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מכונות הכביסה של קונסטרוקטה בעלות מגוון חידושים טכנולוגיים**

BLDC - מנוע ללא פחמים  
מנוע חדשני הפועל ללא פחמים

ע"י שימוש במגנטים קבועים וייחודיים, 
בעיצוב שמונע שחיקה וחיכוך. המנוע החכם 

מסוגל להבטיח שקט נפשי בעמידות של 
המכונה לשנים רבות. בנוסף, הוא חסכוני 

באנרגיה – הפעילות המגנטית ללא החיכוך 
של המנוע מאפשרת לו להישאר קר ובכך 

נמנע בזבוז אנרגיה וחום.

תוכנית אקספרס - 15 דקות*  
תוכנית מהירה זו אידיאלית לכיבוס 

פריטי לבוש דחופים במהירות ובקלות. 
התוכנית מתאימה למגוון שימושים ביום יום 

ומאפשרת מענה מהיר לבגדי אימון ורענון 
בגדים מריחות לא נעימים. כל זאת ב-15 

דקות בלבד.

VarioPerfect - לחיסכון בזמן   
או בחשמל  

בין אם אתם רוצים לחסוך זמן עם 
SpeedPerfect או לחסוך באנרגיה עם 

EcoPerfect - בכל מקרה תקבלו תוצאות 
ניקוי מיטביות בכל פעם מחדש, בדיוק 

כשם שתקבלו תוצאות ניקוי מצויינות עם 
התוכניות הרגילות.

עיצוב דפנות המכונה -   
 AntiVibration  

AntiVibration

מבנה הדפנות המיוחד של המכונה מגדיל 
את יציבותה ומפחית רעש ורעידות בזמן 

הפעולה ובזמן הסחיטה.

WaveDrum תוף במבנה  
במכונות הכביסה החדשות של קונסטרוקטה 
בקיבולת 8 ק"ג ו-9 ק"ג התוף מגיע במבנה 

מיוחד. מבנה זה מסייע לכבס בעדינות 
מירבית את הבגדים שלכם ומונע את 

שחיקתם.

Hygiene - תוכנית היגיינית   
תוכנית המטפלת בבגדים בצורה ייחודית. 
בתוכנית זו נעשית שטיפה עם כמות מים 

גדולה יותר, מתווסף סיבוב שטיפה נוסף 
והייבוש הינו ארוך יותר. טיפול ייחודי זה 
מאפשר הסרה מקסימלית של שאריות 

אבקת כביסה ומרכך מעל הבגדים, הסרה של 
פרוות בעלי חיים והטיפול בבגדים עדין יותר.

Super 60 - תוכנית אינטנסיבית  
תוכנית חדשה וייחודית המיועדת   

לטיפול אינטנסיבי ומהיר )60 דקות בלבד( 
בכביסה מלוכלכת. בשימוש בתוכנית זו 

תיהנו מתוצאות ניקוי מעולות בזמן קצר 
במיוחד.

שקילה אוטומטית
מכונות הכביסה של קונסטרוקטה יתאימו 

את כמות המים לכמות וסוג הכביסה 
שהוכנסה לתוף, על מנת לאפשר כיבוס 

של כמות כביסה קטנה במינימום עלויות 
ולמנוע בזבוז מיותר. כך, גם אם ברצונכם 
לכבס פריט לבוש אחד בלבד, כמות המים 

המוכנסת לתוף תהיה בהתאם.

טיימר להפעלה מאוחרת וצג דיגיטלי
התצוגה הדיגיטלית מראה את הזמן הנותר 

לסיום התוכנית ומאפשרת לדעת באיזה 
שלב נמצאת התוכנית. באמצעות הטיימר 

ניתן לתכנן את תחילת פעולת תוכנית 
הכביסה לשעה מאוחרת יותר, לנוחיותכם, 
על פי לוח הזמנים שלכם. כך תסיים מכונת 
הכביסה את פעולתה בדיוק בזמן הנוח לכם 

לתלות או לייבש את הכביסה.

*הפעלת התוכניות המיוחדות בכפוף לחוברת הוראות ההפעלה. **כל דגם והחידושים היחודיים לו.



*הפעלת התוכניות המיוחדות בכפוף לחוברת הוראות ההפעלה.

מכונות כביסה
CWF10N05IL

7 ק״ג	•
מהירות סחיטה מירבית: 1000 סל״ד	•
VarioPerfect: חיסכון בזמן או בצריכת החשמל ע״י לחיצה על 	•

EcoPerfect או SpeedPerfect אחד מהלחצנים
תכניות מיוחדות*: חולצות, ג’ינס, כביסה מהירה/מעורבת, צמר , 	•

בדים עדינים/משי, תוכנית אקספרס - 15 דקות בלבד, תוכנית 
מהירה ב-30 דקות

לחצנים: מהירות סחיטה/Rinse Hold – לחצן לביטול סחיטה 	•
SpeedPerfect ,EcoPerfect ,אחרונה

Reload - טעינה מחדש לאחר שהחלה התוכנית	•
מנוע BLDC ללא פחמים - שקט ועמיד לאורך זמן	•
AntiVibration - מבנה דפנות ייחודי המאפשר יציבות מושלמת	•
Multiple water protection - מנגנון הגנה מפני הצפה	•
3D AquaSpa - המטרה עילית להרטבה תלת מימדית	•
 תצוגה גדולה של מצב התוכנית, מהירות סחיטה, זמן 	•

לסיום התוכנית
בורר תכניות אלקטרוני לכל תכניות הכביסה ולתכניות המיוחדות	•
שקילה אוטומטית – התאמה מדוייקת של כמות המים לכמות הכביסה	•
השמעת צליל בסיום התוכנית	•
נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
•	A :דירוג אנרגיה
מידות בס"מ:  ג-84.8, ר-59.8, ע-55 )לא כולל דלת(	•

₪ 2,990

CWF10B21IL

6 ק״ג	•
מהירות סחיטה מירבית: 1000 סל״ד	•
VarioPerfect: חיסכון בזמן או בצריכת החשמל ע״י לחיצה על 	•

EcoPerfect או SpeedPerfect אחד מהלחצנים
תוכניות מיוחדות*: כביסה סינתטית פלוס מעורבת, חולצות, 	•

תוכנית מיוחדת לבגדי ספורט, Hygiene – תוכנית היגיינית 
 להרחקה מיטבית של שאריות סבון, תוכנית אקספרס -

15 דקות בלבד, תוכנית מהירה ב-30 דקות, צמר, בדים עדינים/משי
לחצנים: Start/Pause – להתחלת ולהשהיית התוכנית, מהירות 	•

סחיטה, גיהוץ קל, EcoPerfect ,SpeedPerfect, טיימר להפעלה 
מאוחרת עד 24 שעות, טמפרטורה

Multiple water protection - מנגנון הגנה מפני הצפה	•

צג דיגיטלי	•
תצוגת מצב התכנית, טמפרטורה, מהירות סחיטה	•
 שקילה אוטומטית – התאמה מדוייקת של כמות המים	•

לכמות הכביסה
נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
•	A :דירוג אנרגיה
מידות בס"מ:  ג-84.8, ר-59.8, ע-55 )לא כולל דלת(	•

₪ 2,790

Energy

6

CWF08B20IL

6 ק״ג	•
מהירות סחיטה מירבית: 800 סל״ד	•
VarioPerfect: חיסכון בזמן או בצריכת החשמל ע״י לחיצה על 	•

EcoPerfect או SpeedPerfect אחד מהלחצנים
תוכניות מיוחדות*: כביסה סינתטית פלוס מעורבת, חולצות, 	•

תוכנית מיוחדת לבגדי ספורט, Hygiene – תוכנית היגיינית 
 להרחקה מיטבית של שאריות סבון, תוכנית אקספרס -

15 דקות בלבד, תוכנית מהירה ב-30 דקות, צמר, בדים עדינים/משי
לחצנים: Start/Pause – להתחלת ולהשהיית התוכנית, מהירות 	•

סחיטה, גיהוץ קל, EcoPerfect ,SpeedPerfect, טיימר להפעלה 
מאוחרת עד 24 שעות, טמפרטורה

Multiple water protection - מנגנון הגנה מפני הצפה	•

צג דיגיטלי	•
תצוגת מצב התכנית, טמפרטורה, מהירות סחיטה	•
 שקילה אוטומטית – התאמה מדוייקת של כמות המים	•

לכמות הכביסה
נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
•	A :דירוג אנרגיה
מידות בס"מ:  ג-84.8, ר-59.8, ע-55 )לא כולל דלת(	•

₪ 2,590

Energy

6

AntiVibration

Energy

7

5 המחירים כוללים מע"מ, ט.ל.ח.
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CWF12N15IL

7 ק"ג	•
מהירות סחיטה מירבית: 1200 סל"ד	•
VarioPerfect: חיסכון בזמן או בצריכת החשמל ע״י לחיצה על 	•

EcoPerfect או SpeedPerfect אחד מהלחצנים
תכניות מיוחדות*: לבני נשים, Super 60 - תוכנית אינטנסיבית 	•

ומהירה ב-60 דקות, חולצות, תוכנית אקספרס - 15 דקות 
בלבד, תוכנית מהירה ב-30 דקות, כביסה מהירה/מעורבת, 

Hygiene – תוכנית היגיינית להרחקה מיטבית של שאריות סבון, 
צמר , בדים עדינים/משי, בגדי טיולים/עמידים במים, צמר 

לחצני מגע )טאץ'(: מהירות סחיטה/Rinse Hold – לחצן 	•
 ,EcoPerfect ,לביטול סחיטה אחרונה, לחצן בורר טמפרטורה

SpeedPerfect, קדם שטיפה
Reload - טעינה מחדש לאחר שהחלה התוכנית	•
מנוע BLDC ללא פחמים - שקט ועמיד לאורך זמן	•
AntiVibration - מבנה דפנות ייחודי המאפשר יציבות מושלמת	•
Multiple water protection - מנגנון הגנה מפני הצפה	•
3D AquaSpa - המטרה עילית להרטבה תלת מימדית	•
תצוגה רחבה של התקדמות התוכניות, טמפרטורה, סל"ד, טיימר 	•

להפעלה מאוחרת עד 24 שעות
בורר תכניות אלקטרוני לכל תכניות הכביסה ולתכניות המיוחדות	•
שקילה אוטומטית – התאמה מדוייקת של כמות המים לכמות הכביסה	•
השמעת צליל בסיום התוכנית	•
נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
•	A :דירוג אנרגיה
מידות בס"מ:  ג-84.8, ר-59.8, ע-55 )לא כולל דלת(	•

₪ 3,390

CWF12N05IL

7 ק"ג	•
מהירות סחיטה מירבית: 1200 סל"ד	•
VarioPerfect: חיסכון בזמן או בצריכת החשמל ע״י לחיצה על 	•

EcoPerfect או SpeedPerfect אחד מהלחצנים
תכניות מיוחדות*: חולצות, תוכנית מיוחדת לבגדי ספורט, כביסה 	•

 מהירה/מעורבת, צמר , בדים עדינים/משי, תוכנית אקספרס -
15 דקות בלבד, תוכנית מהירה ב-30 דקות

לחצני מגע )טאץ'(: מהירות סחיטה/Rinse Hold – לחצן לביטול 	•
SpeedPerfect ,EcoPerfect ,סחיטה אחרונה

Reload - טעינה מחדש לאחר שהחלה התוכנית	•
מנוע BLDC ללא פחמים - שקט ועמיד לאורך זמן	•
AntiVibration - מבנה דפנות ייחודי המאפשר יציבות מושלמת	•
Multiple water protection - מנגנון הגנה מפני הצפה	•
3D AquaSpa - המטרה עילית להרטבה תלת מימדית	•
 תצוגה גדולה של מצב התוכנית, מהירות סחיטה, זמן שנותר	•

לסיום התוכנית, טיימר להפעלה מאוחרת עד 24 שעות
בורר תכניות אלקטרוני לכל תכניות הכביסה ולתכניות המיוחדות	•
שקילה אוטומטית – התאמה מדוייקת של כמות המים לכמות הכביסה	•
השמעת צליל בסיום התוכנית	•
נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
•	A :דירוג אנרגיה
מידות בס"מ:  ג-84.8, ר-59.8, ע-55 )לא כולל דלת(	•

₪ 3,290

CWF10N15IL

7 ק"ג	•
מהירות סחיטה מירבית: 1000 סל"ד	•
VarioPerfect: חיסכון בזמן או בצריכת החשמל ע״י לחיצה על 	•

EcoPerfect או SpeedPerfect אחד מהלחצנים
תכניות מיוחדות*: לבני נשים, Super 60 - תוכנית אינטנסיבית 	•

ומהירה ב-60 דקות, Hygiene – תוכנית היגיינית להרחקה 
 מיטבית של שאריות סבון, בדים עדינים/משי, תוכנית

אקספרס - 15 דקות בלבד, תוכנית מהירה ב-30 דקות, חולצות, 
כביסה מהירה/מעורבת, בגדי טיולים/עמידים במים, צמר 

לחצני מגע )טאץ'(: מהירות סחיטה/Rinse Hold – לחצן 	•
 ,EcoPerfect ,לביטול סחיטה אחרונה, לחצן בורר טמפרטורה

SpeedPerfect, קדם שטיפה
Reload - טעינה מחדש לאחר שהחלה התוכנית	•
מנוע BLDC ללא פחמים - שקט ועמיד לאורך זמן	•
AntiVibration - מבנה דפנות ייחודי המאפשר יציבות מושלמת	•
Multiple water protection - מנגנון הגנה מפני הצפה	•
3D AquaSpa - המטרה עילית להרטבה תלת מימדית	•
תצוגה רחבה של התקדמות התוכניות, טמפרטורה, סל"ד, טיימר 	•

להפעלה מאוחרת עד 24 שעות
בורר תכניות אלקטרוני לכל תכניות הכביסה ולתכניות המיוחדות	•
שקילה אוטומטית – התאמה מדוייקת של כמות המים לכמות הכביסה	•
השמעת צליל בסיום התוכנית	•
נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
•	A :דירוג אנרגיה
מידות בס"מ:  ג-84.8, ר-59.8, ע-55 )לא כולל דלת(	•

₪ 3,190

AntiVibration AntiVibration

Energy Energy

7 7

AntiVibration

Energy

7



*הפעלת התוכניות המיוחדות בכפוף לחוברת הוראות ההפעלה.

מכונות כביסה
CWF12W47IL

8 ק"ג	•
מהירות סחיטה מירבית: 1200 סל"ד	•
VarioPerfect: חיסכון בזמן או בצריכת החשמל ע״י לחיצה על 	•

EcoPerfect או SpeedPerfect אחד מהלחצנים
 תוכניות מיוחדות*: Super 60 - תוכנית אינטנסיבית ומהירה	•

ב-60 דקות בלבד, ג'ינס, שמיכת נוצות, חולצות, ספורט, כביסה 
מהירה/מעורבת, Hygiene – תוכנית היגיינית להרחקה מיטבית 
של שאריות סבון, תוכנית אקספרס - 15 דקות בלבד, תוכנית 

מהירה ב-30 דקות, צמר, כביסה עדינה/משי
לחצני מגע )טאץ'(: הפעלה/Reload, בורר טמפרטורה, גיהוץ קל, 	•

EcoPerfect ,SpeedPerfect ,מהירות סחיטה
תוף במבנה WaveDrum - יעיל ועדין במיוחד לכל סוגי הבדים	•
מנוע BLDC ללא פחמים - שקט ועמיד לאורך זמן	•
AntiVibration - מבנה דפנות ייחודי המאפשר יציבות	•

 WaterPerfect-מערכת חכמה לניהול אקטיבי של צריכת המים	•
וחיישן זרימת מים

3D AquaSpa- המטרה עילית להרטבה תלת מימדית	•

תצוגת LED של מצב התוכנית, בחירת הטמפרטורה, בחירת מהירות 	•
סחיטה, טיימר להפעלה מאוחרת 24 שעות וזמן לסיום התוכנית

השמעת צליל בסיום התוכנית / נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
מגירה לחומר ניקוי עם מנגנון ניקוי עצמי	•
•	A :דירוג אנרגיה
מידות בס"מ:  ג-84.8, ר-59.8, ע-59 )לא כולל דלת(	•

₪ 4,690

CWF10W47IL

8 ק"ג	•
מהירות סחיטה מירבית: 1000 סל"ד	•
VarioPerfect: חיסכון בזמן או בצריכת החשמל ע״י לחיצה על 	•

EcoPerfect או SpeedPerfect אחד מהלחצנים
 תוכניות מיוחדות*: Super 60 - תוכנית אינטנסיבית ומהירה	•

ב-60 דקות בלבד, ג'ינס, שמיכת נוצות, חולצות, ספורט, כביסה 
מהירה/מעורבת, תוכנית Hygiene – תוכנית היגיינית להרחקה 
מיטבית של שאריות סבון, תוכנית אקספרס - 15 דקות בלבד, 

תוכנית מהירה ב-30 דקות, צמר, כביסה עדינה/משי
לחצני מגע )טאץ'(: הפעלה/Reload, בורר טמפרטורה, גיהוץ קל, 	•

EcoPerfect ,SpeedPerfect ,מהירות סחיטה
תוף במבנה WaveDrum - יעיל ועדין במיוחד לכל סוגי הבדים	•
מנוע BLDC ללא פחמים - שקט ועמיד לאורך זמן	•
AntiVibration - מבנה דפנות ייחודי המאפשר יציבות	•

WaterPerfect – מערכת חכמה לניהול אקטיבי של צריכת המים 	•
וחיישן זרימת מים

Multiple water protection - מנגנון הגנה מפני הצפה	•

3D AquaSpa - המטרה עילית להרטבה תלת מימדית	•

תצוגת LED של מצב התוכנית, בחירת הטמפרטורה, בחירת מהירות 	•
סחיטה, טיימר להפעלה מאוחרת עד 24 שעות וזמן לסיום התוכנית

השמעת צליל בסיום התוכנית / נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
מגירה לחומר ניקוי עם מנגנון ניקוי עצמי	•
•	A :דירוג אנרגיה
מידות בס"מ:  ג-84.8, ר-59.8, ע-59 )לא כולל דלת(	•

₪ 4,490

CWF10K28IL

8 ק"ג	•
מהירות סחיטה מירבית: 1000 סל"ד	•
VarioPerfect: חיסכון בזמן או בצריכת החשמל ע״י לחיצה על 	•

EcoPerfect או SpeedPerfect אחד מהלחצנים
תוכניות מיוחדות*: כביסה מהירה/מעורבת, ג'ינס, בגדי טיולים, 	•

חולצות, ספורט, Hygiene – תוכנית היגיינית להרחקה מיטבית של 
שאריות סבון, תוכנית אקספרס - 15 דקות בלבד, תוכנית מהירה 

ב-30 דקות, צמר , בדים עדינים/משי
•	 ,EcoPerfect ,SpeedPerfect ,לחצנים: הפעלה/השהיה, גיהוץ קל

בורר טמפרטורה
תוף במבנה WaveDrum - יעיל ועדין במיוחד לכל סוגי הבדים	•
Multiple water protection - מנגנון הגנה מפני הצפה	•

3D AquaSpa - המטרה עילית להרטבה תלת מימדית	•

תצוגת מצב התכנית, טמפרטורה, מהירות סחיטה, הזמן הנותר 	•
וטיימר להפעלה מאוחרת עד 24 שעות

בורר תכניות אלקטרוני לכל תכניות הכביסה ולתכניות המיוחדות	•
שקילה אוטומטית – התאמה מדוייקת של כמות המים לכמות 	•

הכביסה
מגירה לחומר ניקוי עם מנגנון ניקוי עצמי	•
נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
•	A :דירוג אנרגיה
 מידות בס"מ:  ג-84.8, ר-59.8, ע-59 )לא כולל דלת(	•

₪ 3,790

AntiVibrationAntiVibrationAntiVibration

EnergyEnergyEnergy

888

7 המחירים כוללים מע"מ, ט.ל.ח.
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CWT10R16IL

פתח עליון, 6 ק"ג	•
מהירות סחיטה מירבית: 1000 סל"ד	•
תוכניות מיוחדות*: כותנה, סינטטי, מהירה ב-40 מעלות, כביסה 	•

עדינה/משי, צמר
לחצנים: Start/Pause – להתחלת ולהשהיית התוכנית, קדם 	•

 כביסה, בורר מהירות סחיטה, Extra Water, שטיפה נוספת,
גיהוץ קל

Intensive – לתוכנית אינטנסיבית	•

טיימר להפעלה מאוחרת - 3, 6, 9, 12 שעות	•
Stains – לטיפול בכתמים קשים	•

Rinse Hold – לחצן לביטול סחיטה אחרונה	•

Multiple water protection - מנגנון הגנה מפני הצפה	•

נורית LED לציון מצב התוכנית	•
 שקילה אוטומטית – התאמה מדוייקת של כמות המים 	•

לכמות הכביסה
זיהוי חוסר איזון לפני סחיטה	•
זיהוי עודף קצף וביצוע שטיפה נוספת	•
•	A :דירוג אנרגיה
 מידות בס"מ:  ג-90, ר-40, ע-65	•

₪ 3,090

Energy

6

CWF12T48IL

9 ק"ג	•
מהירות סחיטה מירבית: 1200 סל"ד	•
VarioPerfect: חיסכון בזמן או בצריכת החשמל ע״י לחיצה על 	•

EcoPerfect או SpeedPerfect אחד מהלחצנים
תוכניות מיוחדות*: Super 60 - תוכנית אינטנסיבית ומהירה 	•

ב-60 דקות בלבד, ג׳ינס, חולצות, ספורט, כביסה מהירה/מעורבת, 
Hygiene – תוכנית היגיינית להרחקה מיטבית של שאריות סבון, 

תוכנית אקספרס - 15 דקות בלבד, תוכנית מהירה ב-30 דקות, 
כביסת לילה MIX, צמר, כביסה עדינה/משי, פלומות

לחצנים: EcoPerfect ,SpeedPerfect, טעינה מחדש, לחצן בורר 	•
Higher water level ,טמפרטורה, גיהוץ קל

מציין את רמת צריכת החשמל בעת בחירת התכנית	•
תוף במבנה WaveDrum - יעיל ועדין במיוחד לכל סוגי הבדים	•
מנוע BLDC ללא פחמים - שקט ועמיד לאורך זמן	•
AntiVibration- מבנה דפנות ייחודי המאפשר יציבות	•

3D AquaSpa - המטרה עילית להרטבה תלת מימדית	•

תצוגת LED של מצב התוכנית, בחירת הטמפרטורה, בחירת מהירות 	•
סחיטה, טיימר להפעלה מאוחרת עד 24 שעות וזמן לסיום התוכנית

השמעת צליל בסיום התוכנית / נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
מגירה לחומר ניקוי עם מנגנון ניקוי עצמי	•
•	A :דירוג אנרגיה
 מידות בס"מ:  ג-84.8, ר-59.8, ע-59 )לא כולל דלת(	•

₪ 4,290

9

AntiVibration

Energy

CWF14W43IL

9 ק"ג	•
מהירות סחיטה מירבית: 1400 סל"ד	•
VarioPerfect: חיסכון בזמן או בצריכת החשמל ע״י לחיצה על 	•

EcoPerfect או SpeedPerfect אחד מהלחצנים
תוכניות מיוחדות*: Super 60 - תוכנית אינטנסיבית ומהירה 	•

ב-60 דקות בלבד, ג'ינס, שמיכת נוצות, חולצות, ספורט, כביסה 
מהירה/מעורבת, Hygiene – תוכנית היגיינית להרחקה מיטבית 
של שאריות סבון, תוכנית אקספרס - 15 דקות בלבד, תוכנית 

מהירה ב-30 דקות, צמר, כביסה עדינה/משי
לחצני מגע )טאץ'(: הפעלה/Reload, בורר טמפרטורה, גיהוץ קל, 	•

EcoPerfect ,SpeedPerfect ,מהירות סחיטה
תוף במבנה WaveDrum - יעיל ועדין במיוחד לכל סוגי הבדים	•
מנוע BLDC ללא פחמים - שקט ועמיד לאורך זמן	•
AntiVibration- מבנה דפנות ייחודי המאפשר יציבות	•

WaterPerfect-מערכת חכמה לניהול אקטיבי של צריכת המים 	•
וחיישן זרימת מים

3D AquaSpa - המטרה עילית להרטבה תלת מימדית	•

תצוגת LED של מצב התוכנית, בחירת הטמפ', בחירת מהירות 	•
סחיטה, טיימר להפעלה מאוחרת עד 24 שעות וזמן לסיום התוכנית

השמעת צליל בסיום התוכנית / נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
מגירה לחומר ניקוי עם מנגנון ניקוי עצמי	•
•	A :דירוג אנרגיה
 מידות בס"מ:  ג-84.8, ר-59.8, ע-59 )לא כולל דלת(	•

₪ 5,190

9

AntiVibration

Energy



*הפעלת התוכניות המיוחדות בכפוף לחוברת הוראות ההפעלה.

מייבש כביסה
CWK3N200IL

מייבש כביסה בשיטת העיבוי )קונדנסור(	•
קיבולת: 8 ק״ג	•
תוף נירוסטה במבנה מיוחד softDry – למניעת שחיקה של הבגדים	•
מערכת חיישנים DUOTronic המשלבת חיישן לחות וחייישן טפמרטורה	•
תוכניות מיוחדות*: Super 40 – תוכנית לייבוש מוגבר למשך 40 	•

דקות, Shirts 15 – תוכניות לייבוש מוגבר ב 15 דקות)מתאים גם 
לחולצות מכופתרות(, Hygiene - תוכנית ייבוש המתאימה לבעלי 

עור רגיש )בשימוש בבגדי כותנה(, ייבוש עדין - לבדים ואריגים 
עדינים, צמר, בגדי טיולים, 2 תוכניות לפי זמן – בחום או בקור

לחצני מגע )טאץ'(: הפעלה/השהיה, חום נמוך, סוג ייבוש, גיהוץ 	•
קל, טיימר להפעלה מאוחרת עד 24 שעות מראש

פעולת למניעת קמטים בסיום התוכנית – עד 120 דקות לאחר 	•
סיום תוכנית הייבוש, התוף ימשיך להסתובב לפרקים בכדי למנוע 

“התיישבות״ הבדים בתחתית התוף ולמניעת היווצרות קמטים
נוריות חיווי לריקון מיכל העיבוי ולניקוי המסנן	•
תצוגת LED לחיווי הזמן שנותר לסיום התכנית	•
משמיע צליל בסיום התכנית	•
מסנן מוך )סיבי בדים( גדול במיוחד	•
נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
כולל ערכה לריקון מי העיבוי עם צינור ניקוז	•
•	2800W :הספק מקסימאלי
•	C :דירוג אנרגיה
 מידות בס"מ:  ג-84.2, ר-59.8, ע-59.9 )לא כולל דלת(	•

₪ 4,290

8

AntiVibration

9 המחירים כוללים מע"מ, ט.ל.ח.
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11 ים
כל

  
 תווית האנרגיה

Energy Cleaning Drying

של מדיחי הכלים
בתווית זו מוצגים “ציונים" שקיבל המדיח 
במבחני חיסכון ויעילות שונים. המבחנים 
הם: תוצאות ניקוי, תוצאות ייבוש וחיסכון 

באנרגיה. ציונים אלו הם מעין תעודת זהות 
של המדיח המעידה על איכותו.

BLDC – מנוע מגנטי ושקט  
מנוע חדשני הפועל ללא פחמים ומשתמש 

במגנטים קבועים וייחודיים בעיצוב מהפכני 
המונע שחיקה וחיכוך. מנוע אמין ועמיד זה 

שומר על מדיח הכלים לשנים רבות.

שמירה על ניקיון המדיח -  
 Machine Care  

תוכנית ייחודית לשמירה מיטבית על מדיח 
הכלים לאורך זמן. התוכנית מנקה את 

שאריות השומן והאבנית הנותרים לעיתים 
בחלל המדיח, ללא צורך בהוספת חומר 

ניקוי ייעודי לכך.

 
 VarioSpeed - לחצן חצי זמן  

כשאתם ממש ממהרים, תוכלו לקצר את 
משך התכנית בכ-50% בעזרת לחצן ייחודי 

זה, תוך שמירה על תוצאות ניקוי וייבוש 
אופטימליות. ניתן להפעיל את האפשרות 

הזו בכל התוכניות פרט לקדם שטיפה 
ולתוכנית המהירה.

 
לחצן חצי כמות  

מאפשר חיסכון ויעילות בצריכת המים 
כאשר המדיח אינו מלא. ניתן להפעיל 

תוכנית הדחה עם לחצן חצי הכמות ובכך 
לחסוך בצריכת המים, צריכת החשמל 

והזמן, שמתעדכנים בהתאם.

HygienePlus - היגיינה פלוס  
פעולה זו מעלה את הטמפרטורה בזמן 

ההדחה והיא נשארת כך לזמן ארוך יותר, 
על מנת להשיג רמת חיטוי מיטבית. שימוש 

באפשרות זו מגביר את דרגת ההיגיינה 
ואידיאלית למשל עבור לוחות חיתוך 

ובקבוקי תינוקות.

מחיצות מתקפלות להנחת סירים
ניתן להניח סירים גדולים בנוחות לאחר 
קיפול המחיצות. מחיצות אלו מאפשרות 

גמישות רבה יותר בסידור הכלים בסלסלות.

סלסלה עליונה מתכווננת
כוונון הגובה של הסלסלה העליונה הינו 

פרקטי במיוחד ומאפשר שימוש גמיש ביותר, 
בהתאם לגודל הכלים המלוכלכים אותם 

תרצו להדיח בכל פעם.

זרוע ההתזה הכפולה במדיחי   
DuoPower - כלים צרים  

הודות לשתי זרועות ההתזה הצולבות, 
זרוע ההתזה הכפולה במדיחי הכלים של 

קונסטרוקטה ברוחב 45 ס“מ מבטיחה כיסוי 
של כל חלקי הסלסלה העליונה, שעומקה 

הוגדל ב-4 ס“מ. הפיזור האופטימלי של מי 
השטיפה מבטיח הספק הדחה יעיל עוד יותר.

מדיחי הכלים של קונסטרוקטה עם מגוון חידושים טכנולוגיים - את הכל הם מבריקים
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CG5A03S8IL

מדיח כלים רחב, 60 ס"מ	•
דמוי נירוסטה - עם ציפוי מיוחד המונע סימני טביעות אצבע	•
קיבולת: 13 מערכות כלים	•
צריכת מים: 10 ליטר	•
•	AAA :דירוג אנרגיה
•	48dB :שקט
 5 תוכניות: אינטנסיבית 70°,  רגילה 65°,  חסכונית 50°, 	•

מהירה 45° ב-29 דקות,  קדם שטיפה
VarioSpeed: לחצן חצי זמן – לקיצור תוכניות ההדחה	•
Dosage Assist - מערכת בקרת מינון לטבליה	•

מנוע BLDC ללא פחמים - שקט ועמיד לאורך זמן	•
מערכת חיישנים הכוללת: Load Sensor – חיישן העמסה	•
מנגנון “3in1 ultimate": זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	•
Heat Exchanger-מחלף חום לייבוש היגייני וחסכוני	•

נורית חיווי LED למצב התכנית	•
טיימר להפעלה מאוחרת: 3, 6 או 9 שעות	•
נוריות חיווי LED לציון צורך בהוספת מלח וחומר הברקה	•
2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה העליונה ו-2 בתחתונה	•
aquaStop 24/7 - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה	•
נעילת בטיחות בפני ילדים	•
נעילת ServoLock לסגירה קלה של הדלת	•
Ultra Glass Protection– מנגנון לשמירה על כלי זכוכית	•

מידות המוצר בס"מ:  ג-84.5, ר-60, ע-60	•

₪ 3,990

CG4A54S2

מדיח כלים רחב, 60 ס"מ	•
לבן	•
קיבולת: 13 מערכות כלים 	•
צריכת מים: 9.5 ליטר	•
•	AAA :דירוג אנרגיה
•	44dB :שקט מאוד
4 תכניות: אינטנסיבית 70° , אוטומטית 65° - 45°, חסכונית 50°, 	•

מהירה 65°
3 לחצנים: VarioSpeed לחצן חצי זמן – לקיצור תוכניות ההדחה, 	•

לחצן הגיינה HygienePlus, לחצן ייבוש נוסף
Machine Care - תכנית ייחודית לשמירה על המדיח	•
Dosage Assist - מערכת בקרת מינון הטבליה	•
מנוע BLDC ללא פחמים - שקט ועמיד לאורך זמן	•
מערכת חיישנים הכוללת: AquaSensor חיישן צלילות/עכירות 	•

המים, loadSensor - חיישן העמסה
מנגנון “3in1 Ultimate״ זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	•
Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה 	•
תצוגה דיגיטלית לזמן הנותר לסיום התוכנית 	•
טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות 	•
סלסלה עליונה Rackmatic בגובה מתכוונן  )3 גבהים( 	•
2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה התחתונה 	•
aquaStop24/7 - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה 	•
נעילת ServoLock לסגירה קלה של הדלת 	•
Ultra Glass Protection - מנגנון לשמירה על כלי זכוכית 	•
מידות המוצר בס"מ:  ג-84.5, ר-60, ע-60	•

₪ 3,990

CG4A01S2IL

מדיח כלים רחב, 60 ס"מ	•
לבן	•
קיבולת: 12 מערכות כלים	•
צריכת מים: 14 ליטר	•
•	AAA :דירוג אנרגיה
•	52dB :שקט
 4 תוכניות: אינטנסיבית 70°,  חסכונית 50°,  מהירה 45°	•

ב-29 דקות,  קדם שטיפה
לחצן חצי כמות – להדחה חסכונית של חצי כמות כלים	•
Dosage Assist - מערכת בקרת מינון הטבליה	•

מנוע BLDC ללא פחמים - שקט ועמיד לאורך זמן	•
מערכת חיישנים הכוללת: Load Sensor – חיישן העמסה	•
מנגנון “3in1 ultimate": זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	•
נורית חיווי LED למצב התכנית	•
נוריות חיווי LED לציון צורך בהוספת מלח וחומר הברקה	•
2 מדפים לכוסות בסלסלה העליונה	•
2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה התחתונה	•
נעילת בטיחות בפני ילדים	•
נעילת ServoLock לסגירה קלה של הדלת	•
Ultra Glass Protection – מנגנון לשמירה על כלי זכוכית	•

מידות המוצר בס"מ:  ג-84.5, ר-60, ע-60	•

₪ 2,890

Energy

Cleaning

Drying

EnergyEnergy

CleaningCleaning

DryingDrying



*הפעלת התוכניות המיוחדות בכפוף לחוברת הוראות ההפעלה.

מדיחי כלים
CG4A54J5

מדיח כלים חצי אינטגרלי רחב - פנל נירוסטה, 60 ס״מ	•
קיבולת: 13 מערכות כלים	•
צריכת מים: 9.5 ליטר	•
•	AAA :דירוג אנרגיה
•	44dB :שקט מאוד
4 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65° - 45°, חסכונית 50°, 	•

מהירה 65°
3 לחצנים: varioSpeed Plus לחצן חצי זמן – לקיצור תוכניות 	•

ההדחה, לחצן הגיינה HygienePlus, לחצן ייבוש נוסף
Machine Care - תכנית ייחודית לשמירה על המדיח	•
Dosage Assist - מערכת לבקרת מינון הטבליה	•
מנוע BLDC ללא פחמים - שקט ועמיד לאורך זמן	•
מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor חיישן צלילות/עכירות 	•

המים, loadSensor - חיישן העמסה
מנגנון “3in1 Ultimate״ זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	•
Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה 	•
תצוגה דיגיטלית לזמן הנותר לסיום התוכנית 	•
טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות 	•
סלסלה עליונה Rackmatic בגובה מתכוונן  )3 גבהים( 	•
2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה התחתונה 	•
aquaStop24/7 - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה 	•
נעילת ServoLock לסגירה קלה של הדלת	•
נעילת בטיחות בפני ילדים	•
Ultra Glass Protection - מנגנון לשמירה על כלי זכוכית 	•
למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 30	•

₪ 4,890

Energy

Cleaning

Drying

CG5A05V9

מדיח כלים אינטגרלי מלא רחב - פיקוד עליון נסתר, 60 ס״מ	•
קיבולת: 12 מערכות כלים	•
צריכת מים: 9.5 ליטר	•
•	AAA :דירוג אנרגיה
•	48dB :שקט
5 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית  65° - 45°, חסכונית 50°, 	•

מהירה 65°, קדם שטיפה
varioSpeed Plus לחצן חצי זמן – לקיצור תוכניות ההדחה	•
DosageAssist - מערכת לבקרת מינון הטבליה 	•

מנוע BLDC ללא פחמים - שקט ועמיד לאורך זמן	•
מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor חיישן צלילות/עכירות 	•

המים, loadSensor - חיישן העמסה
מנגנון “3in1 Ultimate״ זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	•
Heat Exchanger  מחלף חום – לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה 	•

טיימר להפעלה מאוחרת – 3, 6, או 9 שעות	•
סלסלה עליונה מתכווננת - 2 גבהים	•
2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה התחתונה 	•
aquaStop24/7 - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה 	•
משמיע צליל בסיום התכנית	•
נעילת ServoLock לסגירה קלה של הדלת 	•
Ultra Glass Protection - מנגנון לשמירה על כלי זכוכית 	•

למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 30	•

₪ 3,990

Energy

Cleaning

Drying

CG4A54V8

מדיח כלים אינטגרלי מלא רחב - פיקוד עליון נסתר, 60 ס״מ	•
קיבולת: 13 מערכות כלים	•
צריכת מים: 9.5 ליטר	•
•	AAA :דירוג אנרגיה
•	44dB :שקט מאוד
4 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, מהירה 65°	•
3 לחצנים: varioSpeed Plus לחצן חצי זמן – לקיצור תוכניות ההדחה, 	•

לחצן הגיינה HygienePlus, לחצן ייבוש נוסף
Machine Care - תכנית ייחודית לשמירה על המדיח	•
DosageAssist - מערכת לבקרת מינון הטבליה 	•
מנוע BLDC ללא פחמים - שקט ועמיד לאורך זמן	•
מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor חיישן צלילות/עכירות המים, 	•

loadSensor - חיישן העמסה
מנגנון “3in1 Ultimate״ זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	•
Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה 	•
תצוגה דיגיטלית וטיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	•
סלסלה עליונה Rackmatic בגובה מתכוונן )3 גבהים(	•
2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה התחתונה 	•
aquaStop24/7 - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה 	•
 InfoLight – נקודת אור אדומה המוקרנת לרצפה לחיווי	•

כשהמדיח פועל
נעילת ServoLock לסגירה קלה של הדלת 	•
Ultra Glass Protection - מנגנון לשמירה על כלי זכוכית 	•
למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 30	•

₪ 4,690

Energy

Cleaning

Drying

13 המחירים כוללים מע"מ, ט.ל.ח.
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CP4A54J5

מדיח כלים חצי אינטגרלי צר - פנל נירוסטה, 45 ס״מ	•
קיבולת: 9 מערכות כלים 	•
צריכת מים: 9.5 ליטר	•
•	AAA :דירוג אנרגיה
•	46dB :שקט מאוד
4 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65° - 45°, חסכונית 50°, 	•

מהירה 65°
VarioSpeed Plus: לחצן חצי זמן – לקיצור תוכניות ההדחה	•
Machine Care - תכנית ייחודית לשמירה על המדיח	•
DosageAssist - מערכת לבקרת מינון הטבליה 	•
מנוע BLDC ללא פחמים - שקט ועמיד לאורך זמן	•
DuoPower - ממטרה עליונה כפולה לעוצמת ניקוי מושלמת 	•
מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor  חיישן צלילות/עכירות 	•

המים, loadSensor - חיישן העמסה
מנגנון “3in1 Ultimate״ זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	•
Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני וחסכוני	•
תצוגה דיגיטלית לזמן הנותר לסיום התוכנית	•
טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	•
סלסלה עליונה Rackmatic בגובה מתכוונן  )3 גבהים( 	•
2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה התחתונה 	•
aquaStop24/7 - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה 	•
נעילת ServoLock לסגירה קלה של הדלת	•
נעילת בטיחות בפני ילדים	•
Ultra Glass Protection - מנגנון לשמירה על כלי זכוכית 	•
למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 30	•

₪ 4,490

Energy

Cleaning

Drying

CP4A54S2

מדיח כלים צר, 45 ס״מ	•
לבן	•
קיבולת: 9 מערכות כלים 	•
צריכת מים: 9.5 ליטר	•
•	AAA :דירוג אנרגיה
•	46dB :שקט מאוד
4 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, מהירה 65°	•
VarioSpeed: לחצן חצי זמן – לקיצור תוכניות ההדחה	•
Machine Care - תכנית ייחודית לשמירה על המדיח	•
Dosage Assist - מערכת בקרת מינון הטבליה	•
מנוע BLDC ללא פחמים - שקט ועמיד לאורך זמן	•
DuoPower - ממטרה עליונה כפולה לעוצמת ניקוי מושלמת 	•
מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor חיישן צלילות/עכירות המים, 	•

loadSensor חיישן העמסה
מנגנון "3in1 Ultimate": זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	•
Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני וחסכוני	•
תצוגה דיגיטלית לזמן הנותר לסיום התוכנית	•
טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	•
סלסלה עליונה Rackmatic בגובה מתכוונן  )3 גבהים( 	•
2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה התחתונה 	•
aquaStop24/7 - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה 	•
נעילת ServoLock לסגירה קלה של הדלת	•
נעילת בטיחות בפני ילדים	•
Ultra Glass Protection - מנגנון לשמירה על כלי זכוכית 	•
מידות המוצר בס"מ:  ג-84.5, ר-45, ע-60	•

₪ 3,990

Energy

Cleaning

Drying

CG5C01S2IL

מדיח כלים קומפקטי	•
לבן	•
קיבולת: 6 מערכות כלים	•
צריכת מים חסכונית במיוחד: 8 ליטר	•
•	AAA :דירוג אנרגיה
•	54dB :שקט
 5 תכניות: אינטנסיבית 70°,  רגילה 65°,  חסכונית 50°, עדינה 40°,	•

מהירה ב- 29 דקות 45°
ActiveWater - מערכת חכמה לניהול מים	•

Dosage Assist - מערכת בקרת מינון הטבליה	•

מנוע BLDC ללא פחמים - שקט ועמיד לאורך זמן	•
מערכת חיישנים הכוללת: loadSensor – חיישן העמסה	•
מנגנון "3in1 Ultimate": זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה	•
מערכת סינון עם ניקוי עצמי	•
נורית חיווי LED למצב התכנית	•
 מערכת סלסלות גמישה:	•

 - סלסלה בגוון כסוף
 - מתקן מתפרק לסכו"ם

- מדפים לכוסות
נוריות חיווי LED לציון צורך בהוספת מלח וחומר הברקה	•
Ultra Glass Protection – מנגנון לשמירה על כלי זכוכית	•

נעילת Servolock לסגירה קלה של הדלת	•
מידות בס"מ: ג-45 , ר-55.1, ע-50	•

₪ 2,890

Energy

Cleaning

Drying



כותרת למעלה לעמודים תחתוניים

תמונה

15
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17 יה
פי
א

תום פרנץ
שף

ניקוי עצמי באמצעות פירוליזציה  
באמצעות תוכנית פירוליזציה מתבצע בקלות 

הניקוי המעיק והארוך של תנור האפייה: 
הלכלוך נשרף בטמפרטורה גבוהה )של 

כ-500o( עד שנותר ממנו רק אפר - ואז, כל 
שנותר לעשות הוא לנגב עם סמרטוט את 

האפר שנותר בתחתית והתנור נקי לחלוטין. 
נוחות מירבית.

fast Preheat - חימום מהיר מראש   
פונקציית חימום מהיר מראש לחימום תא 

האפייה בזמן שיא.

HydroClean - ניקוי באידוי -   
ניקוי באידוי מבצע את כל העבודה הקשה 

של ניקוי תא התנור. הלכלוך מושרה מראש 
על ידי אידוי מי הסבון, וכך ניתן להסיר בקלות 

רבה יותר את הלכלוך לאחר מכן.

שעון אלקטרוני
ניתן לבחור מראש בקלות את המועד שבו 

יתחיל התנור לפעול או את המועד שבו 
מערכת הכיבוי האוטומטית תסיים את תהליך 

האפייה או הבישול. )בחלק מהדגמים(.

3D Hotair - פיזור מושלם של  

3D
HotAir

אוויר חם בשלושה מפלסים - 
האוויר החם מתערבל באופן מאוזן הודות 

ליציאות אוויר שממוקמות באופו מיטבי 
בתנור. ניתן למקם את התבנית בכל מפלס 

והתוצאה תהיה מושלמת.

דלת זכוכית חלקה מבפנים  
הדלת הפנימית נטולת הצירים העשויה 

מזכוכית חלקה )Full Glass( קלה במיוחד 
לניקוי – ניגוב קל מספיק. במידת הצורך 

או בעת ניקוי יסודי ניתן פשוט להסיר את 
הזכוכית בלי בעיה. 

תא אפייה ענק - 71 ליטר
להכנה של מאכלים בכמויות גדולות. בזכות 

המרחק הגדול בין תבניות האפייה תוכלו לצלות 
גם נתחי מזון גדולים. שטח הפנים של תבניות 

האפייה ושל המשטחים שבהם משתמשים 
בשעת הכנתם של כמויות מזון גדולות הינו 

גדול יותר מבעבר ותא האפייה מכיל בקלות גם 
הכנה של כמויות מזון גדולות.

10 תוכניות אוטומטיות  
פעולת הבישול והאפיה הופכת לקלה 

ופשוטה עם התנורים החדשים של 
קונסטרוקטה. בוחרים ב 1 מ-10 התוכניות, 

סוג התבשיל ומשקלו והתנור ימליץ על 
התוכנית האידיאלית עם הטמפרטורה

והזמן הרצוי עבורך.

קולקציית התנורים החדשה של קונסטרוקטה באה לאפות
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CF4M78070Y

תנור בנוי פירוליטי בגימור זכוכית אפורה	•
נפח: 71 ליטר	•
ידית קשת נירוסטה לאחיזה נוחה ועיצוב מושלם	•
•	 ,3D 7 תוכניות בישול ואפייה: אוויר חם פלוס

חימום עליון/תחתון, טורבו גריל, משטח גריל 
 מלא, הגדרות פיצה, חימום תחתון,

אוויר חם עדין
 טורבו 3D - לתוצאות מושלמות גם ב-3	•

מפלסים במקביל
טווח טמפרטורה: 50-275 מעלות	•
 פירוליזציה: ניקוי עצמי ושריפת שומנים	•

ב-480 מעלות - 3 דרגות לבחירה
Hydro Clean - תכנית ניקוי באדים בטמפ׳ נמוכה	•
חימום מהיר מראש של התנור – לחסכון בזמן	•
10 תכניות אוטומטיות מוגדרות מראש	•
•	)pop-out( כפתורי הפעלה לחיצים
נעילת דלת אלקטרונית	•
מנגנון נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
שעון וטיימר אלקטרוני	•
כיבוי אוטומטי	•
תאורת הלוגן פנימית	•
•	A :דירוג אנרגיה
 למידות הבנייה ראה שרטוט	•

בעמוד 31

₪ 3,690

CF4M78020Y

תנור בנוי פירוליטי בגימור זכוכית לבנה	•
נפח: 71 ליטר	•
ידית קשת נירוסטה לאחיזה נוחה ועיצוב מושלם	•
•	 ,3D 7 תוכניות בישול ואפייה: אוויר חם פלוס

חימום עליון/תחתון, טורבו גריל, משטח גריל 
 מלא, הגדרות פיצה, חימום תחתון,

אוויר חם עדין
 טורבו 3D - לתוצאות מושלמות גם ב-3	•

מפלסים במקביל
טווח טמפרטורה: 50-275 מעלות	•
 פירוליזציה: ניקוי עצמי ושריפת שומנים	•

ב-480 מעלות - 3 דרגות לבחירה
Hydro Clean - תכנית ניקוי באדים בטמפ׳ נמוכה	•
חימום מהיר מראש של התנור – לחסכון בזמן	•
10 תכניות אוטומטיות מוגדרות מראש	•
•	)pop-out( כפתורי הפעלה לחיצים
נעילת דלת אלקטרונית	•
מנגנון נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
שעון וטיימר אלקטרוני	•
כיבוי אוטומטי	•
תאורת הלוגן פנימית	•
•	A :דירוג אנרגיה
 למידות הבנייה ראה שרטוט	•

בעמוד 31

₪ 3,690

CF4M78060Y

תנור בנוי פירוליטי בגימור זכוכית שחורה	•
נפח: 71 ליטר	•
ידית קשת נירוסטה לאחיזה נוחה ועיצוב מושלם	•
•	 ,3D 7 תוכניות בישול ואפייה: אוויר חם פלוס

חימום עליון/תחתון, טורבו גריל, משטח גריל 
 מלא, הגדרות פיצה, חימום תחתון,

אוויר חם עדין
 טורבו 3D - לתוצאות מושלמות גם ב-3	•

מפלסים במקביל
טווח טמפרטורה: 50-275 מעלות	•
 פירוליזציה: ניקוי עצמי ושריפת שומנים	•

ב-480 מעלות - 3 דרגות לבחירה
Hydro Clean - תכנית ניקוי באדים בטמפ׳ נמוכה	•
חימום מהיר מראש של התנור – לחסכון בזמן	•
10 תכניות אוטומטיות מוגדרות מראש	•
•	)pop-out( כפתורי הפעלה לחיצים
נעילת דלת אלקטרונית	•
מנגנון נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
שעון וטיימר אלקטרוני	•
כיבוי אוטומטי	•
תאורת הלוגן פנימית	•
•	A :דירוג אנרגיה
 למידות הבנייה ראה שרטוט	•

בעמוד 31

₪ 3,690

CF3M78050Y

תנור בנוי פירוליטי בגימור נירוסטה	•
נפח: 71 ליטר	•
ידית קשת נירוסטה לאחיזה נוחה ועיצוב מושלם	•
•	 ,3D 7 תוכניות בישול ואפייה: אוויר חם פלוס

חימום עליון/תחתון, טורבו גריל, משטח גריל 
מלא, הגדרות פיצה, חימום תחתון, אוויר חם עדין

 טורבו 3D - לתוצאות מושלמות גם ב-3	•
מפלסים במקביל

טווח טמפרטורה: 50-275 מעלות	•
 פירוליזציה: ניקוי עצמי ושריפת שומנים	•

ב-480 מעלות - 3 דרגות לבחירה
Hydro Clean - תכנית ניקוי באדים בטמפ׳ נמוכה	•
חימום מהיר מראש של התנור – לחסכון בזמן	•
10 תכניות אוטומטיות מוגדרות מראש	•
•	)pop-out( כפתורי הפעלה לחיצים
נעילת דלת אלקטרונית	•
מנגנון נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
שעון וטיימר אלקטרוני	•
כיבוי אוטומטי	•
תאורת הלוגן פנימית	•
•	A :דירוג אנרגיה
 למידות הבנייה ראה שרטוט	•

בעמוד 31

₪ 3,690

3D
HotAir
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HotAir
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HotAir
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*הפעלת התוכניות המיוחדות בכפוף לחוברת הוראות ההפעלה.

CC4W91860

תנור משולב מיקרוגל 45 ס"מ, זכוכית שחורה	•
4 תכניות בישול ואפייה: טורבו, טורבו גריל, גריל, 	•

תכנית פיצה
נפח: 44 ליטר	•
•	900W :עוצמת מיקרוגל
15 תכניות אוטומטיות	•
Hydro Clean - תכנית ניקוי באדים בטמפרטורה 	•

נמוכה
פנים התא עשוי מנירוסטה	•
טווח טמפרטורה: 40-230 מעלות	•
•	1750W :עוצמת גריל
ניתן לשלב בין מיקרוגל ואפייה	•
חימום מהיר מראש של התנור – לחסכון בזמן	•
נעילה בטיחותית של הפיקוד	•
פונקציית כיבוי אוטומטי	•
קירור חזיתי	•
אורך כבל חשמל: 1.8 מטר	•
מידות: ראה שרטוט בעמוד 32	•

₪ 3,690

CC4P91260

מיקרוגל אינטגרלי 38 ס”מ, זכוכית שחורה	•
עיצוב ללא מסגרת - להתקנה קלה בשילוב עם 	•

שאר מוצרי המטבח והארונות
נפח: 20 ליטר	•
•	800W :עוצמה
Hydro Clean - תכנית ניקוי באדים בטמפרטורה 	•

נמוכה
תצוגת LED עם שעון דיגיטלי 	•
7 תכניות אוטומטיות	•
ציר שמאלי - פתיחת דלת לכיוון שמאל	•
מנגנון פתיחה חשמלי בלחיצת כפתור	•
פנים התא עשוי מנירוסטה	•
תאורת LED פנימית	•
תפעול מלא באמצעות לחצני טאצ’	•
קוטר צלחת: 25.5 ס”מ	•
קירור חזיתי	•
אורך כבל חשמל: 1.3 מטר	•
מידות: ראה שרטוט בעמוד 32	•

₪ 1,790

CZ4S00160

מגירת אחסון זכוכית שחורה	•
Push&Pull - פתיחה וסגירה בלחיצה ללא ידית	•

נפח: 26 ליטר	•
טעינה עד ל - 15 ק”ג	•
מתאים לעד 64 כוסות אספרסו או 14 צלחות	•
מגיע עם משטח נגד החלקה לכלים	•
מידות: ראה שרטוט בעמוד 32	•

₪ 1,790

19 המחירים כוללים מע"מ, ט.ל.ח.
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CH9M10H20Y

 תנור משולב כיריים גז, לבן	•
 מבערים: 2 רגילים, 1 חסכוני, 1 ווק

 מבער קדמי-שמאלי: מבער ווק 3.3 קילוואט
 מבער אחורי-שמאלי: מבער רגיל 1.7 קילוואט

 מבער אחורי-ימני: מבער רגיל 1.7 קילוואט
מבער קדמי-ימני: מבער חיסכוני 1 קילוואט

הצתה בכפתור ההפעלה )יד אחת(	•
חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז	•
רשתות לסירים מאמאייל	•
מכסה זכוכית	•
טווח טמפרטורה: 50-275 מעלות / נפח: 66 ליטר	•
7 תכניות: טורבו 3D, חום עליון/תחתון, טורבו גריל, גריל גדול, 	•

הגדרות פיצה, חימום תחתון, אוויר חם עדין
טיימר מכאני	•
לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא	•
נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
תאורת תנור פנימית	•
דלת פנימית מזכוכית מלאה	•
מגירה לאחסון תבניות וכלי מטבח	•
2 תבניות ורשת	•
•	A :דירוג אנרגיה
מידות המוצר בס"מ:  ג-85, ר-60, ע-60	•

₪ 3,490

CH9M10H50Y

 תנור משולב כיריים גז, נירוסטה	•
 מבערים: 2 רגילים, 1 חסכוני, 1 ווק

 מבער קדמי-שמאלי: מבער ווק 3.3 קילוואט
 מבער אחורי-שמאלי: מבער רגיל 1.7 קילוואט

 מבער אחורי-ימני: מבער רגיל 1.7 קילוואט
מבער קדמי-ימני: מבער חיסכוני 1 קילוואט

הצתה בכפתור ההפעלה )יד אחת(	•
חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז	•
רשתות לסירים מאמאייל	•
מכסה זכוכית	•
טווח טמפרטורה: 50-275 מעלות / נפח: 66 ליטר	•
7 תכניות: טורבו 3D, חום עליון/תחתון, טורבו גריל, גריל גדול, 	•

הגדרות פיצה, חימום תחתון, אוויר חם עדין
טיימר מכאני	•
לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא	•
נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
תאורת תנור פנימית	•
דלת פנימית מזכוכית מלאה	•
מגירה לאחסון תבניות וכלי מטבח	•
2 תבניות ורשת	•
•	A :דירוג אנרגיה
מידות המוצר בס"מ:  ג-85, ר-60, ע-60	•

₪ 3,950

EnergyEnergy

CH9M10H60Y

 תנור משולב כיריים גז, שחור	•
 מבערים: 2 רגילים, 1 חסכוני, 1 ווק

 מבער קדמי-שמאלי: מבער ווק 3.3 קילוואט
 מבער אחורי-שמאלי: מבער רגיל 1.7 קילוואט

 מבער אחורי-ימני: מבער רגיל 1.7 קילוואט
מבער קדמי-ימני: מבער חיסכוני 1 קילוואט

הצתה בכפתור ההפעלה )יד אחת(	•
חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז	•
רשתות לסירים מאמאייל	•
מכסה זכוכית	•
טווח טמפרטורה: 50-275 מעלות / נפח: 66 ליטר	•
7 תכניות: טורבו 3D, חום עליון/תחתון, טורבו גריל, גריל גדול, 	•

הגדרות פיצה, חימום תחתון, אוויר חם עדין
טיימר מכאני	•
לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא	•
נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
תאורת תנור פנימית	•
דלת פנימית מזכוכית מלאה	•
מגירה לאחסון תבניות וכלי מטבח	•
2 תבניות ורשת	•
•	A :דירוג אנרגיה
מידות המוצר בס"מ:  ג-85, ר-60, ע-60	•

₪ 3,490

Energy



CH9M10D20Y

 תנור משולב כיריים גז, לבן	•
 מבערים: 2 רגילים, 1 חסכוני, 1 מהיר

 מבער קדמי-שמאלי: מבער מהיר 3 קילוואט
 מבער אחורי-שמאלי: מבער רגיל 1.7 קילוואט

 מבער אחורי-ימני: מבער רגיל 1.7 קילוואט
מבער קדמי-ימני: מבער חיסכוני 1 קילוואט

הצתה בכפתור ההפעלה )יד אחת(	•
חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז	•
רשתות לסירים מאמאייל	•
מכסה זכוכית	•
טווח טמפרטורה: 50-275 מעלות / נפח: 66 ליטר	•
7 תכניות: טורבו 3D, חום עליון/תחתון, טורבו גריל, גריל גדול, 	•

הגדרות פיצה, חימום תחתון, אוויר חם עדין
טיימר מכאני	•
לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא	•
נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
תאורת תנור פנימית	•
דלת פנימית מזכוכית מלאה	•
מגירה לאחסון תבניות וכלי מטבח	•
2 תבניות ורשת	•
•	A :דירוג אנרגיה
מידות המוצר בס"מ:  ג-85, ר-60, ע-60	•

₪ 3,190

CH9M10D21Y

 תנור משולב כיריים גז, לבן	•
 מבערים: 2 רגילים, 1 חסכוני, 1 מהיר

 מבער קדמי-שמאלי: מבער מהיר 3 קילוואט
 מבער אחורי-שמאלי: מבער רגיל 1.7 קילוואט

 מבער אחורי-ימני: מבער רגיל 1.7 קילוואט
מבער קדמי-ימני: מבער חיסכוני 1 קילוואט

הצתה בכפתור ההפעלה )יד אחת(	•
חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז	•
רשתות לסירים מאמאייל	•
מכסה זכוכית	•
טווח טמפרטורה: 50-275 מעלות / נפח: 66 ליטר	•
7 תכניות: טורבו 3D, חום עליון/תחתון, טורבו גריל, גריל גדול, 	•

הגדרות פיצה, חימום תחתון, אוויר חם עדין
טיימר מכאני	•
לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא	•
נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
תאורת תנור פנימית	•
דלת פנימית מזכוכית מלאה	•
“רגליים איטלקיות״ - ניתן לנקות מתחת לתנור ביתר קלות	•
מגירה לאחסון תבניות וכלי מטבח	•
2 תבניות ורשת	•
•	A :דירוג אנרגיה
מידות המוצר בס"מ:  ג-85, ר-60, ע-60	•

₪ 3,490

CH9M10D50Y

 תנור משולב כיריים גז, נירוסטה	•
 מבערים: 2 רגילים, 1 חסכוני, 1 מהיר

 מבער קדמי-שמאלי: מבער מהיר 3 קילוואט
 מבער אחורי-שמאלי: מבער רגיל 1.7 קילוואט

 מבער אחורי-ימני: מבער רגיל 1.7 קילוואט
מבער קדמי-ימני: מבער חיסכוני 1 קילוואט

הצתה בכפתור ההפעלה )יד אחת(	•
חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז	•
רשתות לסירים מאמאייל	•
מכסה זכוכית	•
טווח טמפרטורה: 50-275 מעלות / נפח: 66 ליטר	•
7 תכניות: טורבו 3D, חום עליון/תחתון, טורבו גריל, גריל גדול, 	•

הגדרות פיצה, חימום תחתון, אוויר חם עדין
טיימר מכאני	•
לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא	•
נעילה בטיחותית בפני ילדים	•
תאורת תנור פנימית	•
דלת פנימית מזכוכית מלאה	•
2 תבניות ורשת	•
•	A :דירוג אנרגיה
מידות המוצר בס"מ:  ג-85, ר-60, ע-60	•

₪ 4,390

תנורים משולבים

EnergyEnergy Energy
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שול
בי

הכיריים של קונסטרוקטה משלימות את המראה האחיד במטבח,
כל דגם והחידושים הייחודיים לו

בישול בגז
לבשל כמו מקצוענים - באמצעות כיריים 

גז מבית קונסטרוקטה תוכלו לבשל 
באהבה ובתשוקה ולהגיש לשולחן מטעמים 

קולינריים קסומים. גולת הכותרת היא מבער 
הווק העוצמתי הממוקם במרכז הכיריים.

כיריים גז מבית קונסטרוקטה הן בטוחות 
מאוד, הודות לחיישני הבטיחות אשר 

מונעים דליפה לא מכוונת של גז, בעת כיבוי 
הלהבה. 

כיריים חשמליות
CombiZone - פונקציית אזור חימום משולב- 

לשילוב שני משטחי החימום בצד שמאל 
לאיזור בישול מאוחד גדול בפיקוד יחיד.

CombiMove - פונקציית הזזה
מאפשרת להשתמש בשני משטחי החימום 
השמאליים ולקבוע הגדרה שונה של דרגת 

החימום לכל אחד מהמשטחים למשל, 
משטח קדמי בדרגת חימום גבוהה ומשטח 

אחורי בדרגת חימום נמוכה.

)Touch( הפעלה במגע
באמצעות לחצני מגע ניתן לשלוט במשטחי 

הבישול באופן נוח במיוחד - די בנגיעה 
קלה באצבע על אחד מלחצני משטח המגע 
הרגיש, והתגובה תהיה מיידית. בנוסף לכך, 

המשטחים החלקים ניתנים לניקוי בצורה 
קלה במיוחד.

כיריים אינדוקציה
אינדוקציה - בטיחותיות יותר, מהירות 

יותר וקלות לניקוי
בזמן הבישול הסכנה לכוויה פוחתת, מאחר 

וכשאין סיר לא נוצר חום. החום נוצר רק 
כאשר כלי בישול המתאים לאינדוקציה מונח 

על גבי איזור הבישול. ניתן לנקות בקלות 
וביעילות על ידי ניגוב פשוט של משטח 

הזכוכית.

 כיריים אינדוקציה עם חיבור
לחשמל חד פאזי

דגם האינדוקציה חד פאזי של
קונסטרוקטה מאפשר חיבור של

הכיריים לחשמל הביתי ללא
הכנות מיוחדות. כך תוכלו ליהנות

מכיריים אינדוקציה עוצמתיות ללא
חשש מנפילות מתח או הפסקת הזרם, 

להתקנה פשוטה בכל בית.



www.constructa.co.il 24קונסטרוקטה - מחירון מומלץ לצרכן - 1.3.2018 כיריים גז / כיריים קרמיות

CA331232Y

כיריים קרמיות, 60 ס"מ	•
4 אזורי בישול במהירות גבוהה, כולל: 17 רמות חום לכל טבעת	•
 אזורי בישול:	•

1.2kW ,שמאל קדמי: 14.5 ס"מ 
2kW ,שמאל אחורי: 18 ס"מ 

1.2kW ,ימין אחורי: 14.5 ס"מ 
2.2kW ,ימין קדמי: 21 ס"מ

הפעלה באמצעות מגע "Touchselect" - להפעלה קלה ונוחה	•
תצוגה דיגיטלית קדמית לכל איזור בישול בנפרד– דרגת החום וחום 	•

שיורי בתום הבישול
•	)h( -ו )H( חיווי חום שיורי בשני שלבים
נעילת פיקוד בטיחותית בפני ילדים	•
 כיבוי אוטומטי לאחר זמן ממושך מדי	•

)תלוי בדרגת חום(
לחצן Restart - המאפשר לשמור הגדרות חימום למספר שניות 	•

לאחר כיבוי הכיריים
נורית מחוון להפעלה	•
עובי משטח עבודה מינימלי: 20 מ"מ	•
הספק כללי: 6600W, מחייב חשמל תלת-פאזי	•
למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 33	•

₪ 2,290

CA234291IL

כיריים גז, זכוכית מחוסמת שחורה, 60 ס"מ	•
 4 מבערי גז: 2 רגילים, 1 חסכוני, 1 ווק	•

1.7kW קדמי שמאלי: מבער רגיל 
1.7kW אחורי שמאלי: מבער רגיל 

3.3kW אחורי ימני: מבער ווק 
1kW קדמי ימני: מבער חסכוני

•	)1 Hand( הצתה אלקטרונית בכפתורי ההפעלה
חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז	•
רשתות לסירים מאמאייל	•
כפתורי “חרב״ לנוחות מירבית	•
כבל חשמל באורך 1 מטר	•
מידות בס״מ: ר 59, ע 52	•
למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 33	•

₪ 2,190

CA224291IL

כיריים גז, זכוכית מחוסמת שחורה, 60 ס"מ	•
 4 מבערי גז: 2 רגילים, 1 חסכוני, 1 לבישול מהיר	•

1.7kW קדמי שמאלי: מבער רגיל 
1.7kW אחורי שמאלי: מבער רגיל 

3kW אחורי ימני: מבער מהיר 
1kW קדמי ימני: מבער חסכוני

•	)1 Hand( הצתה אלקטרונית בכפתורי ההפעלה
חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז	•
רשתות לסירים מאמייל	•
כבל חשמל באורך 1 מטר	•
כפתורי “חרב״ לנוחות מירבית	•
מידות בס״מ: ר 59, ע 52	•
למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 33	•

₪ 1,890



*הפעלת התוכניות המיוחדות בכפוף לחוברת הוראות ההפעלה.

כיריים אינדוקציה
CA438333

כיריים אינדוקציה, 80 ס"מ	•
משטח זכוכית קרמית שחורה, ללא מסגרת	•
 4 טבעות חימום מהיר מגנטיות מסוג אינדוקציה:	•

)boost – 3700W( 2200W ,שמאל אחורי: 21 ס"מ 
)boost – 3700W( 2200W ,שמאל קדמי: 21 ס"מ 
)boost – 2200W( 1400W ,ימין קדמי: 14.5 ס"מ 

)boost – 3700W( 2600W ,28 ס"מ :)ימין אחורי )מרכז
CombiZone - אזור חימום משולב	•
Combi Move – אפשרות הזזת הסיר בין שני משטחי החימום בצד 	•

שמאל, לבישול בדרגות חימום שונות 
Pan Recognition – חיישן המזהה את את המצאותו של כלי על 	•

הכיריים – לבטיחות מקסימאלית
פונקציית Power boost )מאיץ( לכל אזורי האינדוקציה	•
הפעלה ע"י מגע )טאצ'(, טיימר כיבוי בכל הטבעות	•
תצוגה דיגיטלית קדמית לכל איזור בישול בנפרד – דרגת החום, 	•

וחום שיורי בתום הבישול 
חיווי חום שיורי בשני שלבים, תצוגת צריכת אנרגיה	•
 Quick Start התחלה מהירה 	•
לחצן Restart - המאפשר לשמור הגדרות חימום למספר שניות 	•

לאחר כיבוי הכיריים
מתג הפעלה ראשי לבטיחות 	•
נעילת פיקוד בטיחותית בפני ילדים 	•
Power Management – פונקצייה לקביעה מראש של מקסימום 	•

צריכת חשמל ומניעת חריגה ממקסימום זה בעת הפעלת הכיריים
כיבוי אוטומטי לאחר זמן ממושך מדי )תלוי בדרגת חום(	•
הספק כללי: 7400W, מחייב חשמל תלת-פאזי	•
למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 33	•

₪ 6,990

CA435333

כיריים אינדוקציה, 60 ס"מ	•
משטח זכוכית קרמית שחורה, ללא מסגרת	•
 4 טבעות חימום מהיר מגנטיות מסוג אינדוקציה:	•

)boost – 3700W( 2200W ,שמאל אחורי: 21 ס"מ 
)boost – 2200W( 1400W ,ימין אחורי: 14.5 ס"מ 
)boost – 3700W( 2200W ,שמאל קדמי: 21 ס"מ 

)boost – 3100W( 1800W ,ימין קדמי: 18 ס"מ
CombiZone - אזור חימום משולב	•

פונקציית Power boost )מאיץ( לכל אזורי האינדוקציה	•
הפעלה ע"י מגע )טאצ'(	•
טיימר כיבוי בכל הטבעות	•
תצוגה דיגיטלית קדמית לכל איזור בישול בנפרד– דרגת החום, 	•

טיימר וחום שיורי בתום הבישול, אדום
•	)h( -ו )H( חיווי חום שיורי בשני שלבים
תצוגה של צריכת אנרגיה	•
Quick Start התחלה מהירה	•

לחצן Restart - המאפשר לשמור הגדרות חימום למספר שניות 	•
לאחר כיבוי הכיריים

נעילת פיקוד בטיחותית בפני ילדים	•
Power Management – פונקצייה לקביעה מראש של מקסימום 	•

צריכת חשמל ומניעת חריגה ממקסימום זה בעת הפעלת הכיריים
כיבוי אוטומטי לאחר זמן ממושך מדי )תלוי בדרגת חום(	•
הספק כללי: 6900W, מחייב חשמל תלת-פאזי	•
למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 33	•

₪ 4,990

CA431234

כיריים אינדוקציה חד פאזי, 60 ס"מ	•
משטח זכוכית קרמית שחורה, ללא מסגרת	•
חיבור חד פאזי - חיבור לשקע רגיל, 16 אמפר בלבד	•
 4 טבעות חימום מהיר מגנטיות מסוג אינדוקציה:	•

)boost – 3100W( 1800W ,שמאל אחורי: 18 ס״מ 
)boost – 2200W( 1400W ,ימין אחורי: 14.5 ס״מ 
)boost – 3100W( 1800W ,שמאל קדמי: 18 ס״מ 

)boost – 3700W( 2200W ,ימין קדמי: 21 ס״מ
פונקציית Power boost )מאיץ( לכל אזורי האינדוקציה	•
הפעלה ע״י מגע )טאצ׳( - בחזית	•
17 רמות חום לכל טבעת	•
טיימר כיבוי בכל הטבעות	•
תצוגה דיגיטלית קדמית לכל איזור בישול בנפרד	•
פיקוד נפרד לכל איזור בישול	•
Quick Start התחלה מהירה	•

לחצן Restart - המאפשר לשמור הגדרות חימום למספר שניות 	•
לאחר כיבוי הכיריים

חיווי חום שיורי ב -2 שלבים לכל אזור בישול	•
מתג הפעלה ראשי לבטיחות	•
נעילה בטיחותית של הפיקוד	•
Power Management – פונקצייה לקביעה מראש של מקסימום 	•

צריכת חשמל ומניעת חריגה ממקסימום זה בעת הפעלת הכיריים
•	3700W :הספק כללי
למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 33	•

₪ 4,190

80

25 המחירים כוללים מע"מ, ט.ל.ח.
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27 ים
אד

יניקת אוויר וסחרור אוויר
קולטי האדים מבית קונסטרוקטה פועלים הן 
באמצעות יניקת אוויר והן באמצעות סחרור 

אוויר. כך ניתן להתקינם בכל מטבח – גם 
ללא התקנה מסובכת של ארובה. 

הודות לעיצוב האופטימלי של החלל הפנימי 
של קולט האדים מתאפשרת זרימת אוויר 

שקטה ויעילה.

תאורת הלוגן
הבישול מעולם לא נראה טוב יותר: מנורות 

ההלוגן החדישות המורכבות על קולטי 
האדים שופכות אור חדש על איזור הבישול 
שלכם ומאפשרות מבט כולל טוב יותר בזמן 

הבישול והצלייה. לזאת תוסיפו את צריכת 
האנרגיה הנמוכה ועמידות גבוהה של 

המנורות לקבלת קולט האדים המושלם.

קצב יניקת האוויר של קולטי האדים נמדד עפי"י תקן אירופאי EN61591: תקן אירופאי זה בא להסדיר את נושא עוצמות היניקה בקולטי אדים. קצב היניקה המציין בהתייחס לתקן זה הוא לאחר התקנה עם צנרת באורך 1.3 
מטר כולל כיפוף של 90 מעלות באמצע ובשימוש צנרת בקוטר 150 מ"מ. כל סטייה משימוש זה עשויה להפחית או להגביר את קצב היניקה. דרוש מספק הקולטים שלך את הנתונים בהתאם לתקן זה.

קולטי האדים של קונסטרוקטה משדרגים את המטבח
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CD639350

קולט אדים ארובה, 90 ס"מ	•
נירוסטה בעיצוב BOX- לתלייה על הקיר	•
•	650 m3/h :EN61591 *עוצמת יניקה מקסימלית לפי תקן אירופאי
שלוש עוצמות עבודה	•
3 פילטרים ממתכת, סופחי שומנים, הניתנים לניקוי במדיח כלים	•
•	)2X20W( תאורת הלוגן חזקה על משטח העבודה
 אפשרות להתקנה במצב יניקה	•

 )הוצאת האוויר החוצה בעזרת צינור( או לסחרור אוויר
)סינון האוויר על ידי פילטרים והחזרתו לחלל המטבח(

בהתקנה בסחרור יש לרכוש ערכת סחרור CZ5101X5 + פילטר 	•
פחם מסנן ריחות

למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 34	•

₪ 2,190

CD636350

קולט אדים ארובה, 60 ס"מ	•
נירוסטה בעיצוב BOX- לתלייה על הקיר	•
•	650 m3/h :EN61591 *עוצמת יניקה מקסימלית לפי תקן אירופאי
שלוש עוצמות עבודה	•
2 פילטרים ממתכת, סופחי שומנים, הניתנים לניקוי במדיח כלים	•
•	)2X20W( תאורת הלוגן חזקה על משטח העבודה
 אפשרות להתקנה במצב יניקה	•

 )הוצאת האוויר החוצה בעזרת צינור( או לסחרור אוויר
)סינון האוויר על ידי פילטרים והחזרתו לחלל המטבח(

בהתקנה בסחרור יש לרכוש ערכת סחרור CZ5101X5 + פילטר 	•
פחם מסנן ריחות

למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 34	•

₪ 1,990

CD616251

קולט אדים צמוד קיר, 60 ס"מ	•
עיצוב פירמידה מרובעת – לתלייה על הקיר	•
•	650 m3/h :EN61591 *עוצמת יניקה מקסימלית לפי תקן אירופאי
שלוש עוצמות עבודה	•
2 פילטרים ממתכת, סופחי שומנים, הניתנים לניקוי במדיח כלים	•
•	)2X30W( תאורת הלוגן חזקה על משטח העבודה
 אפשרות להתקנה במצב יניקה	•

 )הוצאת האוויר החוצה בעזרת צינור( או לסחרור אוויר
)סינון האוויר על ידי פילטרים והחזרתו לחלל המטבח(

 בהתקנה בסחרור יש לרכוש ערכת סחרור CZ5138X5 + פילטר	•
פחם מסנן ריחות

למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 34	•

₪ 1,490

ערכות סחרור לקולטי אדים

CZ5101X5

CZ5138X5
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פתיחת קטגוריה

הנחיות הבניה למדיחי כלים אינטגרליים:
מדיחי הכלים האינטגרליים נועדו להבניה ושילוב דלת בהתאמה אישית לארונות 
המטבח. במדיחי הכלים האינטגרליים ציפוי המדיח נעשה ע"י הלקוח בהתאמה 

אישית למטבחו הביתי. ניתן לרכוש דלת בגימור נירוסטה בתוספת תשלום.

גובה ציפוי הדלת הוא תוצאה של פעולת החישוב הבאה:
גובה הנישה )הגובה מהשיש עד הרצפה(, פחות גובה הפיקוד )מופיע בשרטוט(,

פחות גובה הסוקל )עפ"י הטבלה(, שווה לגובה ציפוי הדלת.

מדיחי כלים אינטגרליים להבנייה ושילוב דלת בהתאמה אישית לארונות המטבח

מדיח כלים אינטגרלי מלא רחבמדיח כלים חצי אינטגרלי צרמדיח כלים חצי אינטגרלי רחב
CG4A54J5CP4A54J5CG5A05V9 / CG4A54V8

*מידות במ״מ
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תנורים
CF4M78070YCF4M78020Y

CF4M78060YCF3M78050Y

31*מידות במ״מ



תנור משולב מיקרוגל / מיקרוגל / מגירת חימום
CC4W91860

CC4P91260CZ4S00160

*מידות במ״מ
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שרטוטי הבניה

*מידות במ״מ

כיריים גז / כיריים חשמליות / כיריים אינדוקציה
CA224291IL / CA234291ILשרטוט כללי לכל כיריים אינדוקציה

CA331232YCA431234 / CA435333CA438333
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קולטי אדים
CD616251

CD636350CD639350

*מידות במ״מ
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תמונה
קונסטרוקטה דוגלת במתן שירות אמין ויעיל.
רמת השירות והיכולת המקצועית הגבוהה של מרכז שירות 
הלקוחות של קונסטרוקטה מרשימה לא רק את הלקוחות 

שלנו אלא גם מכונים עצמאיים. בסקרים ובמחקרים רבים זכינו 
בציונים מעולים וכן בפרס אמון הציבור.

השירות הטכני של קונסטרוקטה עומד לרשותכם באמצעות 
מערך השירות של C/S/B בטלפון: 

הובלות

למען הסר ספק, המחירים המצוינים במחירון דלעיל הינם מחירים מומלצים בלבד. כל משווק חופשי לקבוע המחיר בו הוא מבקש למכור את המוצרים ללקוחותיו, בהתאם לשיקול דעתו. המחירים כוללים מע"מ, ט.ל.ח.

מחירהובלות לאילת / מעבר לקו הירוק
150 ₪מכונת כביסה, מייבש כביסה, מדיח כלים, תנור, קולט אדים

100 ₪כיריים

מחירהובלות
120 ₪מכונת כביסה, מייבש כביסה, מדיח כלים, תנור, קולט אדים

80 ₪כיריים

מחירהובלות לבקעת הירדן והאיזור
300 ₪לכל מוצר

35
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התמונות להמחשה בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים ולתיקונים. ט.ל.ח.
.BSH Home Appliances Group )2018( -כל הזכויות שמורות ל

שרות ואחריות
מערך השירות של C/S/B מוסמך ובעל הזיכיון למתן שירות למוצרי החשמל 

הביתיים מטעם /B/S/H. מערך השירות מבוסס על סניפי שירות בפריסה ארצית, 
המעניקים שליטה וכיסוי יעיל של כל האזורים בארץ.

לרשות חברת השירות עומד מחסן חלפים המצויד בחלפים מקוריים ותואמים לכל 
המוצרים להם נותנת החברה שירות תיקונים. ייבוא החלפים, רכישתם ואספקתם 

נעשית באופן סדיר על ידי אנשי הרכש והמחסנאים. חברת השירות תשמח
לעמוד לרשותכם בכל עת, בטל: 08-9777222, או 2220* מכל הארץ.

שרות באמצעות פרוספקטים
לקבלת קטלוג ישירות לביתכם, או בכל מידע אחר אנא פנו אלינו:

/B/S/H מכשירים ביתיים בע"מ. טל. 09-9730000, בית משכית,
רח' משכית 25, הרצליה פיתוח, מיקוד: 4685210.

אינטרנט
www.constructa.co.il :אתר הבית שלנו לשירותכם בכתובת

תוכלו לראות את מוצרי החשמל של קונסטרוקטה, ולקבל מידע אודות
המשווקים המורשים של קונסטרוקטה בסביבת מקום מגוריכם.


