyors 45 °C, 

előmosás
zajszint: 48 dB
evőeszköztartó: evőeszköztartó kosár

cikkszám típus magasság mm szélesség mm ME termékkód nettó akciós ár

112 569 388 CP5A53J5 815 448 db C145583S  174 999 Ft 

termékcsoport T49

tartozék

cikkszám leírás ME termékkód nettó 
akciós ár

112 569 495 CONSTRUCTA mosogatógép burkolat CZ7735X0, 815 mm 
magassághoz

db C7502S  8 999 Ft 

Beépíthető mosogatógép CP5A53J5
           

• A burkolólécek eltakarják a készülék és a mellette levő bútor közti réseket. Emellett segíti a 
készülék rögzítését is.

• Rozsdamentes acél csíkok.
• Ezt a terméket COSTRUCTA-készülékekhez tervezték és tesztelték gyakorlatban.

tartalom: 2 db-os szett (balos és jobbos)

cikkszám  típus ME termékkód nettó akciós ár

112 569 495  CZ 7735 X0   (815 mm magassághoz) db C7502S  8 999 Ft 

112 569 496  CZ 7735 X1   (815 mm magassághoz) db C7502S  8 999 Ft 

112 569 497  CZ 7736 X0   (865 mm magassághoz) db C7502S  8 999 Ft 

112 569 498  CZ 7736 X1   (865 mm magassághoz) db C7502S  8 999 Ft 

termékcsoport T49

Burkolat CZ 7735 X0
           

 

 kivitel: Víz be- és leeresztés
érintésvédelem: Aqua Stop®

cikkszám típus hossz m ME termékkód nettó akciós ár

112 569 494 n CZ7710X0 2 db C12726S  14 999 Ft 

termékcsoport T49

Csőhosszabbító mosogatógépekhez CZ7710X0
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Schachermayer Kft.
H-2051 Biatorbágy, Dózsa György út 54.
Telefon: +36 23/530-980
Fax: +36 23/530-999
e-mail: info@schachermayer.hu

Győri kirendeltség
H-9022 Győr, Móricz Zsigmond rakpart 6-8.
Telefon: +36 96/550-500
Fax: +36 96/543-751
e-mail: gyor@schachermayer.hu

Miskolci kirendeltség
H-3527 Miskolc, József Attila u. 74.
Telefon: +36 46/504-854
Fax: +36 46/504-855
e-mail: miskolc@schachermayer.hu

Külföldi fióktelepek
Csehország - Szlovénia - Szlovákia - Horvátország
Lengyelország - Bosznia-Hercegovina - Románia
Szerbia - Olaszország - Montenegró - Németország


