
Uw droom kookplaat – 

TermaCook
Quality „Made in Germany

„

RETROVOLUT ION



eindelijk werkelijkheid!

TermaCook
Quality „Made in Germany

„



Eenvoudige bediening
Maximale functionaliteit

Slider functie:
De kookplaat is overzichtelijk en eenvoudig, elke kook-
zone heeft een eigen bediening en geeft  
per slider alle instellingen duidelijk weer. 

Met vlakinductie kunt u het hele kookveld  
benutten. Afhankelijk van de maat en vorm 

van uw kookpannen wordt de oppervlakte van het  
kookveld verwarmd. De grote braadpan of de klei-
ne sauspan, beide worden even efficiënt verhit. 
 
Het volledig geïntegreerde touchscreen in de  
kookplaat is gebruiksvriendelijk en met de slider  

regelt u eenvoudig de kooktemperatuur. Voor 
uw gemak zijn de volgende mogelijkheden  
voorgeprogrammeerd  sudderen bij 94°C, warm 
houden bij 70°C of smelten bij 42°C en middels een  
tiptoets zijn deze eenvoudig te bedienen. De  
brugfunctie om twee kookzones te combineren 
voor grote braad- of vispan is al net zo makkelijk te  
activeren.

Sudder-Functie (94°)
Sudderen net onder het kookpunt zonder het moeilijke 
zoeken naar de juiste stand. Erg handig!

Warmhoud-Functie (70°)
Het bereide eten eenvoudig en comfortabel 
warmhouden.

Smelt-Functie (42°)
Sensationeel: De smeltfunctie is zeer nauwkeurig en is 
ideaal voor het smelten van kaas, chocolade en andere 
gerechten. 

Brug functie
Met deze functie bent u in staat 2 kookzones te koppel-
en aan 1 slider bediening. Vispannen, grote braadpan-
nen, gietijzeren crêpespannen en meer kunnen weer 
worden gebruikt met deze brugfunctie op de kookplaat.

(Niet elke functie aanwezig op ieder model kookplaat)

 

Voor kookplaten met downdraft  geïntegreerde dampafzuiging vraag naar onze uitgebreide catalogus of bezoek de website,  www.retrovolution.be



Model CRF906 06   (90 cm breed) 
• Inductieplaat 6 vlak kookzones van 19x22 cm
• Geschikt voor opbouw & vlakbouw
• 6x kookzone van 2.1/3.7 kW met 9 kookstanden 
• Slider bediening, met 9 standen
•    Smelt-,    warmhoud- &     sudderfunctie
•    Brugfunctie, ideaal voor grote pannen
• Slot & kookwekker / pauze-, chef- & snelstartfunctie
• Aansluitwaarde 11,1 kW
• (BxD) 90 x 52 cm
• Prijs incl. BTW € 1.589,00

Model CRF 804 04   (80 cm breed) 
• Inductieplaat 4 vlak kookzones van 19x22 cm
• Geschikt voor opbouw & vlakbouw
• 4x kookzone van 2.1/3.7 kW 
• Slider bediening, met 9 standen
•    Smelt-,    warmhoud- &     sudderfunctie
•    Brugfunctie, ideaal voor grote pannen
• Slot & kookwekker / pauze- & snelstartfunctie
• Aansluitwaarde 7.4 kW
• (BxD) 80 x 52 cm
• Prijs incl. BTW € 1.347,00 

Inductiekookplaten

Model CRi 604 LS (60 cm breed)   
Inductieplaat 4 ronde kookzones, 3x Ø16 + 1x Ø20
• Geschikt voor vervanging van 60 cm kookplaten !
• Geschikt voor opbouw & vlakbouw
• 2x 1.4 kW, 1x 1.4/1.85 kW, 1x 1.85/2,1 kW
• Single Slider bediening
• Slot & kookwekker 
• Aansluitwaarde 6.8 kW
• (BxD) 60 x 52 cm
• Prijs incl. BTW € 700,00 

Model CRi 804 LS (80 cm breed)  
• Inductieplaat 4 ronde kookzones, 3x Ø16 + 1x Ø20
• Geschikt voor vervanging van 60 cm kookplaten !
• Geschikt voor opbouw & vlakbouw
• 2x 1.4 kW, 1x 1.4/1.85 kW, 1x 1.85/2,1 kW
• Single Slider bediening
• Slot & kookwekker 
• Aansluitwaarde 6.8 kW
• (BxD) 80 x 52 cm
• Prijs incl. BTW € 800,00 

Model CRF 9043 Panorama (90 cm breed) 
• Inductieplaat 4 vlak kookzones van 19x22 cm
• Geschikt voor opbouw & vlakbouw
• 4x kookzone van 2.1/3.7 kW met 9 kookstanden 
• Slider bediening, met 9 standen
•    Smelt-,    warmhoud- &     sudderfunctie
•    Brugfunctie, ideaal voor grote pannen
• Slot & kookwekker / pauze-, chef- & snelstartfunctie
• Aansluitwaarde 11,1 kW
• (BxD) 90 x 43 cm
• Prijs incl. BTW € 1.560,00

Model CRF 604 04   (60 cm breed) 
• Inductieplaat 4 vlak kookzones van 19x22 cm
• Geschikt voor opbouw & vlakbouw
• 4x kookzone van 2.1/3.7 kW 
• Slider bediening, met 9 standen
•    Smelt-,    warmhoud- &     sudderfunctie
•    Brugfunctie, ideaal voor grote pannen
• Slot & kookwekker / pauze- & snelstartfunctie
• Aansluitwaarde 7.4 kW
• (BxD) 60 x 52 cm
• Prijs incl. BTW € 1.328,00 

VLAKINDUCTIE

VLAKINDUCTIE

TermaCook Quality „Made in Germany
„

Eenvoudige bediening, maximale functionaliteit



CRW 400-101  (40 cm breed) 
• Wok inductieplaat
• Incl. DeMeyere wokpan
• Voor opbouw & vlakbouw 
• Slider bediening
• Kookzone speciaal voor wok 

• Aansluitwaarde 3.2 kW
• (BxD) 40 x 52 cm
• Prijs incl. BTW € 1.638,00

CRT 382-101  (38 cm breed) 
• Teppan Yaki  inductieplaat
• 2 x inductie zone 14,5 cm
• Voor opbouw & vlakbouw
• Slider bediening
• 2 apart regelbare zones 

• Aansluitwaarde 2.8 kW
• (BxD) 38 x 52 cm
• Prijs incl. BTW € 1.688,00

CRI 30-200  (30 cm breed) 
• 2x kookzone Ø 16 cm 
• 1x 1.4kW, 1x 1.4/1.85 kW
• Voor opbouw & vlakbouw
• Touch Control bediening 

 

• Aansluitwaarde 3.4 kW
• (BxD) 30 x 52 cm
• Prijs incl. BTW € 480,00

CRF 382 02  (38 cm breed) 
• 2 vlak kookzones van 19x22 cm
• 2x kookzone van 2.1/3.7 kW
• Voor opbouw & vlakbouw
• Slider bediening
•    Smelt-,    warmhoud-,     

   sudderfunctie- &   Brugfunctie
• Aansluitwaarde 3.7 kW
• (BxD) 38 x 52 cm
• Prijs incl. BTW € 822,00

VLAKINDUCTIE

Inductiekookplaten
Eenvoudige bediening, maximale functionaliteit
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Model A B C D E F G H I J

CRF 906 06 50 520 900 4 524 904 4,5 50 490 750

CRF 9043 50 430 900 4 434 904 4,5 50 410 860

CRF 804 04 50 520 800 4 524 804 4,5 50 490 750

CRF 604 04 50 520 600 4 524 604 4,5 50 490 560

CRi 804 LS 55 520 800 4 524 804 4,5 55 490 560

CRi 604 LS 55 520 600 4 524 604 4,5 55 490 560

CRF 382 02  52 520 380 4 524 384 4,5 52 490 360

CRI 30-200 55 520 300 4 524 304 4,5 55 490 265

CRT 382-101 60 520 380 6 524 384 6,5 60 490 360

CRW 400-101 127 520 400 6 524 404 6,5 127 490 370

 

Voorbeeld combinatie: CRT 382-101  + CRF 604 O4 + CRW 400-101

   
 D

Afmetingen:



De Estrella Sun is er in een breedte van 90 cm en 120 cm en 
heeft een hoogte van 18 cm. 
 
Deze plafondinbouw dampkap onderscheid zich door zijn grote 
LED paneel met energiezuinige LED verlichting. Het LED paneel 
kan worden geopend dmv een gasdrukveer zodat u eenvou-
dig de vetfilters kunt reinigen.  
 
De dampkap is te bedienen met tiptoetsen op de dampkap of 
met de standaard meegeleverde afstandsbediening. De exter-
ne energiezuinige 800m3/h ebm-EC-motor regelt een sterke en 
geluidsarme afzuiging daarnaast heeft u de keuze uit de exter-
ne motor voor binnenshuis of de externe buitenmuur motor.  
 
Uiteraard is ook deze dampkap te gebruiken voor recirculatie 
door deze te combineren met een O+F plasmafilter.

Artikelnummer Omschrijving Adviesprijs incl. btw

- 68 - - 69 -

Plafondinbouwunit Estrella Sun

TECHNISCHE SPECIFIATIES
Breedte x Diepte  : 900 x 600 / 1200 x 500 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : 150 mm
Capaciteit  : 800 m3/h
Motor  : EBM-EC Intern als extern
Geluid  : 34 - 49 dBA ( 46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting  : Vlakkanaal Naber 90 x 220 aan 4 zijden
Vetfi lters  : rvs   
Verlichting  : Airo LED plaat warm white
Verlichting Dimbaar  : ja
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffi  lters bestellen / plasmanormfi lter
 motorloos : ja
 externe motor : ja
Bedieningspaneel  : Airo tiptoetsen en afstandbediening
Vetfi lterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 106 Watt 
Inbouwmaat  : 900x600 = 875x570 / 1200x500 = 1175x570 mm

     Energielabel
 Estrella Sun plafondinbouwunit   900 x 600 motor intern/extern €  1.595,00 A
 Estrella Sun plafondinbouwunit 1200 x 500 motor intern/extern €  1.675,00 A
       
 Prijs inclusief:  Afstandbediening
   Verloopstuk vlakkanaal naar rond 150   
  Inbouwhoogte inclusief Plasmafi lter is 235 mm    

Accessoires:  
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00 
KF22520-2 koolstoffi  lterset recirculatie plafondunit 900 mm €  37,00  
KF3028-2 koolstoffi  lterset recirculatie plafondunit 1200 mm €  37,00 
APF0002 plasmafi lter met 2 electroden €  685,00   
 

MODEL Estrella plafondunit glas

Met de Estrella Sun bieden wij u een plafondin-
bouwunit tegen een uitstekende prijs/kwaliteitver-
houding. De interne motor is horizontaal 
omkeerbaar voor afvoer naar links of rechts. De 
unit is leverbaar in 90x60 en 120x60. De Estrella 
wordt gecomplementeerd door enegiezuinige LED 
verlichting en een scharnierbare witte glasplaat door 
middel van een gasdrukveer.

* Keuze uit motor intern of extern

Dampkap incl. EBM-EC Motor 800 m3/h*   
Estrella Sun 90     (900 x 600)     € 1.595,-  incl. BTW    
Estrella Sun 120 (1200 x 500)     € 1.675,-  incl. BTW

Prijzen:

Estrella Sun plafond inbouw dampkap
Met dimbaar LED licht paneel

Inbouwmaat:   
Estrella Sun   90:   875x570x200 mm  / Estrella Sun 120: 1175x470x200 mm 

Artikelnummer Omschrijving Adviesprijs incl. btw

- 68 - - 69 -

Plafondinbouwunit Estrella Sun

TECHNISCHE SPECIFIATIES
Breedte x Diepte  : 900 x 600 / 1200 x 500 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : 150 mm
Capaciteit  : 800 m3/h
Motor  : EBM-EC Intern als extern
Geluid  : 34 - 49 dBA ( 46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting  : Vlakkanaal Naber 90 x 220 aan 4 zijden
Vetfi lters  : rvs   
Verlichting  : Airo LED plaat warm white
Verlichting Dimbaar  : ja
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffi  lters bestellen / plasmanormfi lter
 motorloos : ja
 externe motor : ja
Bedieningspaneel  : Airo tiptoetsen en afstandbediening
Vetfi lterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 106 Watt 
Inbouwmaat  : 900x600 = 875x570 / 1200x500 = 1175x570 mm

     Energielabel
 Estrella Sun plafondinbouwunit   900 x 600 motor intern/extern €  1.595,00 A
 Estrella Sun plafondinbouwunit 1200 x 500 motor intern/extern €  1.675,00 A
       
 Prijs inclusief:  Afstandbediening
   Verloopstuk vlakkanaal naar rond 150   
  Inbouwhoogte inclusief Plasmafi lter is 235 mm    

Accessoires:  
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00 
KF22520-2 koolstoffi  lterset recirculatie plafondunit 900 mm €  37,00  
KF3028-2 koolstoffi  lterset recirculatie plafondunit 1200 mm €  37,00 
APF0002 plasmafi lter met 2 electroden €  685,00   
 

MODEL Estrella plafondunit glas

Met de Estrella Sun bieden wij u een plafondin-
bouwunit tegen een uitstekende prijs/kwaliteitver-
houding. De interne motor is horizontaal 
omkeerbaar voor afvoer naar links of rechts. De 
unit is leverbaar in 90x60 en 120x60. De Estrella 
wordt gecomplementeerd door enegiezuinige LED 
verlichting en een scharnierbare witte glasplaat door 
middel van een gasdrukveer.

bezoek de website voor ons volledig gamma dampkappen

600 - 500

900   -  1200

Estrella Sun

Opties: 
Plasmafilter voor recirculatie,  400 x 242 x231 mm 
Plasmafilter model APF              €    895,-  incl. BTW 

185

Dampkappen

Magnus+ is 90 cm breed, een zogenaamd hoofdvrij ontwerp, 
en onderscheid zich door een glasplaat die in ruststand met 
de beide andere glasplaten een eenheid vormt maar die bij 
gebruik enkele centimeters naar voren komt. Na gebruik zwenkt 
de glasplaat automatisch terug in ruststand.   
De Magnus+ is uitgevoerd met A+ vetfilters. De bediening is 
een Touch control en geïntegreerd in het glazen paneel. De 
LED verlichting is op een eigenzinnige wijze over de volledige 
breedte uitgevoerd. Deze is zwenkbaar waardoor u tijdens het 
koken en tijdens de ruststand uw keukenruimte op een juiste 
wijze kunt verlichten.   
De energiezuinige 800 m3/h ebm-EC-motor regelt een sterke en 
geluidsarme afzuiging. Deze dampkap is ook te gebruiken voor 
recirculatie door deze te combineren met een O+F plasmafilter.

Dampkap incl. EBM-EC Motor 800 m3/h  
EL 94SW-850S  met zwart Glas  € 1.585,-  incl. BTW    
EL 94SW-850w met wit Glas      € 1.585,-  incl. BTW

Opties: 
Plasmafilter voor recirculatie,  400 x 242 x231 mm 
Plasmafilter model APF              €    895,-  incl. BTW 

Prijzen:

Artikelnummer Omschrijving Adviesprijs incl. btw
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Plafondinbouwunit Estrella Sun

TECHNISCHE SPECIFIATIES
Breedte x Diepte  : 900 x 600 / 1200 x 500 mm
Hoogte telescopisch instelbaar : 150 mm
Capaciteit  : 800 m3/h
Motor  : EBM-EC Intern als extern
Geluid  : 34 - 49 dBA ( 46 - 63 dB)
Afvoeraansluiting  : Vlakkanaal Naber 90 x 220 aan 4 zijden
Vetfi lters  : rvs   
Verlichting  : Airo LED plaat warm white
Verlichting Dimbaar  : ja
Geschickt voor:  afvoer naar buiten : ja
 recirculatie : ja, koolstoffi  lters bestellen / plasmanormfi lter
 motorloos : ja
 externe motor : ja
Bedieningspaneel  : Airo tiptoetsen en afstandbediening
Vetfi lterindicatie  : nee
Naloopventilatie  : ja
Aansluitwaarde in Watt  : 106 Watt 
Inbouwmaat  : 900x600 = 875x570 / 1200x500 = 1175x570 mm

     Energielabel
 Estrella Sun plafondinbouwunit   900 x 600 motor intern/extern €  1.595,00 A
 Estrella Sun plafondinbouwunit 1200 x 500 motor intern/extern €  1.675,00 A
       
 Prijs inclusief:  Afstandbediening
   Verloopstuk vlakkanaal naar rond 150   
  Inbouwhoogte inclusief Plasmafi lter is 235 mm    

Accessoires:  
563 150 geluidsdemper 150 mm €  41,00 
560 150 rvs buitenmuurrooster 150 mm €  97,00 
KF22520-2 koolstoffi  lterset recirculatie plafondunit 900 mm €  37,00  
KF3028-2 koolstoffi  lterset recirculatie plafondunit 1200 mm €  37,00 
APF0002 plasmafi lter met 2 electroden €  685,00   
 

MODEL Estrella plafondunit glas

Met de Estrella Sun bieden wij u een plafondin-
bouwunit tegen een uitstekende prijs/kwaliteitver-
houding. De interne motor is horizontaal 
omkeerbaar voor afvoer naar links of rechts. De 
unit is leverbaar in 90x60 en 120x60. De Estrella 
wordt gecomplementeerd door enegiezuinige LED 
verlichting en een scharnierbare witte glasplaat door 
middel van een gasdrukveer.

Afmetingen:Afmetingen:

  Magnus +

www.retrovolution.beamericanappliancesl Distributor Belgium:  
American Appliances  
Tel   : +32 (0) 37 470077 
Mail: info@am-ap.be
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