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Inspired by 
Scandinavia

#inspiredbyscandinavia

Historien om ASKO startet i Sverige i 1950, da en ung og oppfinnsom 
mann drømte om å lage en vaskemaskin til moren sin, for å gjøre 
livet hennes lettere. En unik og energieffektiv maskin med effektivt 
vannforbruk, slik at den kunne gjenspeile bondens kjærlighet til naturen. 
En med overlegen rengjøringseffekt og pålitelighet som kunne varme 
opp vann og sentrifugere, og som til og med hadde solide tromler i 
rustfritt stål. 
I dag, mer enn 60 år senere, er ASKO et verdens-omspennende 
varemerke som designer og produserer førsteklasses 
husholdningsapparater til kjøkken, bad og profesjonell bruk. 
Maskinene våre oppfyller de strengeste kravene til design, 

funksjonalitet, holdbarhet og miljøbevissthet. Produktene produseres i 
ekstremt høy kvalitet, og våre husholdningsprodukter lages på samme 
måte som de til profesjonell bruk.
ASKO hjelper folk over hele verden med å lage mat, gjøre rent og 
ta seg av familien samtidig som miljøet bevares. Med en særegen 
skandinavisk kulturarv kombinerer ASKO prisbelønnet design med 
smarte funksjoner og løsninger. ”Vi lager produkter som skal komme til 
å bli en høyt verdsatt del av hjemmet og livet ditt.”
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Få fornemmelse av kvaliteten. Nyt 
smakene.
Vi har solgt høykvalitetsprodukter til krevende kunder i over 60 
år. Vi har dermed tilegnet oss den erfaringen vi trenger for å 
kunne lage en helt ny serie av husholdningsprodukter som vil ta 
vår designfilosofi og kvalitetstenkning et skritt fremover. Navnet 
på serien er ASKO Pro Series™, et kjennetegn på høy kvalitet og 
gjennomtenkte detaljer i designen.

ASKO Pro Series™ er en helt ny serie med eksklusive, solide og 
høyeffektive kjøkkenprodukter i rustfritt stål. Dette er noe for alle 
som forventer det beste og som liker å lage mat.

Mer enn varme – utrustet og klar
Det spiller ingen rolle hvilken ASKO Pro Series™-ovn du velger, 
du vil uansett få samme høye kvalitet på emaljen. Den tåler både 
høy varme og stor luftfuktighet, noe som gjør at den også tåler 
de tøffe påkjenningene i pyrolyseprosessen og bruken av damp. 
Den harde og glatte emaljen også reduserer strømforbruket, 
reduserer varmefordelingen og gjør rengjøringen enkel.

For de som 
forventer det 
beste
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Med et steketermometer har du full kontroll. Du kan selv stille inn 
ønsket temperatur. Og det tilhørende programmet sørger for at 
ovnen varmes opp og slås av igjen når kjøttet er akkurat slik du 
vil ha det.

Med en innbyggingsovn fra ASKO får du en gjennomtenkt og 
rommelig ovn med en kapasitet på inntil 75 l. Ovnen er konstruert 
slik at varmen fordeles jevnt i hele ovnsrommet, og den store 
kapasiteten gir mulighet for steking på flere plater samtidig. På 
denne måten får du det beste resultat på alle nivåer.

Steketermometer

Det beste resultatet

Våre kombinerte mikrobølgeovner gir alle fordelene til mikro-
bølgeovner, konveksjonsvarme og tradisjonell oppvarming. 
I det samme programmet kan du tine opp og deretter fortsette 
tilberedningen av en kylling, eller fremskynde tilberedningen av 
en oksestek, ved først å bruke mikrobølger og deretter vanlig 
varmefunksjon.

ASKOs dampovner er utstyrt med funksjonen ”Profesjonell til-
beredning” for automatisk tilberedning. Programmene inneholder 
en lang rekke forhåndsinnstilte oppskrifter som er godkjent av 
profesjonelle kokker og ernæringseksperter.

NytteverdiOppnå et profesjonelt resultat

Vårt smarte og unike dampgeneratorsystem produserer kun ren 
damp. Dette er mulig takket være strømningsmåleren, som sørger 
for at det brukes riktig vannmengde og at separatoren skiller ren 
damp og kondensert vann.

Drømmer du om å alltid kunne servere en perfekt middag til 
dine gjester? Hjelpen er på vei! Du kan velge mellom mange 
automatiske program eller lagre dine egne innstilinger. Når 
du har funnet dine favoritter, er du bare noen tastetrykk fra det 
perfekte resultat.

Ren damp gir god matlaging

En hjelpende hånd
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Alle ovnene i ASKO Pro Series™ er intelligent laget for perfekte 
resultater. Ovnsrommet er inspirert av de tradisjonelle vedfyrte 
ovnene med hvelvet tak, og denne formen gir en mer effektiv 
sirkulasjon og jevn varmefordeling i hele ovnsrommet. Både 
ovnsrommet og stekebrettene er belagt med den samme sterkt 
reflekterende emaljen som gjør varmefordelingen enda bedre og 
som dessuten tåler pyrolytisk rensing.

Bygd for resultater
Der andre ovnsdører stopper halvveis, lukkes ASKO-dørene mykt 
hele veien. Med ASKOs smarte, innebygde fjærsystem trenger du 
bare så vidt berøre døra når du ønsker å lukke den. Perfekt når du 
må holde den varme lasagneformen med begge hender.

OBS! På utvalgte modeller

Myk lukking, hele veien

OP8676S
Innbyggingsovn - Pyrolyse
Rustfritt stål 
Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

Beskrivelse
 n Energiklasse: A+
 n Energiforbruk: 
0,69 kWt (varmluft),  
0,94 kWt (tradisjonell)

 n Lydnivå (maks.): 47 dB(A)re 1 
pW

 n Samlet tilkoblingseffekt: 3,4 kW
 n Ledning med stikkontakt

Ovn
 n Multifunksjonsovn - 71 ltr. 
SuperSize tilberednings område

 n Buet ovnsrom for jevn varme
 n Elektronisk temperaturkontroll
 n HomeChef, elektronisk touch 
display

 n Automatisk funksjon med 82
 n SilverMatte
 n Dobbel belysning
 n DynamiCooling

 n UltraCoolDoorQuadro+
 n Spesial programmer: Step 
by Step, SlowBake, Yoghurt, 
Dehydrering

 n Innerdør i helglass
 n SoftClose
 n Barnesikring
 n Tilberedning på flere nivåer – 
med flere stekebrett av gangen

 n Skinner, Fullt uttrekkbare 
teleskopskinner på 3 nivåer

 n Stekerist
 n Bredpanne
 n Stekebrett x 2
 n Langpanne
 n Steketermometer
 n MultiFlow 360º
 n Pyrolyserengjøring
 n PerfectGrill

Ovner

 458645
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OP8656S
Innbyggingsovn - Pyrolyse
Rustfritt stål 
Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

Beskrivelse
 n Energiklasse: A+
 n Energiforbruk: 
0,69 kWt (varmluft),  
0,94 kWt (tradisjonell)

 n Lydnivå (maks.): 47 dB(A)re 1 
pW

 n Samlet tilkoblingseffekt: 3,4 kW
 n Ledning med stikkontakt

Ovn
 n Multifunksjonsovn - 71 ltr. 
SuperSize tilberednings område

 n Buet ovnsrom for jevn varme
 n Elektronisk temperaturkontroll
 n Automatisk funksjon med 82
 n SilverMatte
 n Dobbel belysning
 n DynamiCooling
 n UltraCoolDoorQuadro+
 n Spesial programmer: Step 
by Step, SlowBake, Yoghurt, 
Dehydrering

 n Innerdør i helglass
 n SoftClose
 n Barnesikring
 n Tilberedning på flere nivåer – 
med flere stekebrett av gangen

 n Skinner, Fullt uttrekkbare 
teleskopskinner på 3 nivåer

 n Stekerist
 n Bredpanne
 n Stekebrett x 2
 n Langpanne
 n Steketermometer
 n MultiFlow 360º
 n Undervarme,  
grill,  
Pyrolyserengjøring

 n PerfectGrill

Pyrolyseovner
I likhet med kokekarene du bruker på kjøkkenet, krever ovnen regel-
messig rengjøring. Det er da den nye ASKO-pyrolyseovnen er god å ha. 
Under pyrolyseprogrammet bli ovnen oppvarmet til 465 °C, og alt fett og 

alle rester blir forkullet til en fin aske som du enkelt kan tørke bort. Ikke 
minst kan du også rengjøre stekebrettene ved hjelp av pyrolyse.

 458644
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458620OP8636S
Innbyggingsovn - Pyrolyse
Rustfritt stål 
Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

Beskrivelse
 n Energiklasse: A+
 n Energiforbruk: 
0,69 kWt (varmluft),  
0,94 kWt (tradisjonell)

 n Lydnivå (maks.): 47 dB(A)re 1 
pW

 n Samlet tilkoblingseffekt: 3,4 kW

Ovn
 n Multifunksjonsovn - 71 ltr. 
SuperSize tilberednings område

 n Fireplace form: HomeMADE® 
bygget på tradisjonelle trefyrte 
bakerovner

 n Elektronisk temperaturkontroll
 n IconTouch
 n SilverMatte
 n Dobbel belysning
 n DynamiCooling
 n UltraCoolDoorQuadro+

 n SoftClose
 n Barnesikring
 n Tilberedning på flere nivåer – 
med flere stekebrett av gangen

 n Skinner: Skinner, Fullt 
uttrekkbare teleskopskinner på 
1 nivå

 n Stekerist
 n Langpanne
 n Stekebrett x 2
 n Steketermometer
 n MultiFlow 360º
 n Undervarme,  
grill,  
Pyrolyserengjøring

 n PerfectGrill
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Tar vare på den naturlige smaken

NB! Full dampfunksjon er ikke tilgjengelig på 60 cm

Damp over alt
Få frem nye smaker ved å bruke damp i kombinasjon med 
varmluft, eller tilbered ordentlig sunn mat ved kun å bruke damp. 
På den måten bevares alle mineralene og smakene i maten 
samtidig som også fargen og konsistensen beholdes. Du kan 
tilberede kjøtt, fisk og grønnsaker samtidig – det er bare å stille 
inn tiden etter den mattypen som krever lengst tilberedningstid, 
og dermed elimineres risikoen for at maten blir overstekt.

Damp brukes daglig av profesjonelle kokker for å få frem mer 
smak i maten og lage lekre, sprø skorper på brød og kaker. 
Dampkoking er skånsomt mot maten, og bevarer vitaminer og 
næringstoffer bedre enn ved tradisjonell koking. Dampkoking er 
sunt og naturlig og tar vare på alle smaksstoffene i maten.
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Beskrivelse
 n Energiklasse: A+
 n Energiforbruk: 
0,71 kWt (varmluft),  
0,94 kWt (tradisjonell)

 n Lydnivå (maks.): 47 dB(A)re 1 
pW

 n Dampeffekt: 1200 W
 n Samlet tilkoblingseffekt: 3,4 kW
 n Ledning med stikkontakt

Ovn
 n Baking med damp + BigSpace 
- 73 ltr. 
SuperSize tilberednings område

 n Buet ovnsrom for jevn varme
 n Elektronisk temperaturkontroll
 n ProCook
 n Automatisk funksjon med 92
 n SilverMatte
 n Dobbel belysning
 n DynamiCooling
 n UltraCoolDoorQuadro+
 n Spesial programmer: Step 
by Step, SlowBake, Yoghurt, 
Dehydrering

 n Innerdør i helglass
 n SoftClose
 n Barnesikring
 n Tilberedning på flere nivåer – 
med flere stekebrett av gangen

 n Skinner: Fullt uttrekkbare 
teleskopskinner på 3 nivåer

 n Stekerist
 n Steam pan
 n Perforert langpanne til damp
 n Bredpanne
 n Stekebrett x 2
 n Steketermometer
 n MultiFlow 360º
 n Vannbeholder: 1,3 ltr.
 n Dampkoking,  
Damp og varmluft

 n PureSteam med patentert 
syklonteknologi

 n MultiSteam 360º
 n Avkalkning
 n PerfectGrill

Beskrivelse
 n Energiklasse: A+
 n Energiforbruk: 
0,71 kWt (varmluft),  
0,94 kWt (tradisjonell)

 n Lydnivå (maks.): 47 dB(A)re 1 
pW

 n Dampeffekt: 1200 W
 n Samlet tilkoblingseffekt: 3,4 kW
 n Ledning med stikkontakt

Ovn
 n Baking med damp + BigSpace 
- 73 ltr. 
SuperSize tilberednings område

 n Buet ovnsrom for jevn varme
 n Elektronisk temperaturkontroll
 n tft
 n Automatisk funksjon med 91
 n SilverMatte
 n Dobbel belysning
 n DynamiCooling
 n UltraCoolDoorQuadro+
 n Spesial programmer: Step 
by Step, SlowBake, Yoghurt, 
Dehydrering

 n Innerdør i helglass
 n Soft Close™
 n Barnesikring
 n Tilberedning på flere nivåer – 
med flere stekebrett av gangen

 n Skinner: Fullt uttrekkbare 
teleskopskinner på 3 nivåer

 n Stekerist
 n Steam pan
 n Perforert langpanne til damp
 n Bredpanne
 n Stekebrett x 2
 n Steketermometer
 n MultiFlow 360º
 n Vannbeholder: 1,3 ltr.
 n Undervarme,  
Dampkoking,  
Damp og varmluft,  
grill

 n PureSteam med patentert 
syklonteknologi

 n MultiSteam 360º
 n Avkalkning
 n PerfectGrill

OCS8656S
Innbyggingsovn/Damp ovn
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

OCS8676S
Innbyggingsovn/Damp ovn
Rustfritt stålMål 
Mål (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

 459497

 459499
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Riktig drivstoff for maten din
Med våre kombinerte dampovner kan du bruke damp under til-
beredningen, enten ved å velge ett av de spesielle dampprogrammene 
eller ved å sprøyte inn damp når du ønsker. Dampprosessen starter i 
dampgeneratoren, der vannet varmes opp til kokepunktet og begynner 

å fordampe. Dampen ledes inn i en kanal, og før den sprøytes inn i 
ovnsrommet, separeres den fra det kondenserte vannet - den rene 
dampen ledes inn i ovnsrommet og det kondenserte vannet går tilbake til 
vanntanken. Dette sikrer at maten blir dampet og ikke kokt.

Beskrivelse
 n Energiklasse: A+
 n Energiforbruk: 
0,62 kWt (varmluft),  
0,82 kWt (tradisjonell)

 n Lydnivå (maks.): 47 dB(A)re 1 
pW

 n Dampeffekt: 1200 W
 n Samlet tilkoblingseffekt: 2,6 kW
 n Ledning med stikkontakt

Ovn
 n Kombi-/damoovn - Compact - 
50 ltr. 
SuperSize tilberednings område

 n Buet ovnsrom for jevn varme
 n Elektronisk temperaturkontroll
 n ProCook
 n Automatisk funksjon med 150
 n SilverMatte
 n Dobbel belysning
 n DynamiCooling
 n UltraCoolDoorQuadro+
 n Spesial programmer: Step 
by Step, SlowBake, Yoghurt, 
Dehydrering

 n Innerdør i helglass
 n SoftClose
 n Barnesikring
 n Tilberedning på flere nivåer – 
med flere stekebrett av gangen

 n Skinner: Fullt uttrekkbare 
teleskopskinner på 1 nivå

 n Stekerist
 n Steam pan
 n Perforert langpanne til damp
 n Stekebrett
 n MultiFlow 360º
 n Vannbeholder: 1,3 ltr.
 n Undervarme,  
Dampkoking,  
Damp og varmluft,  
grill

 n PureSteam med patentert 
syklonteknologi

 n MultiSteam 360º
 n Avkalkning
 n PerfectGrill

Beskrivelse
 n Energiklasse: A+
 n Energiforbruk: 
0,62 kWt (varmluft),  
0,82 kWt (tradisjonell)

 n Lydnivå (maks.): 47 dB(A)re 1 
pW

 n Dampeffekt: 1200 W
 n Samlet tilkoblingseffekt: 2,6 kW
 n Ledning med stikkontakt

Ovn
 n Kombi-/damoovn - Compact - 
50 ltr. 
SuperSize tilberednings område

 n Buet ovnsrom for jevn varme
 n Elektronisk temperaturkontroll
 n TFT
 n Automatisk funksjon med 150
 n SilverMatte
 n Dobbel belysning
 n DynamiCooling
 n Tre lag glass med dobbelt 
varmeavleder (UltraCoolDoor)

 n Spesial programmer: Step 
by Step, SlowBake, Yoghurt, 
Dehydrering

 n Innerdør i helglass
 n Barnesikring
 n Tilberedning på flere nivåer – 
med flere stekebrett av gangen

 n Skinner: Fullt uttrekkbare 
teleskopskinner på 1 nivå

 n Stekerist
 n Steam pan
 n Perforert langpanne til damp
 n Stekebrett
 n MultiFlow 360º
 n Vannbeholder: 1,3 ltr.
 n Undervarme,  
Dampkoking,  
Damp og varmluft,  
grill

 n PureSteam med patentert 
syklonteknologi

 n MultiSteam 360º
 n Avkalkning
 n PerfectGrill

OCS8456S
Kombi-/dampovn
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm

OCS8476S
Kombi-/dampovn
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm

 459479

 459495
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Kombinert mikrobølgeovn
Med vår kombinerte mikrobølgeovn får du all den fleksibiliteten 
du ønsker for kombinert matlaging. Du kan velge mellom fire 
forskjellige tilberedningsmetoder: mikrobølger, viftebasert 
varmluft, grilling og tradisjonell ovnssteking kombinert med 
mikrobølger. I samme tilberedningsprogram kan du tine, bytte til 
tradisjonell varmluft og avslutte med en kort periode med grilling. 
Disse er utformet sammen slik at de utfyller perfekt alle våre 
ASKO Pro Series™-ovner.

Småkoking uten fare for overkoking
I en kombinert mikrobølgeovn i ASKO Pro Series™ kan du 
la sausen småkoke uten at den koker over. Det går an fordi vi 
bruker inverterteknologi, noe som gir en konstant strøm av 
mikrobølger akkurat på det nivået du ønsker.

Beskrivelse
 n Lydnivå (maks.): 47 dB(A)re 1 pW
 n Samlet tilkoblingseffekt: 2,2 kW
 n Ledning med stikkontakt

Ovn
 n Mikroovn - 53 ltr. 
SuperSize tilberednings område

 n Buet ovnsrom for jevn varme
 n Elektronisk temperaturkontroll
 n ProCook

 n Automatisk funksjon med 75
 n Vekselretterteknologi
 n Stirrer technology
 n SilverMatte
 n Belysning
 n DynamiCooling
 n 3-lags glass med reflekterende 
belegg

 n Innerdør i helglass
 n Stige
 n Langpanne

Beskrivelse
 n Energiklasse: A
 n Lydnivå (maks.): 47 dB(A)re 1 pW
 n Samlet tilkoblingseffekt: 3 kW
 n Ledning med stikkontakt

Ovn
 n Mikro-/kombiovn - 50 ltr. 
SuperSize tilberednings område

 n Buet ovnsrom for jevn varme
 n Elektronisk temperaturkontroll
 n tft
 n Automatisk funksjon med 107
 n Vekselretterteknologi
 n Stirrer technology
 n SilverMatte

 n Dobbel belysning
 n DynamiCooling
 n Spesial programmer: Step 
by Step, SlowBake, Yoghurt, 
Dehydrering

 n Innerdør i helglass
 n Tilberedning på flere nivåer – 
med flere stekebrett av gangen

 n Stige
 n Stekerist
 n Stekebrett
 n Langpanne
 n MultiFlow 360º
 n Undervarme,  
grill

 n PerfectGrill

OM8456S
Mikroovn
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm

OCM8476S
Mikro-/Kombiovn
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm

Mikro-/Kombiovner

 458002

 457965

Kr 11 995,-

Beskrivelse
 n Energiklasse: A
 n Lydnivå (maks.): 47 dB(A)re 1 
pW

 n Samlet tilkoblingseffekt: 3 kW

Ovn
 n Mikro-/kombiovn - 50 ltr. 
SuperSize tilberednings område

 n Fireplace form: HomeMADE® 
bygget på tradisjonelle trefyrte 
bakerovner

 n Elektronisk temperaturkontroll
 n ProCook
 n Automatisk funksjon med 125
 n Vekselretterteknologi
 n Stirrer technology
 n SilverMatte

 n Dobbel belysning
 n DynamiCooling
 n Spesial programmer: Step 
by Step, SlowBake, Yoghurt, 
Dehydrering

 n removable
 n Tilberedning på flere nivåer – 
med flere stekebrett av gangen

 n Skinner: Skinner
 n Stekerist
 n Stekebrett
 n Langpanne
 n MultiFlow 360º
 n Undervarme,  
grill

 n PerfectGrill

457809OCM8456S
Mikro-/Kombiovn
Rustfritt stål 
Mål (HxBxD): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm
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OM8334S er utstyrt med infravarmere som gjør det mulig for 
deg å først bruke mikrobølger til tining, før du avslutter med 
grillfunksjonen for å skape en sprø skorpe. Grillelementet kan 
brettes, slik at det er mulig med enkel rengjøring av hulrommet 
og infravarmeren.

Denne romslige, kompakte mikrobølgeovnen er designet for 
maksimal ergonomi for installasjoner som er litt høyere enn 
vanlig arbeidshøyde. Du kan utnytte smart design best mulig 
ved å plassere den på litt høyere flater, for eksempel over den 
vanlige ovnen eller oppå et skap. Knappene og displayene er 
plassert lavt, slik at du enkelt kan ha kontroll over ovnen og lese 
statusen. Innsiden er nøye utformet med sider og tak av rustfritt 
stål. Sokkelen er laget av et hardt keramisk belegg som gir en 
raskere mattilberedning med mindre energi. 

Mikrobølgeovn for matlaging på høyt nivå Fra frossen til sprø overflate

OM8334S
Innebygd mikrobølgeovn med grill
Størrelse: 59,5 cm bred 
Ovnens volum: 22 l

Konstruksjon og ytelse
 n Mikrobølgeeffekt: 850 W
 n Grilleffekt: 1200 W
 n Elektronisk styring
 n Innvendig ovnsrom i rustfritt stål
 n Grillen kan felles ned for enkel 
rengjøring

Bruk og fleksibilitet
 n Rustfritt stål innvendig med 
bunn i keramikk

 n Bruningstallerken
 n Metallrist

Samhandling og styring
 n Berøringskontrollpanel med 
LCD-display

 n Trykknotter
 n Elektronisk system for 
døråpning

Funksjoner, programmer og 
modi

 n Kombinert oppvarming:  
Mikrobølger + grill

 n Antall effektnivåer: 5

Mikrobølgeovn
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Bruk varmeskuffen til å holde maten varm, varme opp tallerkener 
og kopper eller rett og slett til oppbevare ting i. Utsiden av 
rustfritt stål er holdt i en enkel og moderne stil og er designet 
sammen med våre andre Pro Series™-hvitevarer.

 n Lys bak knappen
 n Temperaturinnstilling
 n Kald front
 n Tilleggs strøm: 810 W

 n Til innbygging i 60 cm skap
 n Beholder til vann: 1,8 ltr.: 1,8 ltr.
 n Beholder til kaffebønner: 200 g
 n 6 kaffevarianter
 n Knapper
 n Timer funksjon
 n Tids display
 n Innstillbar kaffekvern
 n Forberedelse af kaffe: Bønner 
og malet kaffe

 n Automatisk cappuccino 
funksjon

 n Avkalkingsprogrammet AntiCalc
 n 3 porsjonsstørrelser
 n Melkeskummer
 n Individuell programmering
 n Varmt vann sprinkler
 n Regulering av kaffe, damp og 
vann temperatur

 n Pumpetrykk: 15 bar
 n Tilleggs strøm: 1350 W

CM8456S
Kaffemaskin
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 45,5 × 59,5 × 40,5 cm

ODW8127S
Varmeskuff
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 14 × 59,7 × 55 cm

Kaffemaskin

Perfekt resultat Varmeskuff
ASKO-kaffemaskinen lager deilig espresso, svart kaffe, 
cappuccino og kaffe latte hver gang. Styrken, mengden og 
malegraden kan justeres, slik at du oppnår et perfekt resultat.

 460517

 497348
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ASKOs fleksible ”brosoner” gjør at du kan koble sammen to 
kokesoner og lage én stor kokesone, slik at du kan optimalisere
kokesonen. ”Brosonene” gir den idelle størrelsen på sonen 
for store gryter og panner, og gir deg dermed endeløse 
tilberednings-muligheter.

Finn din perfekte sone
Ved hjelp av sensorer gjør de seks automatiske programmene 
det lettere for deg å holde den riktige temperaturen til koking, 
steking, trekking, grilling, wok eller bare det å holde maten varm. 
De automatiske programmene sørger for at du alltid tilbereder 
maten med riktig temperatur og oppnår det beste resultatet 
(HI1975G og HI1655G).

Tilbered og overvåk. La resten være  
opp til de automatiske programmene

Når du setter en kjele på en kokesone, vil sensorene aktivere
den tilsvarende styrefunksjonen for den sonen. Når du så fjerner 
gryten, settes sonen på pause og starter opp igjen når du setter 
gryten tilbake på sonen. Brilliant og typisk ASKO.

Dynamisk registrering av kjeler
Med Chef-kokkefunksjonene kobles alle kokesonene sammen 
på de tre forskjellige effekttrinn Høy, Middels og Lav. Når 
du bruker Chef-funksjonene, kan du fritt flytte kokekaret til 
forskjellige soner avhengig av hvor mye varme du trenger – 
akkurat som på et restaurantkjøkken.

Kreativ frihet

Siden kokeplaten kun varmer opp overflaten under kjelen, 
trenger du ikke å tenke på rengjøringen hvis det koker over, 
siden det ikke vil etterlate brente rester på kokeplaten. Hvis du 
søler, tørker du det bare lett av med en fuktig klut og rengjør 
overflaten med vann fra kranen.

Har du noen gang prøvd å ha oversikt over tilberedningstiden 
for flere retter samtidig? Induksjonskokeplaten fra ASKO følger 
med på tilberedningstiden og minner deg på når maten er klar, 
og setter tidtakingen på pause hvis du fjerner gryten eller kjelen 
midlertidig.

Det er bare å tørke av!Ifølge skjema

Koketopper



Kr 6 195,-

Kr 17 095,-

Kr 11 695,-
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Beskrivelse
 n Induksjonsplate, PowerBoost 
Supreme, SuperSilent, 
SmartControl, XpandZone, 
StopGo, StayWarm, BoilControl 
- minimerer at maten koker over, 
ChildLock

 n Samlet tilkoblingseffekt: 11,1 kW

Kokeplate
 n Aluminium kanter på sidene
 n 5 induksjonszoner 
Foran i midten: Ø 18×22 cm, 
2,1/3,7 kW, 120 mm (Dynamisk 
registrering av kokekar), 

 n Foran høyre: Ø 18×22 cm, 
2,1/3,7 kW, 120 mm (Dynamisk 
registrering av kokekar), 

 n Bak venstre: Ø 26/18 cm, 
3,7/5,5 kW, 

 n Bakerst i midten: Ø 18×22 cm, 
2,1/3,7 kW, 120 mm (Dynamisk 
registrering av kokekar), 

 n Bak høyre: Ø 18×22 cm, 
2,1/3,7 kW, 120 mm (Dynamisk 
registrering av kokekar)

 n XpandZone: Flex induction zone
 n SuperSilent
 n Kontroll type: SmartControl
 n Fingertouch betjening
 n Ekstra power ExtremePower
 n PowerBoost Supreme
 n Timerfunksjon
 n 6 autoprogrammer
 n StopGo
 n StayWarm
 n BoilControl - minimerer at maten 
koker over

 n Beskyttelse mot overoppheting
 n Restvarmeindikator
 n ChildLock

HI1975G
Induksjonsplate
Sort
Mål (HxBxD): 4,3 × 90,4 × 52,2 cm

Beskrivelse
 n Induksjonsplate, PowerBoost, 
SuperSilent, AllBoost, Kontroll 
type, StopGo, ChildLock

 n Samlet tilkoblingseffekt: 7,4 kW

Kokeplate
 n Fasett på sidene
 n 4 induksjonssoner
 n Foran venstre: Ø 20,5 cm, 
2,3/3 kW, 110 mm (Dynamisk 
registrering av kokekar), 

 n Foran høyre: Ø 16,5 cm, 
1,2/1,4 kW, 110 mm (Dynamisk 
registrering av kokekar), 

 n Bak venstre: Ø16,5/20 cm, 
1,2/1,4 kW, 145 mm (Dynamisk 
registrering av kokekar), 

 n Bak høyre: Ø 20,5 cm, 2,3/3 kW, 
145 mm (Dynamisk registrering 
av kokekar)

 n SuperSilent
 n Kontroll type: Slider control
 n SliderTouch
 n Ekstra power ExtremePower
 n AllBoost
 n Timerfunksjon
 n StopGo
 n Restvarmeindikator
 n ChildLock

HI1611G
Induksjonsplate
Sort
Mål (HxBxD): 5,6 × 60 × 52 cm

Beskrivelse
 n Induksjonsplate, PowerBoost 
Supreme, SuperSilent, 
SmartControl, XpandZone, 
StopGo, StayWarm, BoilControl 
- minimerer at maten koker over, 
ChildLock

 n Samlet tilkoblingseffekt: 7,4 kW

Kokeplate
 n Aluminium kanter på sidene
 n 4 induksjonssoner
 n Foran venstre: Ø 19×22 cm, 
2,3/3,7 kW, 120 mm (Dynamisk 
registrering av kokekar), 

 n Foran høyre: Ø 19×22 cm, 
2,3/3,7 kW, 120 mm (Dynamisk 
registrering av kokekar), 

 n Bak venstre: Ø 19×22 cm, 
2,3/3,7 kW, 120 mm (Dynamisk 
registrering av kokekar), 

 n Bak høyre: Ø 19×22 cm, 
2,3/3,7 kW, 120 mm (Dynamisk 
registrering av kokekar)

 n XpandZone: Flex induction zone
 n SuperSilent
 n Kontroll type: SmartControl
 n Fingertouch betjening
 n Ekstra power ExtremePower
 n PowerBoost Supreme
 n Timerfunksjon
 n 6 autoprogrammer
 n StopGo
 n StayWarm
 n BoilControl - minimerer at maten 
koker over

 n Beskyttelse mot overoppheting
 n Restvarmeindikator
 n ChildLock

HI1655G
Induksjonsplate
Sort
Mål (HxBxD): 5,2 × 64,4 × 52,2 cm

 463150

 570464

 463149
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ASKOs komfyrer kombinerer perfekte resultater, smarte 
funksjoner og stor kapasistet med enkel betjening og lettvint 
vedlikehold. Våre ovner og kokeplater gir deg den beste 
opplevelsen og de beste resultatene. 

En komfyr er det perfekte valg på mindre kjøkken der 
man har begrenset plass, men samtidig ikke vil gå på  
akkord med utfoldelsesmulighetene. 

Utforsk de mange mulighetene

Perfekt resultat
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Noen ganger må det bare gå fort - og det er ikke noe problem 
med en ASKO-ovn. På bare 6 minutter er ovnen varmet opp 
til 200 grader, og da tar det ikke lang tid før middagen står på 
bordet.

Utformingen av ASKOs ovner er basert på tradisjonelle vedfyrte 
bakeovner som går langt tilbake i historien. De avrundete 
hjørnene sørger for optimal fordeling av varmen og dermed 
enestående resultater.

Hurtig og lettvint

10 000 års erfaring

Nå er det slutt på rå kylling og tørr oksestek. Med et innebygd 
steketermometer stopper ovnen automatisk når maten er ferdig 
og du kan servere måltidet akkurat slik du ønsker.

Med uhyre kraftige gassbrennere varmes grytene opp ved 
stigende hastighet, og dette gjør det mulig å tilberede rettene i 
løpet av få minutter. Grønnsakene blir sprø og helt riktig tilberedt 
og bevarer flere vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer i 
forhold til mat som tilberedes på en konvensjonell måte.

Medium eller gjennomstekt?Den perfekte flammen

Med en størrelse på 67 l og en intern bredde på hele 46 
cm er det lett å lage mat til mange. Du kan steke på inntil 
tre forskjellige nivåer samtidig mens viften bak i ovnen 
sørger for perfekt jevn og effektiv fordeling av varmen. Og 
teleskopskinnene gjør håndteringen enkel.

For å få et ekstra hurtig oppkok på induksjonsplaten velger du 
strømforsterkerfunksjonen. På den måten får du maksimal effekt 
på induksjonsplaten i en kort periode og setter på den måten 
fart i matlagingen. Samtidig gjør induksjonens raskhet det mulig 
å skru ned like fort, slik at maten ikke koker over eller blir svidd.

Jo flere jo bedre

Ekstra kraftig
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Kr 15 195,-

18

Beskrivelse
 n Energiklasse: A
 n Energiforbruk: 
0,89 kWt (varmluft),  
1,03 kWt (tradisjonell)

 n Samlet tilkoblingseffekt: 10,6 kW

Kokeplate
 n 4 induksjonssoner 
Foran venstre: FlexZone  
20×20 cm, 2,1/2,3 kW,  
Foran høyre: FlexZone  
20×20 cm, 1,6/1,85 kW,  
Bak venstre: FlexZone  
20×20 cm, 1,6/1,85 kW,  
Bak høyre: FlexZone  
20×20 cm, 2,1/2,3 kW

 n Kontroll type: Sensor touch 
control

 n Fingertouch betjening
 n Ekstra power ExtremePower
 n BoilControl - minimerer at maten 
koker over

 n Barnesikring
 n Beskyttelse mot overoppheting
 n Restvarmeindikator
 n ChildLock

Ovn
 n Multifunksjonsovn - 70 ltr.
 n Fireplace form: HomeMADE® 
bygget på tradisjonelle trefyrte 
bakerovner

 n Elektronisk temperaturkontroll
 n IconTouch
 n Push pull brytere
 n SilverMatte
 n Belysning
 n DCS - Dynamic Cooling System
 n Tre lag glass med dobbelt 
varmeavleder (UltraCoolDoor)

 n SoftClose
 n Maksimum ovnstemperatur: 
275 °C

 n Closed door grilling
 n Barnesikring
 n Tilberedning på flere nivåer – 
med flere stekebrett av gangen

 n Skinner: Fullt uttrekk på 3 nivåer 
 n Stekerist
 n Langpanne
 n Stekebrett x 2
 n Steketermometer
 n PerfectGrill

Beskrivelse
 n Energiklasse: A
 n Energiforbruk: 
0,89 kWt (varmluft),  
1,03 kWt (tradisjonell)

 n Samlet tilkoblingseffekt: 10,6 kW

Kokeplate
 n Foran venstre: FlexZone 20×20 
cm, 2,1/2,3 kW,  
Foran høyre: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 
kW,  
Bak venstre: FlexZone 20×20 
cm, 1,6/1,85 kW,  
Bak høyre: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

 n Kontroll type: Sensor touch 
control

 n Fingertouch betjening
 n Ekstra power ExtremePower
 n BoilControl - minimerer at maten 
koker over

 n Barnesikring
 n Beskyttelse mot overoppheting
 n Restvarmeindikator
 n ChildLock

Ovn
 n Multifunksjonsovn - 70 ltr.
 n Fireplace form: HomeMADE® 

bygget på tradisjonelle trefyrte 
bakerovner

 n Elektronisk temperaturkontroll
 n IconTouch
 n Push pull brytere
 n SilverMatte
 n Belysning
 n DCS - Dynamic Cooling System
 n Tre lag glass med dobbelt 
varmeavleder (UltraCoolDoor)

 n SoftClose
 n Maksimum ovnstemperatur: 
275 °C

 n Closed door grilling
 n Barnesikring
 n Tilberedning på flere nivåer – 
med flere stekebrett av gangen

 n Skinner: Delvis uttrekkbare 
teleskopskinner på 1 nivå

 n Stekerist
 n Langpanne
 n Stekebrett x 2
 n Steketermometer
 n PerfectGrill

728599

728642

728600

CI96363S
Induksjonskomfyr
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 85-94 × 59,7 × 59,4 cm

CI96362W
Induksjonskomfyr
Hvit
Mål (HxBxD): 85-94 × 59,7 × 59,4 cm

CI96362S
Induksjonskomfyr
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 85-94 × 59,7 × 59,4 cm

Komfyrer



Kr 9 595,-

Kr 12 395,-

Kr 10 995,-

19

Beskrivelse
 n Energiklasse: A
 n Energiforbruk: 
0,89 kWt (varmluft),  
1,03 kWt (tradisjonell)

 n Samlet tilkoblingseffekt: 3,2 kW
 n Gasstype: G110/8 bygass

Kokeplate
 n 1 hjelpebrenner + 1 dobbel 
brenner + 2 normale brennere 
Foran venstre: Ø 4,6 cm, 1 kW,  
Foran høyre: Ø 13,2 cm, 3,5 kW,  
Bak venstre: Ø 6,9 cm, 1,9 kW,  
Bak høyre: Ø 6,9 cm, 1,9 kW

 n Wok-kokeplater
 n Støpejernsrist
 n En-hånds
 n Sikrete gassbrennere

Ovn
 n Multifunksjonsovn - 70 ltr.
 n Fireplace form: HomeMADE® 
bygget på tradisjonelle trefyrte 
bakerovner

 n Elektronisk temperaturkontroll

 n IconTouch
 n SilverMatte
 n Belysning
 n DCS - Dynamic Cooling System
 n Tre lag glass med dobbelt 
varmeavleder (UltraCoolDoor)

 n SoftClose
 n Maksimum ovnstemperatur: 
275 °C

 n Closed door grilling
 n Barnesikring
 n Tilberedning på flere nivåer – 
med flere stekebrett av gangen

 n Skinner: Fullt uttrekk på 3 nivåer 
 n Stekerist
 n Langpanne
 n Stekebrett x 2
 n Steketermometer
 n PerfectGrill

Tilbehør
 n nkludert dyser: Gassdyser 
G30/30 flytende gass

 n Inkludert dyser: G20/20 
naturgass

Beskrivelse
 n Energiklasse: A
 n Energiforbruk: 
0,89 kWt (varmluft),  
1,03 kWt (tradisjonell)

 n Samlet tilkoblingseffekt: 3,2 kW
 n Gasstype: G110/8 bygass

Kokeplate
 n 1 hjelpebrenner + 1 dobbel 
brenner + 2 normale brennere 
Foran venstre: Ø 4,6 cm, 1 kW,  
Foran høyre: Ø 13,2 cm, 3,5 kW,  
Bak venstre: Ø 6,9 cm, 1,9 kW,  
Bak høyre: Ø 6,9 cm, 1,9 kW

 n Wok-kokeplater
 n Støpejernsrist
 n En-hånds
 n Sikrete gassbrennere

Ovn
 n Multifunksjonsovn - 70 ltr.
 n Fireplace form: HomeMADE® 
bygget på tradisjonelle trefyrte 
bakerovner

 n Elektronisk temperaturkontroll
 n IconTouch
 n SilverMatte

 n Belysning
 n DCS - Dynamic Cooling System
 n Tre lag glass med dobbelt 
varmeavleder (UltraCoolDoor)

 n SoftClose
 n Maksimum ovnstemperatur: 
275 °C

 n Closed door grilling
 n Barnesikring
 n Tilberedning på flere nivåer – 
med flere stekebrett av gangen

 n Skinner: Delvis uttrekkbare 
teleskopskinner på 1 nivå

 n Stekerist
 n Langpanne
 n Stekebrett x 2
 n PerfectGrill

Tilbehør
 n Inkludert dyser: Gassdyser 
G30/30 flytende gass

 n Inkludert dyser: G20/20 
naturgass

728587

728589

728588

CG96361S
Gasskomfyr med glasskeramisk topp
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 85-94 × 59,7 × 59,4 cm

CG96361W
Gasskomfyr med glasskeramisk topp
Hvit
Mål (HxBxD): 85-94 × 59,7 × 59,4 cm

CG9636W
Gasskomfyr med el-ovn
Hvit
Mål (HxBxD): 85-94 × 59,7 × 59,4 cm
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Lyden av ren luft
ASKO-ventilatorene er utstyrt med en slitesterk, børsteløs 
motor med kapasitet for fjerning av matos på opptil 926 m³/h. 
Avtrekkssonen er konsentrert til kantene av filtrene, slik at best 
mulig fjerning av matos oppnås.
ASKO-ventilatorene er ekstremt effektive selv på lave 
innstillinger, slik at de er både stillegående og energieffektive.

Ventilatoren er vanligvis det første du legger merke til i et 
kjøkken. Vi har derfor laget ventilatorer som skal gjøre et 
strålende inntrykk på avstand, bare for å bli enda flottere 
jo nærmere du kommer. Hvis du tar en nærmere titt, vil du 
oppdage at hver eneste detalj har en fantastisk finish, og at det 
er brukt bærekraftige materialer overalt.

Sterk, stillegående og flott

Ventilatorer
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Kr 26 195,-

Kr 27 595,-

Kr 22 095,-

 n Energiklasse: A++
 n Belysningseffektivitet: A
 n Fettrensningseffektivitet: A
 n Utsugningseffektivitet: A
 n Årlig energiforbruk: 19,8 kWt
 n Elektronisk
 n Touch kontroll
 n Drift indikator
 n Lamp type: LED
 n Lysdemper
 n Antall hastighet nivåer: 9
 n EC motor

 n Unik utvikle syklonteknologi
 n Maksimum kapasitet ved 
ekstraksjon: 482 m³/t

 n Lydnivå (min.) : 54 dB(A)re 1 
pW

 n Diameter utløp: 15 cm
 n 1 motor
 n Motor type: inverter
 n Indikator for rensing af filter
 n Tilbehør
 n Kullfilter (valgfritt som separat 
kjøp): 1

 n Energiklasse: A++
 n Belysningseffektivitet: A
 n Fettrensningseffektivitet: A
 n Utsugningseffektivitet: A
 n Årlig energiforbruk: 19,8 kWt
 n Elektronisk
 n Touch kontroll
 n Drift indikator
 n Lamp type: LED
 n Lysdemper
 n Antall hastighet nivåer: 9
 n EC motor

 n Unik utvikle syklonteknologi
 n Maksimum kapasitet ved 
ekstraksjon: 482 m³/t

 n Lydnivå (min.) : 54 dB(A)re 1 
pW

 n Diameter utløp: 15 cm
 n 1 motor
 n Motor type: inverter
 n Indikator for rensing af filter
 n Tilbehør
 n Kullfilter (valgfritt som separat 
kjøp): 1

 n Energiklasse: A++
 n Belysningseffektivitet: A
 n Fettrensningseffektivitet: A
 n Utsugningseffektivitet: A
 n Årlig energiforbruk: 19,8 kWt
 n Elektronisk
 n Touch kontroll
 n Drift indikator
 n Lamp type: LED
 n Lysdemper
 n Antall hastighet nivåer: 9
 n EC motor

 n Unik utvikle syklonteknologi
 n Maksimum kapasitet ved 
ekstraksjon: 482 m³/t

 n Lydnivå (min.) : 54 dB(A)re 1 
pW

 n Diameter utløp: 15 cm
 n 1 motor
 n Motor type: inverter
 n Indikator for rensing af filter
 n Tilbehør
 n Kullfilter (valgfritt som separat 
kjøp): 1

728386

728385

728387

CI4939S
Fritthengende ventilator - Evolve
Mål (HxBxD): 6 × 90 × 60 cm

CI41239S
Fritthengende ventilator - Evolve
Mål (HxBxD): 6 × 120 × 60 cm

CW4939S
Vegghengt ventilator - Evolve
Mål (HxBxD): 6 × 90 × 50 cm
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Kr 20 695,-

Kr 19 295,-

Kr 17 895,-

 n Energiklasse: A+
 n Belysningseffektivitet: A
 n Fettrensningseffektivitet: B
 n Utsugningseffektivitet: A
 n Årlig energiforbruk: 44,5 kWt
 n Elektronisk
 n Touch kontroll
 n Drift indikator
 n Konstant ventilasjon Refresh
 n Timerfunksjon
 n Lamp type: LED
 n Lysdemper
 n Belysning: LED belysning:  
3 × 3 W

 n Antall hastighet nivåer: 9

 n EC motor
 n AirLogic 
 n CloudZone
 n Maksimum kapasitet ved 
ekstraksjon: 930 m³/t

 n Lydnivå (min.) : 39 dB(A)re 1 
pW

 n Lydnivå (max.): 63 dB(A)re 1 
pW

 n Diameter utløp: 15 cm
 n Indikator for rensing af filter
 n Fettfilter av rustfritt stål
 n Filter sett for resirkulering: 
463797

 n Kullfilter: 352599

 n Energiklasse: A+
 n Belysningseffektivitet: A
 n Fettrensningseffektivitet: B
 n Utsugningseffektivitet: A
 n Årlig energiforbruk: 43,9 kWt
 n Elektronisk
 n Touch kontroll
 n Drift indikator
 n Konstant ventilasjon Refresh
 n Timerfunksjon
 n Lamp type: LED
 n Lysdemper
 n Belysning: LED belysning:  
3 × 3 W

 n Antall hastighet nivåer: 9

 n EC motor
 n AirLogic 
 n CloudZone
 n Maksimum kapasitet ved 
ekstraksjon: 930 m³/t

 n Lydnivå (min.) : 39 dB(A)re 1 
pW

 n Lydnivå (max.): 63 dB(A)re 1 
pW

 n Diameter utløp: 15 cm
 n Indikator for rensing af filter
 n Fettfilter av rustfritt stål
 n Filter sett for resirkulering: 
463798

 n Kullfilter: 352599

 n Energiklasse: A+
 n Belysningseffektivitet: A
 n Fettrensningseffektivitet: B
 n Utsugningseffektivitet: A
 n Årlig energiforbruk: 41,4 kWt
 n Elektronisk
 n Touch kontroll
 n Drift indikator
 n Konstant ventilasjon Refresh
 n Timerfunksjon
 n Lamp type: LED
 n Lysdemper
 n Belysning: LED belysning:  
2 × 4 W

 n Antall hastighet nivåer: 9

 n EC motor
 n AirLogic 
 n CloudZone
 n Maksimum kapasitet ved 
ekstraksjon: 930 m³/t

 n Lydnivå (min.) : 39 dB(A)re 1 
pW

 n Lydnivå (max.): 63 dB(A)re 1 
pW

 n Diameter utløp: 15 cm
 n Indikator for rensing af filter
 n Fettfilter av rustfritt stål
 n Filter sett for resirkulering: 
463798

 n Kullfilter: 352599

511974

511973

511972

CI41236S
Fritthengende ventilator - ProSerie
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 8 × 115 × 70 cm

CW41236S
Vegghengt ventilator - ProSerie
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 8 × 119,8 × 53 cm

CW4936S
Vegghengt ventilator - ProSerie
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 8 × 89,8 × 53 cm
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Kr 12 395,-

Kr 8 995,-

 n Energiklasse: A+
 n Belysningseffektivitet: A
 n Fettrensningseffektivitet: B
 n Utsugningseffektivitet: A
 n Årlig energiforbruk: 43,3 kWt
 n Elektronisk
 n Touch kontroll
 n Drift indikator
 n Ekstraksjon eller resirkulasjon
 n Konstant ventilasjon Refresh
 n Timerfunksjon
 n Lamp type: LED
 n Lysdemper
 n Belysning: LED belysning:  
4 × 1 W

 n Antall hastighet nivåer: 4
 n EC motor
 n Maksimum kapasitet ved 
ekstraksjon: 580 m³/t

 n Lydnivå (min.) : 52 dB(A)re 1 
pW

 n Lydnivå (max.): 66 dB(A)re 1 
pW

 n Diameter utløp: 15 cm
 n Indikator for rensing af filter
 n Fettfilter av rustfritt stål
 n Filter sett for resirkulering: 
576057

 n Kullfilter: 725530

 n Energiklasse: A+
 n Belysningseffektivitet: A
 n Fettrensningseffektivitet: B
 n Utsugningseffektivitet: A
 n Årlig energiforbruk: 41,7 kWt
 n Elektronisk
 n Touch kontroll
 n Drift indikator
 n Ekstraksjon eller resirkulasjon
 n Konstant ventilasjon Refresh
 n Timerfunksjon
 n Lamp type: LED
 n Lysdemper
 n Belysning: LED belysning:  
2 × 1 W

 n Antall hastighet nivåer: 4
 n EC motor
 n Maksimum kapasitet ved 
ekstraksjon: 580 m³/t

 n Lydnivå (min.) : 52 dB(A)re 1 
pW

 n Lydnivå (max.): 66 dB(A)re 1 
pW

 n Diameter utløp: 15 cm
 n Indikator for rensing af filter
 n Fettfilter av rustfritt stål
 n Filter sett for resirkulering: 
576057

 n Kullfilter: 725530

573405

573401

CI4934S
Fritthengende ventilator
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 25,4 × 89,8 × 67,6 cm

CW4634S
Vegghengt ventilator
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 25,4 × 59,8 × 47 cm

 n Energiklasse: A+
 n Belysningseffektivitet: A
 n Fettrensningseffektivitet: B
 n Utsugningseffektivitet: A
 n Årlig energiforbruk: 41,7 kWt
 n Elektronisk
 n Touch kontroll
 n Drift indikator
 n Ekstraksjon eller resirkulasjon
 n Konstant ventilasjon Refresh
 n Timerfunksjon
 n Belysning: LED belysning:  
2 × 1 W

 n Lysdemper
 n Antall hastighet nivåer: 4
 n EC motor
 n Maksimum kapasitet ved 
ekstraksjon: 580 m³/t

 n Lydnivå (min.) : 52 dB(A)re 1 
pW

 n Lydnivå (max.): 66 dB(A)re 1 
pW

 n Diameter utløp: 15 cm
 n Indikator for rensing af filter
 n Fettfilter av rustfritt stål

CW4934S
Vegghengt ventilator
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 25,4 × 89,8 × 47 cm

 573402
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 n Energiklasse: A+
 n Belysningseffektivitet: A
 n Fettrensningseffektivitet: D
 n Utsugningseffektivitet: A
 n Årlig energiforbruk: 41 kWt
 n Elektronisk
 n Touch kontroll
 n Drift indikator
 n Ekstraksjon eller resirkulasjon
 n Konstant ventilasjon Refresh
 n Timerfunksjon
 n Lamp type: LED
 n Lysdemper
 n Belysning: LED belysning:  
2 × 1 W

 n Antall hastighet nivåer: 4

 n EC motor
 n Maksimum kapasitet ved 
ekstraksjon: 580 m³/t

 n Lydnivå (min.) : 52 dB(A)re 1 
pW

 n Lydnivå (max.): 62 dB(A)re 1 
pW

 n Diameter utløp: 15 cm
 n Indikator for rensing af filter
 n Fettfilter av rustfritt stål
 n Filter sett for resirkulering: 
576056

 n Kullfilter: 467574

 n Energiklasse: A+
 n Belysningseffektivitet: A
 n Fettrensningseffektivitet: D
 n Utsugningseffektivitet: A
 n Årlig energiforbruk: 41 kWt
 n Elektronisk
 n Touch kontroll
 n Drift indikator
 n Ekstraksjon eller resirkulasjon
 n Konstant ventilasjon Refresh
 n Timerfunksjon
 n Lamp type: LED
 n Lysdemper
 n Belysning: LED belysning:  
2 × 1 W

 n Antall hastighet nivåer: 4

 n EC motor
 n Maksimum kapasitet ved 
ekstraksjon: 580 m³/t

 n Lydnivå (min.) : 52 dB(A)re 1 
pW

 n Lydnivå (max.): 62 dB(A)re 1 
pW

 n Diameter utløp: 15 cm
 n Indikator for rensing af filter
 n Fettfilter av rustfritt stål
 n Filter sett for resirkulering: 
576056

 n Kullfilter: 467574

573449

573408

573450

CD4934G
Vegghengt ventilator
Rustfritt stål og svart glass
Mål (HxBxD): 38,2 × 89,8 × 38,5 cm

CD4634G
Vegghengt ventilator
Rustfritt stål og svart glass
Mål (HxBxD): 38,2 × 59,8 × 38,5 cm

CD4634S
Vegghengt ventilator
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 38,2 × 59,8 × 38,5 cm

CD4934S
Vegghengt ventilator
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 38,2 × 89,8 × 38,5 cm

 573451

Kr 10 995,-

Kr 10 995,-

Kr 10 295,-

Kr 10 295,-



Kr 3 395,-

Kr 2 495,-

Kr 2 895,-
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 n Energiklasse: C
 n Belysningseffektivitet: A
 n Fettrensningseffektivitet: B
 n Utsugningseffektivitet: E
 n Årlig energiforbruk: 45,3 kWt
 n Mekanisk betjening
 n Veksle knapp
 n Ekstraksjon eller resirkulasjon
 n Lamp type: Fluorescerende
 n On/Off lysbryter
 n Belysning: 1 × 11 W
 n Antall hastighet nivåer: 3

 n Maksimum kapasitet ved 
ekstraksjon: 340 m³/t

 n Lydnivå (min.) : 49 dB(A)re 1 
pW

 n Lydnivå (max.): 64 dB(A)re 1 
pW

 n Diameter utløp: 12,5 cm
 n 1 motor
 n Syntetisk fettfilter
 n Filter sett for resirkulering: 
173288

 n Energiklasse: C
 n Belysningseffektivitet: A
 n Fettrensningseffektivitet: B
 n Utsugningseffektivitet: E
 n Årlig energiforbruk: 45,3 kWt
 n Mekanisk betjening
 n Veksle knapp
 n Ekstraksjon eller resirkulasjon
 n Lamp type: Fluorescerende
 n On/Off lysbryter
 n Belysning: 1 × 11 W

 n Maksimum kapasitet ved 
ekstraksjon: 340 m³/t

 n Lydnivå (min.) : 49 dB(A)re 1 
pW

 n Lydnivå (max.): 64 dB(A)re 1 
pW

 n Diameter utløp: 12,5 cm
 n 1 motor
 n Aluminium
 n Filter sett for resirkulering: 
173288

342378

200132

200175

CF4620S
Vegghengt ventilator
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 8 × 59,8 × 50,5 cm

CF4620W
Vegghengt ventilator
Hvit
Mål (HxBxD): 8 × 59,8 × 50,5 cm

CH040
Vegghengt ventilator
Hvit
Mål (HxBxD): 8 × 59,8 × 50,5 cm
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Oppvaskmaskiner

Verdensledende når det gjelder kapasitet og fleksibilitet
Målet vårt er at produktene våre skal gjøre hverdagen enklere. Derfor 
har vi arbeidet intenst i mange år med å utvikle markedets største og 
mest fleksible kurvesystemer. Denne gangen har vi gått grundig til 
verks for å finne ut hva folk egentlig legger i oppvaskmaskinen. Den 
innsamlede informasjonen har vi brukt til å utvikle en rekke, unike, 
nyskapende og praktiske kurveløsninger.

Med disse forbedringene nøler vi ikke med å påstå at kurvene våre 
er de beste i verden! XXL-oppvaskmaskinene våre kan vaske så 
mye som 18 kuverter med perfekt vaske- og tørkeresultat, og likevel 
oppfyller de kravene til energiklasse A+++. Det er derfor et ubestridt 
faktum at en ASKO-oppvaskmaskin rommer mer enn noen annen 
oppvaskmaskin i hele verden.
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Stor kapasitet

XXL - Ekstra kapasitet

I våre vanlige modeller er det plass til opp til 16 kuverter i 
modellene med midtkurv eller toppkurv. Den innvendige høyden 
er 54 cm, og med den høydejusterbare overkurv kan høyden 
varieres mellom 19 og 23 cm. Påfyllingshøyden for underkurvern 
vil endre seg tilsvarende.

I XXL-modellene med toppkurv og midtkurv er det plass til 18 
kuverter. Den innvendige høyden er på hele 58 cm, og med den 
høydejusterbare overkurven kan høyden varieres mellom 17 
og 23 cm. Påfyllingshøyden for midtkurven og underkurven vil 
endre seg tilsvarende. Topp- og/eller midtkurven kan eventuelt 
fjernes for ekstra høyde i over- og underkurven.

En middagstallerken, en dyp tallerken, en desserttallerken, 
en kopp, en skål, et glass, en gaffel, en suppeskje, en kniv, 
en teskje og en dessertskje. Alt dette kan en ASKO XXL 
oppvaskmaskin skylle og vaske skinnende rent med kun ½ l 
vann!

I en ASKO oppvaskmaskin behøver du ikke at skylle serviset 
før du setter det inn. SCS+ systemet renser selv filteret efter 
forvasken og skyller bort alle matrester. Dette betyr at maskinen 
er helt ren når hovedvasken starter med nytt friskt vann. Og det 
gir et perfekt resultat!

I en ASKO-oppvaskmaskin er alle hoveddelene fremstilt av 
førsteklasses, holdbart rustfritt stål i stedet for plast. Bunnkar, 
spylearmer/spylerør, dør, teleskopstenger, filter og ben. Dette gir 
lengre holdbarhet og bedre oppvaskresultat.

Nå langt med svært lite vann!

Spar vann med SCS+

Seks rustfrie fordeler

54
31

23
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I mellomkurven har vi satt inn Dual TwinTubes™, med separate 
spylesoner for venstre og høyre side av kurven for å gi deg enda 
bedre vaskeresultater. Og uansett hva du mener med ”vanskelig 
å plassere”, vil du alltid finne plass til serviset ditt i vår unike og 
praktiske mellomkurv med inntil 10 cm påfyllingshøyde.

Unik mellomkurv

Våre eksklusive underkurver har optimal fleksibilitet med delbare 
og nedfellbare rader overalt og Crystal GlassCare™ som støtte 
til ekstra høye og skjøre vinglass. Det er ikke noe problem 
å vaske blomstervaser, tåteflasker og andre høye og smale 
gjenstander, og med den regulerbare støtten kan du trygt vaske 
både små og store fat, faktisk så store som 39 cm.

Underkurv med valgmuligheter
Turbo Drying Express+™ gir enda bedre tørkeresultat og for-
korter programtiden vesentlig. Et normalt vaskeprogram blir 
omkring 30 minutter kortere, og Turbo Drying Express+™ 
og gir samtidig et perfekt tørkeresultat, selv med mange 
plastgjenstander og når maskinen ikke er full. 

Ekstra hurtig og effektiv tørking

Dette er Orrefors
Orrefors-merket har laget nytteglass og kunstglass i krystall 
siden 1898. Ved glassverket i Kosta jobber dyktige glassblåsere 
side om side med mange av Sveriges fremste designere for å 
utvikle design, håndverk og nye teknikker.

Orrefors anbefaler ASKO
Hver gang du vasker Orrefors-krystallglass i en ASKO-
oppvaskmaskin, holder du også liv i en viktig del av svensk 
innovasjon. Både Orrefors og ASKO har sine røtter fast plantet 
i den skandinaviske designtradisjonen, og begge merkene 
er representert over hele verden. Vår felles arv, sammen 
med det faktum at Orrefors-krystallglass hver dag vaskes i 
oppvaskmaskinene våre, har gjort oss i stand til å omfavne 
hverandre i et nyetablert partnerskap. Ett av målene med dette 
partnerskapet er endelig å avkrefte myten om at krystallvask 
ikke kan vaskes i en oppvaskmaskin. Det stemmer når det 
gjelder enkelte oppvaskmaskiner, men krystall kan utvilsomt 
vaskes i en ASKO. Hemmeligheten er krystallglassprogrammet, 
som sikrer at vanntemperaturen øker gradvis og deretter holdes 
på et jevnt nivå med en variasjon på kun ± 1 °C. Din verdifulle 
krystall plasseres i de sikre vinglassholderne i overkurven. Fra 
nå av er det tryggere å vaske de ømtålige krystallglassene dine i 
en ASKO enn for hånd.



 n Energiklasse: A+++

Energiforbruk ved normal 
program

 n Energibruk: 0,84 kWt
 n Oppvaskeevne: A
 n Tørkeevne: A
 n Kuverter: 15
 n Vannforbruk: 9,7 ltr.
 n Varighet på normalprogram: 
325 min

 n Energiforbruk kWh/år: 239 kWt
 n Vannforbruk/år: 2716 ltr.
 n Lydnivå (maks.): 42 dB(A)re 1 
pW

Beskrivelse
 n Vasketemperaturer: 70, 65, 60, 
55, 50, 45 °C

 n Maks temperatur på 
inntaksvann: 70 °C

 n Antall av programmer: 13
 n Auto program
 n Hygiene program
 n Økovask
 n Additional possibilities: Self 
cleaning

 n Inverter PowerDrive
 n Rustfri stål innvendig
 n Indikator for resterende tid
 n Visuell varsling når maskinen 
er ferdig

 n LED status lys
 n Utsatt start opp til 24 timer
 n Selvrensende filter
 n Feildiagnostikk

 n Full AquaStop
 n PowerZones™: 3
 n Spylearmer: 2
 n PowerZone™ Bestikk - ekstra 
spyling av bestikkurven

 n Antall kurve: 3
 n Overkurv: Tight mesh base; 
Handle; Handle with stainless 
steel logotype; Nedfellbar 
vinhylle - høyre; Foldable/
divisible wine shelf-left; Two 
foldable glass support; Bred 
knivholder; China guard; 
LightLock; Guide rails with ball 
bearings

 n Midt-kurv: Removable rack for 
large utensils; Removable rack 
for bowls, cups and glasses; 
Handle; Non-return valve; Guide 
rails with ball bearings

 n Underkurv: Tight mesh base; 
Handle; Håndtak med logo 
i rustfritt stål; Nedfellbar og 
delelig tallerkenrekke bakerst; 
Foldable/divisible front pin row; 
Vase/bottle holder; Bestikkurv

 n Innstillbar høyde: 50 mm
 n Høyden justerbar fra front: 
Høyden justerbar fra front

 n Tilleggs strøm: 1900 W
 n Sikringsstørrelse: 10 amp

 728687

 728688

DBI654IG.W
Innbyggings oppvaskmaskin
Hvit
Mål (HxBxD): 82-87× 59,6 × 55,9 cm

DBI654IG.S
Innbyggings oppvaskmaskin
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

Kr 11 695,-Kr 13 095,-
728688 728687
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Innbyggings maskiner



 n Energiklasse: A+++

Energiforbruk ved normal 
program

 n Energibruk: 0,83 kWt
 n Oppvaskeevne: A
 n Tørkeevne: A
 n Kuverter: 14
 n Vannforbruk: 9,5 ltr.
 n Varighet på normalprogram: 
350 min

 n Energiforbruk kWh/år: 236 kWt
 n Vannforbruk/år: 2660 ltr.
 n Lydnivå (maks.): 42 dB(A)re 1 
pW

Beskrivelse
 n Vasketemperaturer: 70, 65, 60, 
55, 50, 45 °C

 n Maks temperatur på 
inntaksvann: 70 °C

 n Antall av programmer: 13
 n Auto program
 n Hygiene program
 n Økovask
 n Additional possibilities: Self 
cleaning

 n Inverter PowerDrive
 n Rustfri stål innvendig
 n Indikator for resterende tid
 n Visuell varsling når maskinen 
er ferdig

 n LED status lys
 n Utsatt start opp til 24 timer

 n Selvrensende filter
 n Feildiagnostikk
 n Full AquaStop
 n PowerZones™: 3
 n Spylearmer: 3
 n PowerZone™ Bestikk - ekstra 
spyling av bestikkurven

 n Antall kurve: 3
 n Topp kurv: Easy height 
adjustment; Divisible and 
removable; With rack for knives 
and utensils; With rack for bowls 
and cups; Med teleskopskinner; 
Handle

 n Overkurv: Tight mesh base; 
Handle; Handle with stainless 
steel logotype; Nedfellbar 
vinhylle - venstre; Nedfellbar 
vinhylle - høyre; Foldable wine 
shelf with utensil rack-right; Fast 
tallerkenrekke; Fast glassholder; 
Standard kniv holder; Guide 
rails with ball bearings

 n Underkurv: Tight mesh base; 
Handle; Håndtak med logo 
i rustfritt stål; Nedfellbar og 
delelig tallerkenrekke bakerst; 
Bestikkurv

 n Innstillbar høyde: 50 mm
 n Høyden justerbar fra front: 
Høyden justerbar fra front

 n Tilleggs strøm: 1900 W
 n Sikringsstørrelse: 10 amp

728686

 728582

 728583

DBI644IG.B
Innbyggings oppvaskmaskin
Sort
Mål (HxBxD): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

DBI644IG.S
Innbyggings oppvaskmaskin
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

DBI644IG.W
Innbyggings oppvaskmaskin
Hvit
Mål (HxBxD): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

Innbyggings maskiner

Kr 10 995,-Kr 11 695,-Kr 12 395,-
728686728583 728582
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 n Energiklasse: A+++

Energiforbruk ved normal 
program

 n Energibruk: 0,82 kWt
 n Oppvaskeevne: A
 n Tørkeevne: A
 n Kuverter: 13
 n Vannforbruk: 10,4 ltr.
 n Varighet på normalprogram: 
210 min

 n Energiforbruk kWh/år: 233 kWt
 n Vannforbruk/år: 2926 ltr.
 n Lydnivå (maks.): 44 dB(A)re 1 
pW

Beskrivelse
 n Maks temperatur på 
inntaksvann: 70 °C

 n Antall av programmer: 6
 n Auto program
 n Hurtigvask
 n Økovask
 n Turbo Drying+™
 n Inverter PowerDrive
 n Rustfri stål innvendig
 n Indikator for resterende tid
 n Visuell varsling når maskinen 
er ferdig

 n Utsatt start opp til 24 timer

 n Selvrensende filter
 n Feildiagnostikk
 n Full AquaStop
 n PowerZones™: 2
 n Spylearmer: 2
 n PowerZone™ Bestikk - ekstra 
spyling av bestikkurven

 n Antall kurve: 4
 n Overkurv: Tight mesh base; 
Handle; Handle with stainless 
steel logotype; Nedfellbar 
vinhylle - venstre; Nedfellbar 
vinhylle - høyre; Fast 
tallerkenrekke; Fast glassholder; 
Standard kniv holder; Guide 
rails with ball bearings

 n Underkurv: Tight mesh base; 
Handle; Håndtak med logo 
i rustfritt stål; Nedfellbar og 
delelig tallerkenrekke bakerst; 
Bestikkurv

 n Innstillbar høyde: 50 mm
 n Høyden justerbar fra front: 
Høyden justerbar fra front

 n Tilleggs strøm: 1700 W
 n Sikringsstørrelse: 10 amp

 728579DBI133I.W
Innbyggings oppvaskmaskin
Hvit
Mål (HxBxD): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

Innbyggings maskiner

Kr 9 595,-
728579
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Kr 17 895,-

 n Energiklasse: A++

Energiforbruk ved normal 
program

 n Energibruk: 0,97 kWt
 n Oppvaskeevne: A
 n Tørkeevne: A
 n Kuverter: 17
 n Vannforbruk: 9,9 ltr.
 n Varighet på normalprogram: 
325 min

 n Energiforbruk kWh/år: 276 kWt
 n Vannforbruk/år: 2772 ltr.
 n Lydnivå (maks.): 39 dB(A)re 1 
pW

Beskrivelse
 n Vasketemperaturer: 70, 65, 60, 
55, 50, 45 °C

 n Maks temperatur på 
inntaksvann: 70 °C

 n Antall av programmer: 13
 n Auto program
 n Hygiene program
 n Økovask
 n Additional possibilities: Self 
cleaning

 n Inverter PowerDrive
 n Rustfri stål innvendig
 n Indikator for resterende tid
 n Visuell varsling når maskinen 
er ferdig

 n LED status lys
 n Utsatt start opp til 24 timer
 n Selvrensende filter
 n Feildiagnostikk
 n Full AquaStop
 n PowerZones™: 3

 n Spylearmer: 3
 n PowerZone™ Bestikk - ekstra 
spyling av bestikkurven

 n Antall kurve: 4
 n Topp kurv: Easy height 
adjustment; Divisible and 
removable; With rack for knives 
and utensils; With rack for bowls 
and cups; Med teleskopskinner; 
Handle

 n Overkurv: Tight mesh base; 
Nedfellbar vinhylle - høyre; 
Foldable/divisible wine shelf-
left; Two foldable glass support; 
Bred knivholder; China guard; 
LightLock; Guide rails with ball 
bearings

 n Midt-kurv: Removable rack for 
large utensils; Removable rack 
for bowls, cups and glasses; 
Handle; Non-return valve; Guide 
rails with ball bearings

 n Underkurv: Tight mesh 
base; Nedfellbar og delelig 
tallerkenrekke bakerst; Foldable/
divisible front pin row; Vase/
bottle holder; Bestikkurv; 
Foldable/divisible wine shelf rear

 n Oppvaskmaskinen leveres uten 
den viste fronten

 n Innstillbar høyde: 50 mm
 n Høyden justerbar fra front
 n Tilleggs strøm: 1900 W
 n Sikringsstørrelse: 10 amp

 728575DFI676GXXL
Integrerbar oppvaskmaskin
Kan klare montering av 70-80 cm høye møbelfronter* eller 
ASKOs møbelfronter
Mål (HxBxD): 86-91 × 59,6 × 55,9 cm

Innebygde, integrerte 
maskiner - XXL
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Ved montering av dørfronter på mellom 70–72 cm vil en del av hengslene synes under døren. Ved montering av meget lette eller meget tunge møbelfronter på fullintegrerte oppvaskmaskiner, kan det være behov 
for tilkjøp av andre fjærer til møbelfrontens åpne/lukke mekanisme . Det vil typisk være snakk om kraftigere fjærer til en alminlige 82-87 cm høye oppvaskmaskiner og mindre kraftige fjærer til XXL modellene 86-
91 cm høye oppvaskmaskiner. 



Kr 15 195,-

Kr 10 995,-

 n Energiklasse: A+++

Energiforbruk ved normal 
program

 n Energibruk: 0,84 kWt
 n Oppvaskeevne: A
 n Tørkeevne: A
 n Kuverter: 15
 n Vannforbruk: 9,7 ltr.
 n Varighet på normalprogram: 
325 min

 n Energiforbruk kWh/år: 239 kWt
 n Vannforbruk/år: 2716 ltr.
 n Lydnivå (maks.): 40 dB(A)re 1 
pW

Beskrivelse
 n Vasketemperaturer: 70, 65, 60, 
55, 50, 45 °C

 n Maks temperatur på 
inntaksvann: 70 °C

 n Antall av programmer: 13
 n Auto program
 n Hygiene program
 n Økovask
 n Additional possibilities: Self 
cleaning

 n Inverter PowerDrive
 n Rustfri stål innvendig
 n Indikator for resterende tid
 n Visuell varsling når maskinen 
er ferdig

 n LED status lys
 n Utsatt start opp til 24 timer
 n Selvrensende filter
 n Feildiagnostikk
 n Full AquaStop
 n PowerZones™: 3

 n Spylearmer: 3
 n PowerZone™ Bestikk - ekstra 
spyling av bestikkurven

 n Antall kurve: 4
 n Topp kurv: Easy height 
adjustment; Divisible and 
removable; With rack for knives 
and utensils; With rack for bowls 
and cups; Med teleskopskinner;

 n Overkurv: Tight mesh base; 
Nedfellbar vinhylle - høyre; 
Foldable/divisible wine shelf-
left; Two foldable glass support; 
Bred knivholder; China guard; 
LightLock; Guide rails with ball 
bearings

 n Midt-kurv: Removable rack for 
large utensils; Removable rack 
for bowls, cups and glasses;  
Non-return valve; Guide rails 
with ball bearings

 n Underkurv: Tight mesh 
base; Nedfellbar og delelig 
tallerkenrekke bakerst; Foldable/
divisible front pin row; Vase/
bottle holder; Bestikkurv; 
Foldable/divisible wine shelf rear

 n Oppvaskmaskinen leveres uten 
den viste fronten

 n Innstillbar høyde: 50 mm
 n Høyden justerbar fra front
 n Tilleggs strøm: 1900 W
 n Sikringsstørrelse: 10 amp

 728574DFI655GXXL
Integrerbar oppvaskmaskin
Kan klare montering av 70-80 cm høye møbelfronter* eller 
ASKOs møbelfronter
Mål (HxBxD): 86-91 × 59,6 × 55,9 cm

 n Energiklasse: A+++

Energiforbruk ved normal 
program

 n Energibruk: 0,83 kWt
 n Oppvaskeevne: A
 n Tørkeevne: A
 n Kuverter: 14
 n Vannforbruk: 9,5 ltr.
 n Varighet på normalprogram: 
350 min

 n Energiforbruk kWh/år: 236 kWt
 n Vannforbruk/år: 2660 ltr.
 n Lydnivå (maks.): 42 dB(A)re 1 
pW

Beskrivelse
 n Vasketemperaturer: 70, 65, 60, 
55, 50, 45 °C

 n Maks temperatur på 
inntaksvann: 70 °C

 n Antall av programmer: 13
 n Auto program
 n Hygiene program
 n Økovask
 n Additional possibilities: Self 
cleaning

 n Inverter PowerDrive
 n Rustfri stål innvendig
 n Indikator for resterende tid
 n Visuell varsling når maskinen 
er ferdig

 n LED status lys
 n Utsatt start opp til 24 timer
 n Selvrensende filter

 n Feildiagnostikk
 n Full AquaStop
 n PowerZones™: 3
 n Spylearmer: 3
 n PowerZone™ Bestikk - ekstra 
spyling av bestikkurven

 n Antall kurve: 3
 n Topp kurv: Easy height 
adjustment; Divisible and 
removable; With rack for knives 
and utensils; With rack for bowls 
and cups; Med teleskopskinner

 n Overkurv: Tight mesh base; 
Nedfellbar vinhylle - venstre; 
Nedfellbar vinhylle - høyre; 
Foldable wine shelf with utensil 
rack-right; Fast tallerkenrekke; 
Fast glassholder; Standard kniv 
holder; Guide rails with ball 
bearings

 n Underkurv: Tight mesh 
base; Nedfellbar og delelig 
tallerkenrekke bakerst; 
Bestikkurv

 n Oppvaskmaskinen leveres uten 
den viste fronten

 n Innstillbar høyde: 50 mm
 n Høyden justerbar fra front
 n Tilleggs strøm: 1900 W
 n Sikringsstørrelse: 10 amp

 728572DFI644GXXL
Integrerbar oppvaskmaskin
Kan klare montering av 70-80 cm høye møbelfronter* eller 
ASKOs møbelfronter
Mål (HxBxD): 86-91 × 59,6 × 55,9 cm

33
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Ved montering av dørfronter på mellom 70–72 cm vil en del av hengslene synes under døren. Ved montering av meget lette eller meget tunge møbelfronter på fullintegrerte oppvaskmaskiner, kan det være behov 
for tilkjøp av andre fjærer til møbelfrontens åpne/lukke mekanisme . Det vil typisk være snakk om kraftigere fjærer til en alminlige 82-87 cm høye oppvaskmaskiner og mindre kraftige fjærer til XXL modellene 86-
91 cm høye oppvaskmaskiner. 

Kr 11 695,-

 n Energiklasse: A+++

Energiforbruk ved normal 
program

 n Energibruk: 0,83 kWt
 n Oppvaskeevne: A
 n Tørkeevne: A
 n Kuverter: 14
 n Vannforbruk: 9,5 ltr.
 n Varighet på normalprogram: 
350 min

 n Energiforbruk kWh/år: 236 kWt
 n Vannforbruk/år: 2660 ltr.
 n Lydnivå (maks.): 39 dB(A)re 1 
pW

Beskrivelse
 n Vasketemperaturer: 70, 65, 60, 
55, 50, 45 °C

 n Maks temperatur på 
inntaksvann: 70 °C

 n Antall av programmer: 13
 n Auto program
 n Hygiene program
 n Økovask
 n Additional possibilities: Self 
cleaning

 n Inverter PowerDrive
 n Rustfri stål innvendig
 n Indikator for resterende tid
 n Visuell varsling når maskinen 
er ferdig

 n LED status lys
 n Utsatt start opp til 24 timer
 n Selvrensende filter

 n Feildiagnostikk
 n Full AquaStop
 n PowerZones™: 3
 n Spylearmer: 3
 n PowerZone™ Bestikk - ekstra 
spyling av bestikkurven

 n Antall kurve: 3
 n Topp kurv: Easy height 
adjustment; Divisible and 
removable; With rack for knives 
and utensils; With rack for bowls 
and cups; Med teleskopskinner; 
Handle

 n Overkurv: Tight mesh base; 
Nedfellbar vinhylle - venstre; 
Nedfellbar vinhylle - høyre; 
Foldable wine shelf with utensil 
rack-right; Fast tallerkenrekke; 
Fast glassholder; Standard kniv 
holder; Guide rails with ball 
bearings

 n Underkurv: Tight mesh 
base; Nedfellbar og delelig 
tallerkenrekke bakerst; 
Bestikkurv

 n Oppvaskmaskinen leveres uten 
den viste fronten

 n Innstillbar høyde: 50 mm
 n Høyden justerbar fra front
 n Tilleggs strøm: 1900 W
 n Sikringsstørrelse: 10 amp

 728549DFI646G
Integrerbar oppvaskmaskin
Kan klare montering av 68-76 cm høye møbelfronter* eller 
ASKOs møbelfronter
Mål (HxBxD): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

Innebygde, integrerte 
maskiner



Kr 2 495,-
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Pro Series™-dør
Front til integrerbar oppvaskmaskin
Rustfritt stå
Mål (HxBxD): 71,6 × 59,3 × 1,6 cm

 n Passer til alle ASKOs  
fullintegrerte oppvaskmaskiner

Ved montering av dørfronter på mellom 70–72 cm vil en del av hengslene synes under døren. Ved montering av meget lette eller meget tunge møbelfronter på fullintegrerte oppvaskmaskiner, kan det være behov 
for tilkjøp av andre fjærer til møbelfrontens åpne/lukke mekanisme . Det vil typisk være snakk om kraftigere fjærer til en alminlige 82-87 cm høye oppvaskmaskiner og mindre kraftige fjærer til XXL modellene 86-
91 cm høye oppvaskmaskiner. 

 462510

Kr 10 295,-

 n Energiklasse: A+++

Energiforbruk ved normal 
program

 n Energibruk: 0,83 kWt
 n Oppvaskeevne: A
 n Tørkeevne: A
 n Kuverter: 14
 n Vannforbruk: 9,5 ltr.
 n Varighet på normalprogram: 
350 min

 n Energiforbruk kWh/år: 236 kWt
 n Vannforbruk/år: 2660 ltr.
 n Lydnivå (maks.): 42 dB(A)re 1 
pW

Beskrivelse
 n Vasketemperaturer: 70, 65, 60, 
55, 50, 45 °C

 n Maks temperatur på 
inntaksvann: 70 °C

 n Antall av programmer: 13
 n Auto program
 n Hygiene program
 n Økovask
 n Additional possibilities: Self 
cleaning

 n Inverter PowerDrive
 n Rustfri stål innvendig
 n Indikator for resterende tid
 n Visuell varsling når maskinen 
er ferdig

 n LED status lys
 n Utsatt start opp til 24 timer
 n Selvrensende filter

 n Feildiagnostikk
 n Full AquaStop
 n PowerZones™: 3
 n Spylearmer: 3
 n PowerZone™ Bestikk - ekstra 
spyling av bestikkurven

 n Antall kurve: 3
 n Topp kurv: Easy height 
adjustment; Divisible and 
removable; With rack for knives 
and utensils; With rack for bowls 
and cups; Med teleskopskinner

 n Overkurv: Tight mesh base; 
Nedfellbar vinhylle - venstre; 
Nedfellbar vinhylle - høyre; 
Foldable wine shelf with utensil 
rack-right; Fast tallerkenrekke; 
Fast glassholder; Standard kniv 
holder; Guide rails with ball 
bearings

 n Underkurv: Tight mesh 
base; Nedfellbar og delelig 
tallerkenrekke bakerst; 
Bestikkurv

 n Oppvaskmaskinen leveres uten 
den viste fronten

 n Innstillbar høyde: 50 mm
 n Høyden justerbar fra front
 n Tilleggs strøm: 1900 W
 n Sikringsstørrelse: 10 amp

 728541DFI644G
Integrerbar oppvaskmaskin
Kan klare montering av 68-76 cm høye møbelfronter* eller 
ASKOs møbelfronter
Mål (HxBxD):82-87 × 59,6 × 55,9 cm
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Når du åpner døren, glir trefronten oppover.

Perfekt integrering med en skyvedør
Skyvedørløsningen gjør det mulig å oppnå tette installasjoner 
uten at frontdøren i tre og kjøkkeninnredningen gnisser 
mot hverandre. Tredøren glir oppover når du åpner 
oppvaskmaskinen og nedover når du lukker den, slik at det er 
mulig å installere svært tett – helt ned til to millimeter* mellom 
oppvaskmaskinens dør og den underliggende sokkelen eller 
skuffefronten.

* uten statuslampe
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Kr 10 995,-

Fuldintegrerbar - med 
Sliding door

 n Energiklasse: A+++

Energiforbruk ved normal 
program

 n Energibruk: 0,82 kWt
 n Oppvaskeevne: A
 n Tørkeevne: A
 n Kuverter: 13
 n Vannforbruk: 12,7 ltr.
 n Varighet på normalprogram: 
280 min

 n Energiforbruk kWh/år: 234 kWt
 n Vannforbruk/år: 3556 ltr.
 n Kontroll: Knapp
 n Lydnivå (maks.): 44 dB(A)re 1 
pW

Beskrivelse
 n Vasketemperaturer: 70, 65, 60, 
55, 50, 45 °C

 n Maks temperatur på 
inntaksvann: 70 °C

 n Antall av programmer: 12
 n Hygiene program
 n Økovask
 n Additional possibilities: Self 
cleaning

 n Mulighet for å opprette egne 
programmer

 n TotalDry – automatisk døråpner
 n Rustfri stål innvendig

 n Glideskinne- passer til alle 
fronter og sokler

 n Indikator for resterende tid
 n Visuell varsling når maskinen 
er ferdig

 n Utsatt start opp til 24 timer
 n Selvrensende filter
 n Feildiagnostikk
 n Full AquaStop
 n PowerZones™: 2
 n Spylearmer: 2
 n PowerZone™ Bestikk - ekstra 
spyling av bestikkurven

 n Antall kurve: 2
 n Overkurv: Tight mesh base; 
Nedfellbar vinhylle - venstre; 
Nedfellbar vinhylle - høyre; Fast 
tallerkenrekke; Fast glassholder; 
Standard kniv holder; Guide 
rails with ball bearings

 n Underkurv: Tight mesh 
base; Nedfellbar og delelig 
tallerkenrekke bakerst; 
Bestikkurv

 n Oppvaskmaskinen leveres uten 
den viste fronten

 n Innstillbar høyde: 50 mm
 n Høyden justerbar fra front 
 n Tilleggs strøm: 1900 W
 n Sikringsstørrelse: 10 amp

729130DSD633
Integrerbar oppvaskmaskin
Kan klare montering av 72-80 cm høye møbelfronter* eller 
ASKOs møbelfronter
Mål (HxBxD): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm
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Alltid riktig temperatur
Hvis du opplever at favorittvinen din ikke smaker like godt som 
du husker fra sist gang, skyldes det oftere oppbevaringsmåten 
enn feil under den faktiske vinproduksjonen. Temperaturen er 
en viktig faktor for å bevare og utvikle vinens smaksstoffer. På 
vinkjølerne våre kan du stille inn nøyaktig riktig temperatur for 
vintypen og særpreget du ønsker å bevare.

Fleksibelt fryseskap
Fryseskapet har en egen temperaturregulator slik at du kan 
veksle mellom frysing og kjøling. Denne funksjonen passer 
perfekt når du har behov for midlertidig oppbevaring av vann, 
mineralvann eller øl. Overgangen fra enten frysermodus til 
modus for fersk mat og omvendt tar kun omkring tre timer.



576633

576632

Kr 37 195,-

Kr 15 195,-

Frittstående vinsenter 

R2684SR
Frittstående kjøleskap
Farge: Rustfritt stål
Høyde: 185 cm

RWFN2684SL
Vin/kombi: vinkjøler/fryser/kjøleskap
Farge: Rustfritt stål
Høyde: 185 cm

Kapasitet
 n Kapasitet 368 l

Generell informasjon
 n Energiklasse: A++
 n Støynivå (maks.):  
38 dB(A)re 1 pW

 n LED-list i taket
 n Lydalarm for åpen dør

Funksjoner
 n FreshAir: ionisator i kjøleskapet
 n DynamiCooling
 n Adaptiv temperaturregulering
 n SuperCool

 n 2 FreshZone-skuffer
 n 7 glasshyller
 n CrispZone: grønnsaksskuff
 n Flaskestativ av metall

Utstyr
 n Toppdeksel AC212S 
(577037) for montering 
av vinkombinasjonen 
RWFN2684SL sammen med 
R2684SR for en perfekt 
vinsenterløsning

Kapasitet
 n Vinkjøler, plass til 46 vinflasker 
(flasker på 0,75 liter)

 n  Kapasitet 225 l
 n Nedre fleksibel skuff: Fryser 
eller kjøleskap

 n Kapasitet: 85 l

Generell informasjon
 n Energiklasse: A+
 n Støynivå (maks.):  
42 dB(A)re 1 pW

 n LED-list i taket, ved kurven og i 
fryseren

 n Lydalarm for åpen dør

Funksjoner
 n Vinkjøler med 6 flaskehyller i tre 
og en trekurv

 n Fleksibel skuff – kjøling eller 
fryser

 n Adaptiv temperaturregulering
 n ActiveAir for gjenoppretting av 
riktig temperatur

 n Ingen frost i fryser – ingen is
 n Helelektroniske regulatorer
 n Reversibel dør
 n LED-lamper

Utstyr
 n Toppdeksel AC212S 
(577037) for montering 
av vinkombinasjonen 
RWFN2684SL sammen med 
R2684SR for en perfekt 
vinsenterløsning

Kr 695,-

CFS-AR029
Side ved side-sett

Beskrivelse
 n for montering av vinkombinasjonen RWFN2684SL sammen med 
R2284SR for en perfekt vinsenterløsning

 576625

39



Kjøl og frys

40

FreshAir™ har en antibakteriell effekt og bevarer ferskheten i 
maten opptil 60 % lenger. Viften sprer ioner i fryseren for å gi 
maks. effekt med hensyn til frisk luft og fersk mat. Den ideelle 
temperaturen gjenopprettes raskt i kjøleskapet etter at døren er 
åpnet.

FreshAir™ med vifte
Med ASKO kjøle-/fryseskap vil den sunne maten din ha optimale 
vilkår for å være fersk lengre. Skapet har en unik evne til å 
tilpasse seg etter din personlige livsstil, og bevarer maten på 
best mulig optimal måte for å bevare vitaminer og eliminere 
bakterier på en effektiv måte.

Hold det kjølig



Kombiskap

Kr 9 895,-
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Med den nye adaptive temperaturstyriingen, vil din ASKO-fryser 
tilpasse seg dine vaner og gi deg optimal temperaturstyring. 
Smarte sensorer følger i løpet av en uke nøye med på måten du 
bruker kjøleskapet på og tilpasse seg din livsstil. 

Tilpasser seg din sunne livsstill
NoFrost sikrer effektiv sirkulasjon av kald luft som vil fjerne 
fuktighet i fryseren. Den konstante sirkulasjon forhindrer 
isdannelse på mat, og den holder seg derfor frisk og sunn 
lenger. Ingen is betyr også mer plass i fryseren, og ingen 
avriming.

NoFrost

729452RFN22831W
Kombiskap
Hvit
Mål (HxBxD): 185 × 60 × 64 cm

Beskrivelse
 n Energiklasse: A++
 n Netto kapasitet kjøl: 222 ltr.
 n Netto kapasitet frys: 85 ltr.
 n Antall stjerner: 4
 n Oppbevaringstid ved 
strømbrudd: 18 t

 n Innfrysingskapasitet: 5 kg/24 t
 n Lydnivå (maks.): 42 dB(A)re 1 
pW

 n Display: LED display
 n LED belysning
 n Lydalarm for åpen dør
 n Døråpning: Døren kan 
omhengsles

Kjøl
 n FreshAir™:Ioniseringsfunksjon i 
kjøleskapet

 n Luftsirkulasjon: Multiflow 360°: 
Multi 3D luftsirkulasjon

 n Adaptive Temperature Control - 
intelligent minne

 n Coldbox™ (2-3°C)
 n 4 glass hyller
 n Flaskeholder I dør: Flaskehylle 
med holder

Frys
 n NoFrost
 n Auto defrost
 n Super Freeze™ - svært intens 
innfrysing i øverste skuff

 n 1 isterningbrett
 n Innfrysing: 3 skuffer
 n BigBox™



Kr 12 795,- Kr 11 995,-

Kr 14 195,-
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454852

457746

457747

454851

RFN2286SR - ProSerie
Kombiskap - Høyre hengslet
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 185 × 60 × 64 cm

RFN2284W
Kombiskap
Hvit
Mål (HxBxD): 185 × 60 × 64 cm

RFN2284W - 457746

Hvit 

RFN2284S
Kombiskap
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 185 × 60 × 64 cm

RFN2284S  - 457747

Rustfritt stål

RFN2286SR 454852

Høyre hengslet

RFN2286SL - ProSerie
Kombiskap - Venstre hengslet
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 185 × 60 × 64 cm

RFN2286SL - 454851

Venstre hengslet

Beskrivelse
 n Energiklasse: A++
 n Netto kapasitet kjøl: 222 ltr.
 n Netto kapasitet frys: 85 ltr.
 n Antall stjerner: 4
 n Oppbevaringstid ved 
strømbrudd: 18 t

 n Innfrysingskapasitet: 12 kg/24 t
 n Lydnivå (maks.): 42 dB(A)re 1 
pW

 n Dørmateriell : Ekte Inox med 
TouchFree belegg

 n Antall kompressorer: 1
 n EcoMode
 n Display: LED display
 n LED belysning
 n Lydalarm for åpen dør
 n Convertible Zone (konverterer 
fryser til Active Coldbox™)

 n Hjul bakerst
 n Døråpning: Venstre hengslet

Kjøl
 n FreshAir™:Ioniseringsfunksjon i 
kjøleskapet

 n Luftsirkulasjon: Multiflow 360°: 
Multi 3D luftsirkulasjon

 n Adaptive Temperature Control - 
intelligent minne

 n Super Cool™
 n Active Freshbox™ til frukt og 
grønt

 n 4 glass hyller
 n Active Coldbox™, 0 °C til kjøtt 
og fisk

 n Flaskeholder I dør: Flaskehylle 
med holder

Frys
 n NoFrost
 n Auto defrost
 n Super Freeze™ - svært intens 
innfrysing i øverste skuff

 n Super Freeze™ - svært intens 
innfrysing i øverste skuff

 n 1 isterningbrett
 n Innfrysing: 3 skuffer
 n BigBox™

Beskrivelse
 n Energiklasse: A++
 n Netto kapasitet kjøl: 222 ltr.
 n Netto kapasitet frys: 85 ltr.
 n Antall stjerner: 4
 n Oppbevaringstid ved 
strømbrudd: 18 t

 n Innfrysingskapasitet: 12 kg/24 t
 n Lydnivå (maks.): 42 dB(A)re 1 
pW

 n Dørmateriell : Ekte Inox med 
TouchFree belegg

 n Antall kompressorer: 1
 n EcoMode
 n Display: LED display
 n LED belysning
 n Lydalarm for åpen dør
 n Convertible Zone (konverterer 
fryser til Active Coldbox™)

 n Hjul bakerst
 n Døråpning: Døren kan 
omhengsles

Kjøl
 n FreshAir™:Ioniseringsfunksjon i 
kjøleskapet

 n Luftsirkulasjon: Multiflow 360°: 
Multi 3D luftsirkulasjon

 n Adaptive Temperature Control - 
intelligent minne

 n Super Cool™
 n Active Freshbox™ til frukt og 
grønt

 n 4 glass hyller
 n Active Coldbox™, 0 °C til kjøtt 
og fisk

 n Flaskeholder I dør: Flaskehylle 
med holder

Frys
 n NoFrost
 n Auto defrost
 n Super Freeze™ - svært intens 
innfrysing i øverste skuff

 n Super Freeze™ - svært intens 
innfrysing i øverste skuff

 n 1 isterningbrett
 n Innfrysing: 3 skuffer
 n BigBox™

Kombiskap



Kr 10 595,-

Kr 9 895,-

Kr 9 895,-

Kr 9 195,-
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521599

521564

521601

521565

FN2283W
Fryseskap
Hvit
Mål (HxBxD): 185 × 60 × 64 cm

R2283W
Kjøleskap
Hvit
Mål (HxBxD): 185 × 60 × 64 cm

FN2283W - 521599

Hvit

R2283W - 521564

Hvit

FN2283S
Fryseskap
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 185 × 60 × 64 cm

R2283S
Kjøleskap
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 185 × 60 × 64 cm

FN2283S - 521601

Rustfritt stål

R2283S - 521565

Rustfritt stål

Beskrivelse
 n Energiklasse: A++
 n Netto kapasitet frys: 243 ltr.
 n Antall stjerner: 4
 n Oppbevaringstid ved 
strømbrudd: 15 t

 n Innfrysingskapasitet: 18 kg/24 t
 n Lydnivå (maks.): 42 dB(A)re 1 
pW

 n Dørmateriell : Ekte Inox med 
TouchFree belegg

 n Antall kompressorer: 1
 n Display: LED display
 n Opplyst innside i 
fryseseksjonen: LED

 n Døråpning: Dørene kan 
omhengsles

Frys
 n Auto defrost
 n NoFrost
 n Super Freeze™ - svært intens 
innfrysing i øverste skuff

 n Innfrysing: 1 dør 6 skuffer
 n Side-by-side med R2283

Beskrivelse
 n Energiklasse: A++
 n Netto kapasitet kjøl: 368 ltr.
 n Lydnivå (maks.): 38 dB(A)re 1 
pW

 n Dørmateriell : Ekte Inox med 
TouchFree belegg

 n Antall kompressorer: 1
 n Display: LED display
 n LED belysning
 n Døråpning: Døren kan 
omhengsles

Kjøl
 n FreshAir™:Ioniseringsfunksjon i 
kjøleskapet

 n DynamiCooling
 n Adaptive Temperature Control - 
intelligent minne

 n Super Cool™
 n Coldbox™ (2-3°C)
 n 7 glass hyller
 n Grønsaksskuffe med 
HumidityControl: stor 
grønsaksskuffe med 
fuktighetskontroll

 n Grønsaksskuffe
 n Flaskebøyle
 n Side-by-side med FN2283

Kjøle- og fryseskap



Kr 10 995,-

Kr 13 795,-
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Innebygd integrert 
kombiskap

RFN31831I
Integrerbart kombiskap
Door til door beslag
Mål (HxBxD): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

Beskrivelse
 n Energiklasse: A++
 n Energiforbruk kWh/år: 230 kWt
 n Netto kapasitet kjøl: 180 ltr.
 n Netto kapasitet frys: 68 ltr.
 n Antall stjerner: 4
 n Oppbevaringstid ved 
strømbrudd: 16 t

 n Innfrysingskapasitet: 8 kg/24 t
 n Lydnivå (maks.): 39 dB(A)re 1 
pW

 n Elektronisk styring av 
temperatur

 n Display: LED display
 n Sirkulasjonsvifte
 n LED belysning
 n Lydalarm for åpen dør
 n Døråpning: Døren kan 
omhengsles

Kjøl
 n FreshAir™:Ioniseringsfunksjon i 
kjøleskapet

 n Adaptive Temperature Control - 
intelligent minne

 n Coldbox™ (2-3°C)
 n MoistControl i skuffer
 n 5 glasshyller
 n MultiAdjust hyller
 n Flaskebøyle
 n Egg/isbit-beholder

Frys
 n NoFrost DualAdvance
 n Super Freeze™ - svært intens 
innfrysing i øverste skuff

 n Innfrysing: 3 skuffer

 728904

728905RF31831I
Integrerbart kombiskap
Hvit
Mål (HxBxD): 177,2 × 54 × 54,5 cm

Beskrivelse
 n Energiklasse: A++
 n Netto kapasitet kjøl: 187 ltr.
 n Netto kapasitet frys: 71 ltr.
 n Antall stjerner: 4
 n Oppbevaringstid ved 
strømbrudd: 18 t

 n Innfrysingskapasitet: 3,5 kg/24 t
 n Lydnivå (maks.): 38 dB(A)re 1 
pW

 n Dørmateriell : Steel look
 n Antall kompressorer: 1
 n Elektronisk styring av 
temperatur

 n Display: LED display
 n Sirkulasjonsvifte
 n LED belysning
 n Lydalarm for åpen dør
 n Døråpning: Døren kan 
omhengsles

Kjøl
 n Adaptive Temperature Control - 
intelligent minne

 n 5 glasshyller
 n MultiAdjust hyller
 n Grønsaksskuffe med 
HumidityControl

 n Flaskebøyle
 n Egg/isbit-beholder
 n HiddenSpace

Frys
 n FrostLess: Mindre isdannelse i 
fryseren

 n Super Freeze™ - svært intens 
innfrysing i øverste skuff

 n Innfrysing: 3 skuffer



Kr 10 995,-

Kr 17 195,-
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Innebygd integrert
kjøle- og fryseskap

R31831I
Integrerbart kjøleskap
Door til door beslag
Mål (HxBxD): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

Beskrivelse
 n Energiklasse: A++
 n Energiforbruk kWh/år: 113 kWt
 n Netto kapasitet kjøl: 301 ltr.
 n Lydnivå (maks.): 37 dB(A)re 1 
pW

 n Elektronisk styring av 
temperatur

 n Display: LED display
 n Sirkulasjonsvifte
 n LED belysning
 n Lydalarm for åpen dør
 n Døråpning: Døren kan 
omhengsles

Kjøl
 n FreshAir™:Ioniseringsfunksjon i 
kjøleskapet

 n Adaptive Temperature Control - 
intelligent minne

 n Super Cool™
 n Coldbox™ (2-3°C)
 n MoistControl i skuffer
 n 7 glass hyller
 n MultiAdjust hyller
 n Flaskebøyle
 n Egg-beholder
 n Side-by-side med FN31842I

FN31842I
Integrerbart fryseskap
Door til door beslag
Mål (HxBxD): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

Beskrivelse
 n Energiklasse: A++
 n Energiforbruk kWh/år: 243 kWt
 n Netto kapasitet frys: 212 ltr.
 n Antall stjerner: 4
 n Oppbevaringstid ved 
strømbrudd: 20 t

 n Innfrysingskapasitet: 10 kg/24 t
 n Lydnivå (maks.): 39 dB(A)re 1 
pW

 n Elektronisk styring av 
temperatur

 n EcoMode
 n Display: LED display
 n Opplyst innside i 

fryseseksjonen: LED
 n Lydalarm for åpen dør
 n Døråpning: Døren kan 
omhengsles

Frys
 n NoFrost
 n Super Freeze™ - svært intens 
innfrysing i øverste skuff

 n Isbit-beholder
 n Skuffer med teleskoparmer
 n Side-by-side med R31831I

 728886

 728906
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Vask og tørk



47
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Interaksjon i smart design
Vaskemaskinene våre kjennetegnes av en unik samhandlings-
filosofi basert på grafisk display med hvite tall/symboler på svart 
bakgrunn, eller svarte tall/symboler på hvit bakgrunn. Tallene 
og symbolene er tydelige med klar kontrast og ingen irriterende 
flimring. Brukergrensesnittet er enkelt og brukervennlig, og 
gjør det lett å utforske alle funksjonene til vaskemaskinen. 
Du kan opprette dine egne favorittprogrammer ved hjelp av 
forskjellige moduser og alternativer, og deretter lagre dem 
slik at de lett kan velges neste gang du skal vaske. Modus- 
og alternativknappene har en hjelpefunksjon. Trykker du på 
knappen i to sekunder, får du mer informasjon om modusen eller 
alternativet. Dette gjør livet på vaskerommet lettere!

Vask
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Steel Seal™-dør
Et fellestrekk ved alle profesjonelle vaskemaskiner, enten de 
brukes på hoteller, sykehjem eller i skjønnhetssalonger, er at de 
ikke er utstyrt med gummibelg. Det er det god grunn til. Vasken 
blir mer hygienisk når du eliminerer dørpakninger av gummi, 
som kan forringes over tid og samle opp skitt og smuss. Steel 
Seal™-døren gjør det også lettere å fylle og tømme maskinen. 
Alle ASKO-vaskemaskiner til private husholdninger er utstyrt 
med denne slitesterke dørløsningen.

Støy- og vibrasjonskontroll blir viktigere og viktigere ettersom det 
blir mer og mer vanlig å bo i leiligheter hvor vaskerommet er i 
nærheten av oppholdsrommene. Vårt bidrag til en bedre hverdag 
for personer som har vaskemaskinen tett på livet, heter Quattro 
Construction™. Dette er et unikt, men enkelt system med fire 
støtdempere, som overfører vibrasjonsenergien fra den ytterste 
trommelen til maskinens bunnplate. Hele konstruksjonen står 
faktisk inne i kabinettet, og selv sentrifugering med maksimal 
omdreining er så å si uten vibrasjoner. Quattro-systemet er 
ekstremt holdbart og forlenger hele maskinens levetid.

Støtt som fjell Tøff mot skitt og snill mot tøy
Vasking er en balansegang mellom to motpoler, nemlig 
mekaniske påvirkninger og skånsom behandling av tekstilene. 
For at tøyet skal bli rent, kreves det alltid en viss mengde 
mekanisk påvirkning. Dette oppnås normalt ved hjelp av løftere, 
trommelbevegelser og trommelmønstre. Men overdreven 
mekanisk påvirkning skader tøyet. Ingeniørene våre tok 
utfordringen på strak arm og kom med en smart løsning: Active 
Drum™. De timeglassformede løftekammene, som kan fjernes, 
leder tøyet til den mer skånsomme delen i midten av trommelen, 
og flytter effektivt store partikler, f.eks. skitt og småstein, til de 
store hullene i ytterkanten av trommelen. Active Drum™ er perfekt 
avbalansert for å sikre best mulig vaske- og skylleresultater, 
samtidig som tøyet slites minimalt.

Pro Wash™ gir ekstra vaskekraft
I likhet med mange av de andre funksjonene og teknologiene i 
ASKO-vaskemaskinene, er ASKO Pro Wash™-systemet hentet fra 
det profesjonelle segmentet. I stedet for å nøye seg med vannet 
i bunnen av trommelen sørger Pro Wash™-systemet for aktiv 
sirkulasjon av vannet fra bunnen mot toppen, hvor to dyser sprøyter 
vannet over tøyet. Tøyet bløtlegges raskere, og dette gir ypperlige 
vaske- og skylleresultater selv med svært korte vaskesykluser. 
Takket være Pro Wash™-systemet kan du også stole på at selv 
store tøymengder både vaskes og skylles grundig. 
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Vaskemaskiner

Kr 13 495,-

Beskrivelse
 n Energiklasse: A+++
 n Sentrifugeringsevne: A
 n Restfuktighet: 44 %
 n Sentrifugeringshastighet: 1600 
rpm

 n Kapasitet (bomull): 8 kg
 n Vasketid: 175 min
 n Årlig vannforbruk: 10340 ltr.
 n Stor dør: 31 cm

Programmer
 n 21 programmer
 n Programmer: Bomull, Normal, 
hvit/farge, Delikat og silke, 
Tidsprogram, QuickWash, Mix 
Syntetisk, Ull/hånd

 n Spesielle programmer: Anti 
allergi, Anti-allergi bomull, Anti 
midder, PerfectBlack, Autovask, 
Skjorter, Intensiv vask, Quick Pro

 n Evne til å skape egne 
programmer: Memory program

 n Vaskeprogram: NormalCare, 
EcoCare, Anti Allergy, 
TimeCare, Intensive

Egenskap
 n AdaptTech vasking - Intelligent 
minne

 n BLDC motor
 n TotalWeight
 n Sensorer: Vann nivå kontroll
 n SuperSilent+
 n Display: LCD panel
 n Barnesikring
 n Språkvalg
 n Rustfri stål innvendig
 n AquaSTOP, PEX inntaksslange
 n Overløpskontroll
 n Kaldt vann

Funksjoner
 n Sentrifugehastighet
 n Temperaturinnstillinger
 n Forvask
 n Skyllestopp
 n Intensiv vask
 n DrumCleaning
 n Valg av sentrifugeringshastighet

574996W4086C.S/1
Vaskemaskin
Logic
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 85-88 × 59,5 × 58 cm

Kr 12 795,-

Beskrivelse
 n Energiklasse: A+++
 n Sentrifugeringsevne: A
 n Restfuktighet5: 44 %
 n Sentrifugeringshastighet: 1600 
rpm

 n Kapasitet (bomull): 9 kg
 n Vasketid: 175 min
 n Årlig vannforbruk: 10780 ltr.
 n Stor dør: 31 cm

Programmer
 n 21 programmer
 n Programmer: Bomull, Normal, 
hvit/farge, Delikat og silke, 
Tidsprogram, QuickWash, Mix 
Syntetisk, Ull/hånd

 n Spesielle programmer: Anti 
allergi, Anti-allergi bomull, Anti 
midder, PerfectBlack, Autovask, 
Skjorter, Intensiv vask, Quick Pro

 n Evne til å skape egne 
programmer: Memory program

 n Vaskeprogram: NormalCare, 
EcoCare, Anti Allergy, 
TimeCare, Intensive

 n PowerWash

Egenskap
 n AdaptTech vasking - Intelligent 
minne

 n BLDC motor
 n TotalWeight
 n Sensorer: Vann nivå kontroll
 n 4-D dusjsystem
 n SuperSilent+
 n Display: LCD panel
 n Barnesikring
 n Språkvalg
 n Rustfri stål innvendig
 n AquaSTOP, PEX inntaksslange
 n Overløpskontroll
 n Kaldt vann

Funksjoner
 n Sentrifugehastighet
 n Temperaturinnstillinger
 n Forvask
 n Skyllestopp
 n Intensiv vask
 n DrumCleaning
 n Valg av sentrifugeringshastighet

575287W4096P.W/1
Vaskemaskin
Logic
Hvit
Mål (HxBxD): 85-88 × 59,5 × 58 cm
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Kr 11 995,-

Beskrivelse
 n Energiklasse: A+++
 n Sentrifugeringsevne: A
 n Restfuktighet: 44 %
 n Sentrifugeringshastighet: 1600 
rpm

 n Kapasitet (bomull): 8 kg
 n Vasketid: 175 min
 n Årlig vannforbruk: 10340 ltr.
 n Stor dør: 31 cm

Programmer
 n 21 programmer
 n Programmer: Bomull, Normal, 
hvit/farge, Delikat og silke, 
Tidsprogram, QuickWash, Mix 
Syntetisk, Ull/hånd

 n Spesielle programmer: Anti 
allergi, Anti-allergi bomull, Anti 
midder, PerfectBlack, Autovask, 
Skjorter, Intensiv vask, Quick Pro

 n Evne til å skape egne 
programmer: Memory program

 n Vaskeprogram: NormalCare, 
EcoCare, Anti Allergy, 
TimeCare, Intensive

Egenskap
 n AdaptTech vasking - Intelligent 
minne

 n BLDC motor
 n TotalWeight
 n Sensorer: Vann nivå kontroll
 n SuperSilent+
 n Display: LCD panel
 n Barnesikring
 n Språkvalg
 n Rustfri stål innvendig
 n AquaSTOP, PEX inntaksslange
 n Overløpskontroll
 n Kaldt vann

Funksjoner
 n Sentrifugehastighet
 n Temperaturinnstillinger
 n Forvask
 n Skyllestopp
 n Intensiv vask
 n DrumCleaning
 n Valg av sentrifugeringshastighet

574995W4086C.W/1
Vaskemaskin
Logic
Hvit
Mål (HxBxD): 85-88 × 59,5 × 58 cm

Kr 10 595,-

Beskrivelse
 n Energiklasse: A+++
 n Sentrifugeringsevne: B
 n Restfuktighet: 48 %
 n Sentrifugeringshastighet: 1400 
rpm

 n Kapasitet (bomull): 8 kg
 n Vasketid: 175 min
 n Årlig vannforbruk: 10340 ltr.
 n Stor dør: 31 cm

Programmer
 n 15 programmer
 n Programmer: Bomull, Normal, 
hvit/farge, Tidsprogram, Mix 
Syntetisk, Ull/hånd, Strygelet / 
sport, Intensiv m/forvask

 n Spesielle programmer: 
PerfectBlack, Autovask, Intensiv 
vask, Quick Pro

 n Evne til å skape egne 
programmer: Memory program

 n Vaskeprogram: NormalCare, 
EcoCare, Intensive

Egenskap
 n AdaptTech vasking - Intelligent 
minne

 n BLDC motor
 n TotalWeight
 n Sensorer: Vann nivå kontroll
 n SuperSilent+
 n Display: LCD panel
 n Barnesikring
 n Språkvalg
 n Rustfri stål innvendig
 n AquaSTOP, PEX inntaksslange
 n Overløpskontroll
 n Kaldt vann

Funksjoner
 n Sentrifugehastighet
 n Temperaturinnstillinger
 n Forvask
 n Skyllestopp
 n Intensiv vask
 n DrumCleaning
 n Valg av sentrifugeringshastighet

574994W2084.W/1
Vaskemaskin
Classic line
Hvit
Mål (HxBxD): 85-88 × 59,5 × 58 cm



52

Skånsom tørking med varmepumpe
ASKOs tørketromler med varmepumpe er lukkede systemer hvor 
prosessluften sirkuleres konstant i tørketrommelen. Dette betyr 
at tørketromlene kan installeres i små, lukkede rom. Fuktigheten 
i luften fjernes med en fordamper, slik at temperaturen i 
tørkeprosessen kan senkes. Dermed blir tørkingen mer 
skånsom for tøyet uten at det går ut over tørkekapasiteten 
eller effektiviteten. I tillegg til mer skånsom tørking reduserer 
tørketrommelen med varmepumpe faren for at tøyet krymper. 
Du kan også tørke svært delikate tekstiler. Kombinasjonen 
av varmepumpeteknologien, det smarte Sensi Dry-systemet 
vårt og autoprogrammene, gjør at ASKOs tørketromler med 
varmepumpe er ekstremt energieffektive. Dette er gode nyheter 
både for miljøet og lommeboken.

Soft Drum™ og Air Lift™-frembringere
Soft Drum™ er en løsning som er utviklet for å bedre 
luftgjennomstrømningen rundt tøyet og dermed øke 
tørkeeffekten. De runde fordypninger med avrundede kanter 
virker dessuten som støtdempere som reduserer slitasjen på 
tøyet. Den nye trommeldesignen gir jevn, skånsom tørking av 
både store og små tøymengder. Frembringerne har også fått ny 
design. De nye Air Lift™-frembringerne er designet slik at tøyet 
løftes så høyt som mulig og blir værende lenger i luftstrømmen. 
Dette gir bedre tørkeeffekt og kortere tørketid. Air Lift™-
frembringerne fordeler tøyet jevnt i trommelen og hindrer at det 
klumper seg sammen. Korte, tilbakegående trommelbevegelser 
er også lagt til for å hindre sammenfiltring.

Tørk
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Tørketromler

Beskrivelse
 n Energiklasse: A+++
 n Kapasitet (bomull): 8 kg
 n Trommelvolum: 117 ltr.
 n Tørketid: 190 min
 n Energiforbruk kWh/år: 177 kWt
 n Stor dør: 34 cm
 n Rustfri trommel

Programmer
 n 12 programmer
 n Programmer: Auto Terry - , 
Auto jeans, Auto normalt tørt, 
Auto down, Auto synthetic, 
Auto tørt, Auto stryketørt, Auto 
meget tørt, Programme for 
bedding and other large items, 
Shirts programme, Quick Pro, 
Tidsstyrt tørking, Refresh

Funksjoner
 n Additional drying function
 n Lavere tørketemperatur
 n Antikrøllfunksjon etter 
programslutt

 n Oppfriskning

 n StartDelay
 n Funksjonen tidssparing

Beskrivelse
 n Lavere tørketemperatur
 n Antikrøllfunksjon etter 
programslutt

 n Lys i trommel
 n Display: LCD panel
 n Drying phase indicator
 n Varmepumpe
 n Integrert vannbeholder (3,5 ltr.)
 n Signal for full vannbeholder
 n Fuktsensor
 n Slukker automatisk når døren 
åpnes

 n Lavere tørketemperatur
 n TwinAir
 n BLDC motor

Beskrivelse
 n Energiklasse: A++
 n Kapasitet (bomull): 8 kg
 n Trommelvolum: 117 ltr.
 n Tørketid: 195 min
 n Energiforbruk kWh/år: 236 kWt
 n Stor dør: 34 cm
 n Rustfri trommel

Programmer
 n 9 programmer
 n Programmer: Auto normalt tørt, 
Auto synthetic - for synthetics 
and other sensitive fabrics, Auto 
tørt, Auto stryketørt, Auto meget 
tørt, Bedding - Programme 
for bedding and other large 
items, Quick Pro - effective 
quick programme, Refreshing 
programme for silk and wool, 
Tidsstyrt tørking, Refresh

Funksjoner
 n Additional drying function
 n Lavere tørketemperatur
 n Antikrøllfunksjon etter 
programslutt

 n Oppfriskning
 n StartDelay
 n Funksjonen tidssparing

Beskrivelse
 n Lavere tørketemperatur
 n Antikrøllfunksjon etter 
programslutt

 n Display: LCD panel
 n Drying phase indicator
 n Varmepumpe
 n Integrert vannbeholder (3,5 ltr.)
 n Signal for full vannbeholder
 n Fuktsensor
 n Slukker automatisk når døren 
åpnes

 n Lavere tørketemperatur
 n TwinAir
 n BLDC motor

576719

586979

576408

T408HD
Kondenstørketrommel med varmepumpe
Logic
Hvit
Mål (HxBxD): 85 × 59,5 × 58 cm

T408HD.S
Kondenstørketrommel med varmepumpe
Logic
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 85 × 59,5 × 58 cm

T208H.W
Kondenstørketrommel med varmepumpe
Classic line
Hvit
Mål (HxBxD): 85 × 59,5 × 58 cm

Kr 13 495,-

Kr 14 895,-

Kr 11 995,-
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Tørkeskap

Barn elsker å hoppe i sølepytter, leke i regnet og rulle seg i sand og 
snø. Og hvis regntøy og kjeledress skal overleve strabasene, er det 
viktig at man får tørket dem raskt. Her er tørkeskapet ideelt. På bare to 
timer er tøyet helt tørt og klart til nye utfordringer.

Tørkeskap egner seg godt til å tørke alle tekstiler du ikke får plass til i 
tørketrommelen eller som tørkes bedre ved lavere temperatur eller bør 
henges opp: Sko og støvler, sarte tekstiler som ull og silke, fritids- og 
sportsklær, som f.eks. regntøy, kjeledresser, rideutstyr, fiskeutstyr, skiut-
styr mm. 

Hurtig tørkingKan tørke alt
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Våre tørkeskap har tre rekker med opphengsbøyler, noe som tilsvarer til 
16-18 meter klessnor (3,5 kg tøy). Hanskeholderen på døren til tørkeska-
pet er perfekt til tørking av luer, votter, skjerf og lignende, og det prakti-
ske skostativet har plass til to rader sko i bunnen av skapet.

Hvem elsker ikke å kunne smyge sig inn i et deilig og varmt håndkle etter 
dusjen? Det kan du med et tørkeskap. Takket være den tidsforsinkede 
starten kan du også stille inn tørkeskapet slik at støvlene dine er varme før 
du tar dem på deg en kald og bitende vintermorgen.

Stor kapasitet og fleksibilitetVarme håndklær og lune vinterstøvler

Beskrivelse
 n Utfellbare og uttrekkbare 
opphengsstenger

Teknisk information
 n Klessnor: 16 m
 n Kapasitet: 4 kg
 n Heating power: 1500 W
 n Luftstrøm: 945 m³/t
 n Tilleggs strøm: 900 W

Spesifikasjoner
 n Tørkesystem: 
Varmepumpekondens 

 n Kapasitet: 4 kg 
 n Tørkesnorlengde: 16–18 meter 
 n Styring: Elektronisk sensor  

 n Display: Programnavn, 
programtid, resttid, 
feilmeldinger

 n 5 språk på displayet
 n Inkl. skostativ  
 n Programmer: 2 auto 
 n Energiforbruk: 0,3 kWh/kg
 n Gjennomsnittlig tørketid: 90 min 
 n Støynivå: 52 dB(A) 
 n Varmeelementeffekt: 900 W
 n Luftgjennomstrømming i skapet: 
945 m3/time 

 n Vendbar dør: Ja 
 n Automatisk avløp: Ja

Beskrivelse
 n Blow air directly to the 
production

 n Utfellbare og uttrekkbare 
opphengsstenger

 n Velge tid
 n Tørkesnor på ca. 16 m
 n Velge tid
 n Capacity of about 3.5 kg

Teknisk information
 n Klessnor: 16 m
 n Kapasitet: 4 kg
 n Heating power: 1500 W
 n Luftstrøm: 180 m³/t
 n Tilleggs strøm: 1500 W

Spesifikasjoner
 n Tørkesystem: Avtrekk 
 n Kapasitet: 3,5 kg 
 n Tørkesnorlengde: 16 meter 
 n Styring: Elektronisk sensor  
 n Display: Programtid, resttid, 
feilmeldinger 

 n Programmer: 6 
 n Energiforbruk: 0,8 kWh/kg
 n Gjennomsnittlig tørketid: 105 
min 

 n Støynivå: 56 dB(A) 
 n Varmeelementeffekt: 2000 W
 n Luftgjennomstrømming i skapet: 
200 m3/time 

 n Vendbar dør: Ja 

673881

673879

673877

DC7794HP.W
Tørkeskap
Hvit
Leveres høyrehengslet – kan omhengsles

DC7784V.S
Tørkeskap
Rustfri
Leveres høyrehengslet – kan omhengsles

DC7784V.W
Tørkeskap
Hvit
Leveres høyrehengslet – kan omhengsles

Kr 22 995,-

Kr 10 395,-Kr 12 495,-
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Kaldrulle
Med en kaldrulle går det raskt og lett å få strøket duker, gardiner, 
sengetøy og andre tekstiler som ikke tåler varme og som skal 
strykes. En kaldrulle er dessuten en svært allergivennlig 
investering, for støvnivået på tøy som er strøket, reduseres 10-60 
ganger sammenlignet med ustrøket tøy.

Glatt og allergivennlig

Kr 4 995,-

Kr 879,-

Beskrivelse
 n Valsebredde: 60 cm
 n Valsediameter: 12 cm
 n Valsetrykk: 3,4-4 kN
 n Fremføringshastighet: 9,5 o/min
 n Ingen separat strømbryter, men 
valsen stopper automatisk når 
beskyttelsesskjermen løftes opp 
– en effektiv barnesikring

 n Ekstrautstyr: Stativ med kurv
 n Motoreffekt: 90 W
 n Vekt: 20 kg

Egenskaber
 n Bioaktiv virkning
 n Regulering av trykk
 n Konstruksjonsmateriale: 
Legering

 n Maksimalt strykeområde:  
500-1400 mm

405839

405837

CI700
Kaldrulle
Hvit
Mål (B×H×D): 73 × 29 × 32 cm

CI700
Gulvstativ med kurv til kaldrulle
Hvit
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Kr 4 729,-

Kr 5 239,-

Kr 4 469,-

Kr 4 979,-

Kr 2 109,-

Kr 5 619,-

Kr 5 109,-

Hidden helpers

Beskrivelse
 n Praktisk og funksjonell løsning
 n  Elegant, håndtaksfri del som 
kan dras ut

 n Strykebrettets mål:  
B × D: 93 × 31 cm

 n Tar ingen plass når den er 
innfelt

 n Monteres over vaskemaskin og 
eventuelt med tørketrommel på 
toppen

Beskrivelse
 n Praktisk og funksjonell løsning
 n Elegant, håndtaksfri del som 
kan dras ut

 n Uttrekkbar sorteringsshylle
 n Trådkurv til at sortere vasken
 n Tar ingen plass når den er 
innfelt

 n Monteres over vaskemaskin og 
eventuelt med tørketrommel på 
toppen

Beskrivelse
 n Perfekt om man vil ha en 
løsning der maskinene står 
ved siden av hverandre i 
en mer ergonomisk korrekt 
arbeidshøyde

 n Stor oppbevaringsdel
 n God oppbevaringsplass
 n Uttrekkbar sorteringsshylle 
som er praktisk ved fylling og 
tømming

Beskrivelse
 n Praktisk til lave vaskesøyler
 n Kun 5 cm i høyden
 n Gjør det enkelt å fylle og tømme 
tørketrommelen 

 n Uttrekkbar sorteringsshylle 
som er praktisk ved fylling og 
tømming

576552

576554

576737

576735

576730

HI1153S
Uttrekkbart strykebrett
Grå
Mål: HxBxD 15x59,5x58,5 cm

HI1153W
Uttrekkbart strykebrett
Hvit
Mål: HxBxD 15x59,5x58,5 cm

HDB1153S
Sorteringshyller og trådkurverr
Grå
Mål: HxBxD 15x59,5x58,5 cm

HDB1153W
Sorteringshyller og trådkurverr
Hvit
Mål: HxBxD 15x59,5x58,5 cm

HPS5323S
Innebygd uttrekkbar hylle
Grå
Mål: HxBxD 32x59,5x58,5 cm

HPS5323W
Innebygd uttrekkbar hylle
Hvit
Mål: HxBxD 32x59,5x58,5 cm

HSS1053W
Sorteringshylle
Hvit
Mål: HxBxD 4,6x59,5x56,3 cm
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I 1950 bestemte Karl Erik Andersson seg for å lage en 
vaskemaskin til moren. For å oppnå best mulig slitestyrke og 
vaskeresultat nektet han å inngå kompromisser når det gjaldt 
materialer. Resultatet ble en vaskemaskin fremstilt av solid 
rustfritt stål, som sto på fire ben av støpejern. En konstruksjon så 
overbevisende at den snart ble satt i produksjon.

Siden den gang har ASKO overbevist millioner av private 
husholdninger og profesjonelle brukere. Innovasjon drevet 
av håndverk og en dyp forståelse for kundens behov har gjort 
ASKOs produkter til noen av de beste som markedet har å by 
på. Det å bruke profesjonelle standarder for å utvikle kjøkken- og 
vaskeprodukter for private husholdninger, er det som gjør ASKO 
så unike.



Skap trygghet med ASKO
Vi vil gjerne sikre at våre kunder blir mest mulig fornøyd og trygg på sitt ASKO-produkt, både 
nå og i fremtiden. Derfor tilbyr vi A.5 Quality Service til alle våre kunder fra den dagen et ASKO-
produkt kjøpes. 

A.5 Quality Service gjelder for alle ASKO husholdningsprodukter (gjelder ikke profesjonelle 
produkter), som er kjøpt etter 1. januar 2012. Etter 1. mai 2018, vil det være påkrevet at 
forbrukeren registrerer sitt produkt på ASKOs nettsted for å kunne oppnå denne ekstra fordelen. 
Registreringen må skje innen åtte uker etter at fakturaen er utstedt.

A.5 Quality Service er en 5-årlig sikkerhet for at produktene lever opp til våre kunders 
forventninger til kvalitet og service. Den består av følgende:

2 års totalsikkerhet
ASKO gir garanti i 24 måneder fra kjøpsdato. Her har ASKO bevisbyrden i forhold til gjeldende 
lovgivning. 

5 års gratis reservedeler
ASKO tilbyr ytterligere 36 måneder med gratis reservedeler. Se betingelser på ASKOs 
hjemmeside.

10 års reservedelssikkerhet
Er din sikkerhet for at vi kan levere reservedeler til ditt ASKO-produkt i minst 10 år fra kjøpsdato.

Betingelser for A.5 Quality Service
Garantien i de første 24 måneder dekker material- og fabrikkasjonsfeil som blir avdekket 
ved normalt bruk i en almindelig husholdning. Garantien dekker ikke feil eller skader som 
følge av direkte eller indirekte feilbetjening, misbruk, mangelfullt vedlikehold, feilmontering, 
herunder også innbygg, oppstilling eller tilkopling. Elektrisk feil av utenforliggende årsaker 
som lynnedslag eller feil på det elektriske nettverk. Direkte eller indirekte feil eller skader som 
følge av overbelastning. Reparasjoner skal utføres av ASKOs teknikere, og produktet skal være 
tilgjengelig for tekniker.

I tillegg garanterer ASKO å formidle eventuelle oppdateringer til våre kunder pr. e-mail, såfremt 
du velger å motta ASKO Nyhetbrev ved registrering. Som ASKO kunde kan du til hver en tid 
forvente å være informert og inkludert dersom funksjonelle og relevante oppdateringer er 
tilgjengelige til nettopp ditt ASKO produkt.

Slik mottar du ditt A.5 Quality Service sertifikat
For å få A.5 Quality Service sertifikatet må forbrukeren registrere produktet på ASKOs hjemme-
side. Registreringen må skje innen åtte uker etter at fakturaen er utstedt. Ved å registrere 
produktet samtykker forbrukeren i lagring av hans eller hennes kundedata. Etter at registreringen 
er gjennomført, må sertifikatet skrives ut. Sammen med fakturaen danner dette sertifikatet grunn-
laget når A.5 Quality Service gjøres gjeldende. Ved reklamasjoner i servicetiden, må forbrukeren 
benytte A.5 Quality Service sertifikatet og fakturaen ved henvendelsen til den autoriserte 
tjenesteleverandøren.  

ASKO A.5 
Quality Service
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