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ASKO:s historia startade 1950 i Sverige, med en innovativ ung mans 
dröm om att tillverka en tvättmaskin till sin mor för att göra livet lättare 
för henne. En unik, energi- och vatteneffektiv maskin som skulle 
återspegla en lantbrukares kärlek till naturen. En maskin med överlägsen 
rengöringsprestanda och tillförlitlighet som skulle kunna värma upp 
vatten, centrifugera och som även hade både hållbara och rostfria 
ståltrummor. 
I dag, över 60 år senare, är ASKO ett globalt varumärke som konstruerar 
apparater för kök, disk, tvätt och för professionell användning. Våra 

maskiner uppfyller de högsta kraven på design, funktion, hållbarhet och 
miljömedvetenhet. Våra produkter tillverkas med extremt höga kvalitetskrav 
och vi tillverkar våra hushållsprodukter på samma sätt som vi tillverkar våra 
professionella produkter.
ASKO hjälper människor runt om i världen att laga mat, rengöra och 
visa omsorg om sina familjer samtidigt som miljön skonas. Med ett unikt 
skandinaviskt tillvägagångssätt kombinerar ASKO prisbelönt design 
med smarta funktioner och lösningar. ”Vi skapar produkter som med all 
säkerhet blir en mycket uppskattad del i ditt hem och ditt liv.”
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Skandinavisk tradition av innovation
Vårt Craft-sortiment är av samma blod som alla andra skandinaviska 
uppfinningar. Äkta hantverk och en tradition av rationell och praktisk 
problemlösning. 
När skandinaviska uppfinningar korsas med skandinavisk design 
blir resultatet magiskt, som i fallet med den unika skiftnyckeln, som 
patenterades av en svensk uppfinnare 1892. Den justerbara nyckeln, 
eller den ”svenska” skiftnyckeln, som den fortfarande kallas i många 
länder, är ett robust och mycket användbart verktyg, men ändå 
både estetiskt, ergonomiskt och lätt att använda. Detta adelsmärke 

för skandinavisk uppfinningsrikedom består av endast tre delar av 
härdat gjutstål och är en utsökt sammanfattning av den skandinaviska 
designen och innovationstraditionen. 
När du tittar på en av våra Craft-ugnar, ser du något liknande. En 
perfekt formad metallram, tillverkad i ett stycke, ett robust ergonomiskt 
handtag av stål och två solida metallvred. Allt sammanfogat med stor 
precision, helt raka linjer, sömlöst vikta kanter och inget lämnat åt 
slumpen. Craft är skandinavisk perfektion för kreativa matälskare.
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18 195 Kr

12 895 Kr

12 895 Kr
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729855OP8664S
Inbyggd pyrolysugn
Rostfritt stål
Mått (H×B×D): 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

Allmänt
 n Energiklass: A+
 n Energiförbrukning: 
0,69 kWh (Varmluft),  
1 kWh (Traditionell)

 n Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 
pW

 n Anslutningseffekt: 3400 W

Ugn
 n Multifunktionsugn - 71 L 
Stort matlagningsområde

 n Välvt ugnsutrymme för jämn 
värmefördelning

 n Elektronisk temperaturkontroll
 n Liten TFT
 n Motståndsduktig och stark 
emalj

 n Behandling som förhindrar 
fingeravtryck

 n DC+ - Dynamic Cooling +
 n Fyra glas med dubbla kylflänsar
 n Flat, avtagbart innerglas i 
ugnsluckan

 n SoftClose™
 n Max. ugnstemperatur: 275 °C
 n Gräddning på flera plåtar på 
olika nivåer

 n Ugnsskenor: Fullt utdragbara 
teleskopskenor på 1 nivå

 n Ugnsgaller
 n Djup panna av rostfritt stål
 n Låg panna av rostfritt stål
 n Stektermometer
 n Optimal 360 grader cirkulation 
av värmen

 n Pyrolysrengöring
 n Dubbelt värmeelement
 n 87 autoprogram

500359OP8637A
Inbyggd pyrolysugn
black-grey
Mått (H×B×D): 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

Allmänt
 n Energiklass: A
 n Energiförbrukning: 
0,8 kWh (Varmluft),  
1 kWh (Traditionell)

 n Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 
pW

 n Anslutningseffekt: 3400 W

Ugn
 n Multifunktionsugn - 71 L 
Stort matlagningsområde

 n Välvt ugnsutrymme för jämn 
värmefördelning

 n Elektronisk temperaturkontroll
 n LED ikoner
 n Motståndsduktig och stark 
emalj

 n Behandling som förhindrar 
fingeravtryck

 n DC+ - Dynamic Cooling +

 n Fyra glas med dubbla kylflänsar
 n Flat, avtagbart innerglas i 
ugnsluckan

 n SoftClose™
 n Max. ugnstemperatur: 275 °C
 n Barnsäkring
 n Gräddning på flera plåtar på 
olika nivåer

 n Ugnsskenor: Fullt utdragbara 
teleskopskenor på 1 nivå med 
stoppfunktion

 n Ugnsgaller
 n Djup panna av rostfritt stål
 n Låg panna av rostfritt stål x 2
 n Stektermometer
 n Optimal 360 grader cirkulation 
av värmen

 n Pyrolysrengöring
 n Dubbelt värmeelement
 n 87 autoprogram

500366OP8637S
Inbyggd pyrolysugn
Rostfritt stål
Mått (H×B×D): 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

Pyrolysugnar
Precis som andra köksprodukter som du använder i köket måste ugnen 
rengöras regelbundet. Det är då din nya ASKO pyrolysugn kommer till 
nytta. Under pyrolysprogrammet värms ugnen upp till 465 °C och allt 

fett och rester förkolnas till en fin aska som du lätt torkar upp. För att 
göra det ännu bättre kan du också rengöra bakplåtarna med pyrolys.

12  595 Kr



Vakuumlåda

Sous Vide Pekskärmsgränssnittet
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Med det lättanvända pekskärmsgränssnittet kan du välja mellan 
tre olika vakuumnivåer beroende på hur känslig maten är. Kött 
behöver t.ex. en högre vakuumnivå för att matlagningseffekten 
ska vara optimal. Frukt behöver en lägre vakuumnivå för att inte 
skadas av det höga negativa lufttrycket.

Matlagningsmetoden sous vide innebär att man lägger mat 
i speciella vakuumpåsar och sedan tillagar den i ånga vid 
temperaturer mellan 40 och 100 °C. Tack vare den helt lufttäta 
påsen bevaras naturliga smakämnen, färg och konsistens 
och även alla viktiga vitaminer och mineraler. Mat som tillagas 
i vakuumförpackningar behöver också betydligt mindre salt än 
mat som tillagas på traditionellt sätt.

Sous vide och 
vakuumteknik

Med ASKO-vakuumlådan får du en unik möjlighet att införa 
avancerad matlagning i ditt eget hem. Den 14 cm höga lådan 
är samkonstruerad och förberedd för montering tillsammans 
med både 45 och 60 cm kombiångugnarna i samma sortiment. 
Lådan kan användas för att laga mat med sous vide-metoden 
men också som förvaring, förpackning eller matlådor. 

ASKO-vakuumlådan är mycket lättåtkomlig där den sitter precis 
under ugnen och med en praktisk tryck för att öppna-mekanism. 
Du kan välja mellan tre vakuumnivåer för olika tjocklekar på 
plastpåsarna.



Kombiångugnar

20 395 Kr

24 195 Kr

22 695 Kr

729863OCS8464S
Inbyggd kombi-/ångugn
Rostfritt stål
Mått (H×B×D): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm

Allmänt
 n Energiklass: A+
 n Energiförbrukning: 
0,62 kWh (Varmluft),  
0,82 kWh (Traditionell)

 n Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 
pW

 n Effekt ånga: 1200 W
 n Anslutningseffekt: 2600 W

Ugn
 n Kombi-/ångugn - 50 L 
Stort matlagningsområde

 n Välvt ugnsutrymme för jämn 
värmefördelning

 n Elektronisk temperaturkontroll
 n Liten TFT
 n Motståndsduktig och stark 
emalj

 n Behandling som förhindrar 
fingeravtryck

 n DC+ - Dynamic Cooling +
 n Fyra glas med dubbla kylflänsar

 n Flat, avtagbart innerglas i 
ugnsluckan

 n Max. ugnstemperatur: 230 °C
 n Gräddning på flera plåtar på 
olika nivåer

 n Ugnsskenor: Fullt utdragbara 
teleskopskenor - 1 nivå

 n Ugnsgaller
 n 1 ångplåt
 n 1 perforerad ångplåt
 n Låg panna av rostfritt stål x 2
 n Stektermometer
 n Optimal 360 grader cirkulation 
av värmen

 n Vattenbehållare: 1,3 L
 n Ångkokning,  
Ånga och varmluft

 n Pure Steam System
 n 360º fördelning av ångan
 n Sous Vide program
 n Avkalkning
 n Dubbelt värmeelement
 n 160 autoprogram

563505ODV8127S
Vakuumlåda
Rostfritt stål

 n Sidoprofiler i metall för sömlös 
integrering 

 n Matt svart glas med pärleffekt 
 n Tryck för att öppna-mekanism
 n Fullt utdragbara teleskopskenor.
 n Kapacitet: 8 liter
 n Maximal påsstorlek:  
250 x 350 mm

 n Pumpvolym: 4 m3/h
 n Perfekt tillsammans med våra 
ångugnar som är utrustade med 
sous vide-program.

 n Tre vakuumnivåer
 n Tre förseglingsnivåer
 n Touchknappar
 n Lättrengjort fack i rostfritt stål
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729859OCS8664S
Inbyggd kombi-/ångugn
Rostfritt stål
Mått (H×B×D): 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

Allmänt
 n Energiklass: A+
 n Energiförbrukning: 
0,7 kWh (Varmluft),  
0,96 kWh (Traditionell)

 n Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 
pW

 n Effekt ånga: 1200 W
 n Anslutningseffekt: 3400 W

Ugn
 n Kombi-/ångugn  - 73 L 
Stort matlagningsområde

 n Välvt ugnsutrymme för jämn 
värmefördelning

 n Elektronisk temperaturkontroll
 n Liten TFT
 n Motståndsduktig och stark 
emalj

 n Behandling som förhindrar 
fingeravtryck

 n DC+ - Dynamic Cooling +
 n Tre glas med dubbla kylflänsar

 n Flat, avtagbart innerglas i 
ugnsluckan

 n Max. ugnstemperatur: 230 °C
 n Gräddning på flera plåtar på 
olika nivåer

 n Ugnsskenor: Fullt utdragbara 
teleskopskenor - 1 nivå

 n Ugnsgaller
 n 1 ångplåt
 n 1 perforerad ångplåt
 n Låg panna av rostfritt stål x 2
 n Stektermometer
 n Optimal 360 grader cirkulation 
av värmen

 n Vattenbehållare: 1,3 L
 n Ångkokning,  
Ånga och varmluft

 n Pure Steam System
 n 360º fördelning av ångan
 n Sous Vide program
 n Avkalkning
 n Dubbelt värmeelement
 n 160 autoprogram



13 595 Kr

729857OT8664S
Inbyggnadsugn
Rostfritt stål
Mått (H×B×D): 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

Allmänt
 n Energiklass: A+
 n Energiförbrukning: 
0,7 kWh (Varmluft),  
0,94 kWh (Traditionell)

 n Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 
pW

 n Anslutningseffekt: 3400 W

Ugn
 n Multifunktionsugn - 73 L 
Stort matlagningsområde

 n Välvt ugnsutrymme för jämn 
värmefördelning

 n Elektronisk temperaturkontroll
 n Liten TFT
 n Motståndsduktig och stark 
emalj

 n Behandling som förhindrar 
fingeravtryck

 n DC+ - Dynamic Cooling +
 n Tre glas med dubbla kylflänsar

 n Flat, avtagbart innerglas i 
ugnsluckan

 n SoftClose™
 n Max. ugnstemperatur: 275 °C
 n Gräddning på flera plåtar på 
olika nivåer

 n Ugnsskenor: Fullt utdragbara 
teleskopskenor - 1 nivå

 n Ugnsgaller
 n Djup panna av rostfritt stål
 n Låg panna av rostfritt stål x 2
 n Stektermometer
 n Optimal 360 grader cirkulation 
av värmen

 n Dubbelt värmeelement
 n 87 autoprogram
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494186

Kr. 2.349,-

Långpanna AD82A
Ett perfekt komplement till din matlagningsutrustning som kan användas 
på ASKO Bridge-induktionshällen och/eller i ASKO-ugnen.

 n 413 x 270 x 73 mm
 n Färg antracit
 n MicroCeramic-beläggning
 n Variabla kokzoner som styrs av  
ASKO Bridge-induktionshällen

 n Snabb förvärmning av 
långpannan

 n Gjord av gjuten aluminium, 
handgjuten



4 495 Kr

729865OCM8464S
Kombi-/mikrovågsugn
Rostfritt stål
Mått (H×B×D): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm

Allmänt
 n Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 
pW

 n Anslutningseffekt: 3000 W

Ugn
 n Kombi-/mikrovågsugn - 50 L 
Stort matlagningsområde

 n Välvt ugnsutrymme för jämn 
värmefördelning

 n Elektronisk temperaturkontroll
 n Liten TFT
 n Inverter-teknik
 n Jämn fördelning av mikrovågor 
utan den roterande tallriken 

 n Motståndsduktig och stark 
emalj

 n DC+ - Dynamic Cooling +
 n Flat, avtagbart innerglas i 
ugnsluckan

 n Max. ugnstemperatur: 250 °C
 n Gräddning på flera plåtar på 
olika nivåer

 n Ugnsskenor: 1 x skenor
 n Ugnsgaller
 n Låg panna av rostfritt stål
 n Glaspanna
 n Optimal 360 grader cirkulation 
av värmen

 n Dubbelt värmeelement
 n 120 autoprogram

578654ODA8117S
Låda
Rostfritt stål
Mått (H×B×D): 14 × 59,7 × 55 cm

 n Tryck för att öppna-mekanism
 n Fullt utdragbara teleskopskenor.
 n För förvaring av galler, 
bakplåtar, pannor osv.

 n Lättrengjort fack i rostfritt stål
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I en ASKO Craft kombimikrovågsugn kan du låta en sås 
sjuda utan att koka över. Detta är möjligt eftersom vi använder 
inverterteknik som ger ett konstant flöde av mikrovågor exakt på 
den nivå du önskar. 
Tillsammans med omröraren får du en jämnare fördelning av 
mikrovågorna i ugnsutrymmet. Detta innebär att det inte behövs 
någon tallrik så man får större volym. Det är därför som våra 
kombimikrovågsugnar är bland de största på marknaden med 
en volym på 51 liter.

Med vår kombinerade mikrovågsugn får du all flexibilitet 
med kombinationstillagning. Den erbjuder fyra olika 
tillagningsmetoder: mikrovågsugn, fläktstyrd konvektion, 
grillning och kombinerad traditionell ugnstillagning med hjälp av 
mikrovågor. I samma tillagningsprogram kan du tina upp, byta 
till traditionell konvektion och avsluta med en kort grillning. Med 
upp till 120 autoprogram kan du tillaga vad du vill på det sätt 
som du vill.

Functional food Invertermikrovågssystem

Kombimikrovågsugn

18 195 Kr



631001

7 695 Kr

OM8334S är utrustad med infravärmare som gör att du först 
kan använda mikrovågorna för att tina och sedan avsluta med 
grill för att få en knapring yta. Grillelementet är vikbart för enkel 
rengöring av ugnsutrymmet och själva infravärmaren.

Den här rymliga men kompakta mikrovågsugnen är tillverkad för 
maximal ergonomisk komfort och installeras lite högre upp än 
normal arbetshöjd. Du får ut mer av den smarta designen när 
du placerar ugnen lite högre, till exempel ovanför den vanliga 
ugnen eller längst upp i ett skåp. Knapparna och displayen 
sitter längst ner så att du enkelt kan hantera ugnen och läsa av 
status. Interiören är noggrant utformad med rostfritt stål i väggar 
och tak. Botten är tillverkad av en hård kermaikbeläggning som 
gör att du kan laga mat snabbare och energieffektivare. 

Mikrovågsugn för matlagning på hög nivå Från upptining till knaprig yta

OM8334S
Inbyggd mikrovågsugn med grill
Storlek: 59,5 cm bred 
Ugnsvolym: 22 l

 n Mikrovågseffekt: 850 W
 n Grilleffekt: 1200 W
 n Elektronisk reglering
 n Ugnsutrymme i rostfritt stål
 n Nedfällbart galler för enkel 
rengöring

 n Ugnsutrymme i rostfritt stål med 
keramisk botten

 n Stekfat
 n Metallställ

 n Pekskärm med LCD-display
 n Kontrollvred
 n Elektroniskt 
lucköppningssystem

 n Kombinerad uppvärmning:  
Mikrovågor + grill

 n Antal effektnivåer: 5

Mikrovågsugn

10



7 595 Kr

34 095 Kr
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Använd värmelådan för att hålla maten varm, för att värma 
tallrikar och muggar eller bara som förvaringsutrymme. Utsidan 
är ren, modern och rostfri, samt designad för att passa med våra 
övriga köksredskap.

 n Belysta knappar
 n Kapacitet: 
20 tallrikar, 28 cm i diameter 
80 kaffekoppar 
40 tekoppar

 n Temperaturinställning
 n Luftcirkulationssystem
 n Sval ytterpanel
 n Anslutningseffekt: 810 W

 n För inbyggnad i 60 cm skåp
 n Vattenbehållare 1,8 liter: 1,8 L
 n Kaffebehållare: 200 g
 n 6 kaffe kombinationer
 n Knappar
 n Timerfunktion
 n Tidsdisplay
 n Ställbar kaffekvarn
 n Typ av kaffe: Bönor och malt 
kaffe

 n Automatisk cappuccino funktion
 n Avkalkningsprogram AntiCalc
 n 3 koppstorlekar
 n Mjölkskum
 n Individuell programmering
 n Varmvattensprinkler
 n Reglering av kaffe, ånga och 
vattentemperatur

 n Pumptryck: 15 bar
 n Märkeffekt: 1350 W

CM8457S
Automatisk kaffemaskin
Rostfritt stål
Mått (H×B×D): 45,5 × 59,2 × 45 cm

ODW8127S
Värmelåda
Rostfritt stål
Mått (H×B×D): 14 × 59,7 × 55 cm

Kaffemaskin

Perfekt resultat Värmelåda
ASKO Craft-kaffemaskinen lagar utsökt espresso, svart kaffe, 
cappuccino eller caffè latte gång på gång. Styrkan, mängden 
och malningsgraden kan justeras för perfekt önskat resultat.

 555251

 497348
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ASKO:s flexibla Bridge Zones gör att du kan koppla ihop 
två värmezoner och skapa en stor värmezon, så att du kan 
utnyttja din matlagningsutrustning till fullo. Hällens Bridge 
Zones ger plats till stora kokkärl och ger dig massor av 
tillagningsmöjligheter.

Hitta din perfekta zon
Med hjälp av sensorer kan de sex autoprogrammen hålla rätt 
temperatur för att koka, steka, sjuda, grilla, woka eller hålla mat 
varm.Autoprogrammen ser till att du alltid tillagar mat på korrekt 
temperatur för bästa resultat (HI1975G og HI1655G).

Skapa och övervaka. Lämna resten  
åt de automatiska programmen

När du placerar ett kärl på en värmezon aktiverar sensorer den 
motsvarande kontrollen för zonen. När du tar bort kärlet pausas 
zonen och startar igen när du sätter tillbaka kärlet. Briljant och 
typiskt ASKO.

Dynamisk avkänning av kokkärl

Induktionshällar



18 795 Kr

12 895 Kr
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Allmänt
 n Anslutningseffekt: 11100 W

Spishäll
 n Mitt fram: 3,7 kW, 120 mm 
(Dynamisk registrering av 
köksredskap),  
Höger fram: 3,7 kW, 120 mm 
(Dynamisk registrering av 
köksredskap),  
Mitt bak: 3,7 kW, 120 mm 
(Dynamisk registrering av 
köksredskap),  
Höger bak: 3,7 kW, 120 mm 
(Dynamisk registrering av 
köksredskap),  
Vänster: Ø 26 cm, 5,5 kW, 120 
mm (Dynamisk registrering av 
köksredskap)

 n 6 autoprogram
 n Bridge Induction™
 n Super Silent
 n Kontrolltyp: Smart Control
 n Touchpanel
 n Timerfunktion
 n Pause function
 n Håller en konstant temperatur 
på 70 ° C

 n Simmering and warming 
function

 n Säkerhet mot överhettning
 n Barnlås

HI1975G
Induktionshäll
Svart aluminium kant
Mått (H×B×D): 4,3 × 90,4 × 52,2 cm

Allmänt
 n Anslutningseffekt: 7400 W

Spishäll
 n 4 induktionszoner 
Vänster fram: Ø 19×22 cm, 
2,3/3,7 kW, 120 mm (Dynamisk 
registrering av köksredskap),  
Höger fram: Ø 19×22 cm, 
2,3/3,7 kW, 120 mm (Dynamisk 
registrering av köksredskap),  
Vänster bak: Ø 19×22 cm, 
2,3/3,7 kW, 120 mm (Dynamisk 
registrering av köksredskap),  
Höger bak: Ø 19×22 cm, 
2,3/3,7 kW, 120 mm (Dynamisk 
registrering av köksredskap)

 n 6 autoprogram
 n Bridge Induction™
 n Super Silent
 n Kontrolltyp: Smart Control
 n Touchpanel
 n Xtreme Power
 n Timerfunktion
 n Pause function
 n Håller en konstant temperatur 
på 70 ° C

 n Simmering and warming 
function

 n Säkerhet mot överhettning
 n Restvärmeindikator
 n Barnlås

HI1655G
Induktionshäll
Svart aluminium kant
Mått (H×B×D): 5,2 × 64,4 × 52,2 cm

 463150

 463149

Högeffektiv induktion
Det är snabbt, enkelt och säkert att laga mat med induktion. 
Varje zon har sin egen individuela kontroll och en timer som 
håller reda på olika tillagningstider och stänger av zonerna när 
den inställda tiden nåtts.
ASKO-induktionshällarna är också mycket säkra. Värmen 
genereras endast i själva kastrullen och inte i de omgivande 
ytorna och zonen svalnar fort när kastrullen tagits bort. Då hällen 
bara värmer ytan under kastrullen behöver du inte oroa dig för 
rengöring om det kokar över eftersom inget bränns på hällen. 
Om du spiller något torkar du bara bort det med en fuktad trasa 
och rengör ytan med kranvatten.

De sex automatiska programmen indikerar när rätt temperaturer 
nåtts för att hjälpa dig att behålla rätt temperatur vid kokning, 
stekning, sjudning, grillning, woktillagning eller varmhållning av mat. 

Välj tillagningsområde och låt 
autoprogrammet göra resten
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730458

730457

HI1621G
Induktionshäll
Avfasningar på sidorna
Mått (H×B×D): 5,4 × 60 × 52 cm

HI1631G
Induktionshäll
Avfasningar på sidorna
Mått (H×B×D): 5,4 × 60 × 52 cm

Allmänt
 n Anslutningseffekt: 7400 W

Spishäll
 n 4 induktionszoner 
Vänster fram: FlexZone 20×20 
cm, 2,1/3 kW,  
Höger fram: FlexZone 20×20 
cm, 1,6/1,85 kW,  
Vänster bak: FlexZone 20×20 
cm, 1,6/1,85 kW,  
Höger bak: FlexZone 20×20 
cm, 2,1/3 kW

 n Bridge Induction™
 n Kontrolltyp: Slider control
 n Slider Touch
 n Xtreme Power
 n Timerfunktion
 n Pause function
 n Recall function
 n Restvärmeindikator
 n Barnlås

10 595 Kr 

9 095 Kr 

Allmänt
 n Anslutningseffekt: 7400 W

Spishäll
 n 4 induktionszoner 
Vänster fram: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 
kW,  
Höger fram: FlexZone 20×20 
cm, 1,6/1,85 kW,  
Vänster bak: Ø 20,5 cm, 2,3/3 
kW,  
Höger bak: FlexZone 20×20 
cm, 2,1/3 kW

 n Bridge Induction™
 n Kontrolltyp: Slider control
 n Slider Touch
 n Xtreme Power
 n All Boost
 n Timerfunktion
 n Pause function
 n Recall function
 n Restvärmeindikator
 n Barnlås

Induktionshällar
Eftersom hällen endast värmer upp ytan under kärlet behöver du 
inte oroa dig för rengöring om det kokar över, då inget bränns 
fast på hällen. Om något spills, torka enkelt av det med en fuktig 
trasa och rengör ytan med vanligt kranvatten.

Har du någon gång försökt att hålla reda på tillagningstider 
för flera rätter samtidigt? Din ASKO-induktionshäll håller reda 
på tillagningstid, påminner dig om när mat är klar och pausar 
tidtagningen om du tillfälligt tar bort kärlet eller pannan.

Torka bara av den!På inställd tid
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2 629 Kr 

2 489 Kr 

494105

494185

Tillbehör för induktion
Med ASKO:s flexibla bryggningszoner kan du brygga två kokzoner och 
skapa en stor kokzon så att du kan optimera matlagningsutrymmet. 

Bryggningszonerna utgör det perfekta utrymmet för stora kastruller och 
grytor och gör matlagningsvalen på induktionshällen ändlösa.

Utökat sortiment med bryggningsinduktion

Teppanyakitallrik AT12A
Ett perfekt komplement till din matlagningsutrustning som ger 
flexibiliteten att kunna göra ASKO Bridge-induktionshällen till en 
teppanyaki utan att behöva köpa en till produkt.

 n 423 x 248 mm
 n Färg antracit
 n MicroCeramic-beläggning
 n Variabla kokzoner som styrs av  
ASKO Bridge-induktionshällen

 n En teppanyakitallrik för att 
fritera kött eller skaldjur enligt 
japanska recept

 n Snabb förvärmning av 
teppanyakitallriken

 n Gjord av gjuten aluminium, 
handgjuten

Grillplatta AG12A
Ett perfekt komplement till din matlagningsutrustning som ger 
flexibiliteten att kunna göra ASKO Bridge-induktionshällen till en 
grillplatta utan att behöva köpa en till produkt.

 n 423 x 248 mm
 n Färg antracit
 n MicroCeramic-beläggning
 n Variabla kokzoner som styrs av  
ASKO Bridge-induktionshällen

 n En grillplatta som passar alla 
sorters grillning

 n Snabb förvärmning av 
grillplattan

 n Gjord av gjuten aluminium, 
handgjuten 
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Spiskåpan är vanligen det första du lägger märke till i ett kök. 
Vi har därför konstruerat våra spiskåpor så att de gör ett snyggt 
intryck på håll och bara bli bättre du närmare du kommer. Om 
du tar en närmare titt hittar du en genialisk finish i alla detaljer 
och hållbara material överallt.

Kraftfulla, tysta och elegant designLjudet av ren luft
ASKO-spiskåpor är försedda med en hållbar borstlös 
motor med en avfettningskapacitet på upp till 926 m³/h. 
Extraktionszonen är koncentrerad till filtrens kanter för avlägsna 
rök på bästa möjliga sätt.
ASKO spiskåpor är extremt effektiva även vid låga inställningar, 
så de är både tysta och energisnåla.



 n Energiklass: A+
 n Belysningseffektivitet: A
 n Fettrensningseffektivitet: D
 n Frånluftseffektivitet: A
 n Årlig energiförbrukning: 41 kWh
 n Elektronisk
 n Touch kontroll
 n Driftsindikering
 n Utvinning eller återcirkulation
 n Automatisk intervallutvinning
 n Timerfunktion
 n Lamptyp: LED
 n Dimmerfunktion
 n Belysning: LED belysning:  
2 × 1 W

 n Antal hastighetslägen: 4
 n EC motor
 n Maximal kapacitet vid 
utsugning: 580 m³/h

 n Ljudnivå (min.): 52 dB(A)re 1 
pW

 n Max. ljudnivå: 62 dB(A)re 1 pW
 n Diameter, ventilationsrör: 15 cm
 n Indikering för filterrengöring
 n Rostfritt metallfilter
 n Filter set för recirkulation: 
576056

 n Kolfilter: 467574

 n Energiklass: A+
 n Belysningseffektivitet: A
 n Fettrensningseffektivitet: D
 n Frånluftseffektivitet: A
 n Årlig energiförbrukning: 41 kWh
 n Elektronisk
 n Touch kontroll
 n Driftsindikering
 n Utvinning eller återcirkulation
 n Automatisk intervallutvinning
 n Timerfunktion
 n Lamptyp: LED
 n Dimmerfunktion
 n Belysning: LED belysning:  
2 × 1 W

 n Antal hastighetslägen: 4
 n EC motor
 n Maximal kapacitet vid 
utsugning: 580 m³/h

 n Ljudnivå (min.): 52 dB(A)re 1 
pW

 n Max. ljudnivå: 62 dB(A)re 1 pW
 n Diameter, ventilationsrör: 15 cm
 n Indikering för filterrengöring
 n Rostfritt metallfilter
 n Filter set för recirkulation: 
576056

 n Kolfilter: 467574

573449

573408

573450

CD4934G
Väggmonterad fläkt
Rostfritt stål och svart glas
Mått (H×B×D): 38,2 × 89,8 × 38,5 cm

CD4634G
Väggmonterad fläkt
Rostfritt stål och svart glas
Mått (H×B×D): 38,2 × 59,8 × 38,5 cm

CD4634S
Väggmonterad fläkt
Rostfritt stål
Mått (H×B×D):  38,2 × 59,8 × 38,5 cm

12 095 Kr

12 095 Kr

11 295 Kr

11 295 Kr

 n Energiklass: C
 n Belysningseffektivitet: A
 n Fettrensningseffektivitet: B
 n Frånluftseffektivitet: E
 n Årlig energiförbrukning: 45,3 
kWh

 n Mekanisk betjäning
 n Inställningsknapp
 n Utvinning eller återcirkulation
 n Lamptyp: Fluoriserande
 n On/Off avbrytare
 n Belysning: 1 × 11 W

 n Maximal kapacitet vid 
utsugning: 340 m³/h

 n Ljudnivå (min.): 49 dB(A)re 1 pW
 n Max. ljudnivå: 64 dB(A)re 1 pW
 n Diameter, ventilationsrör: 12,5 
cm

 n 1 motor
 n Aluminium metallfilter
 n Filter set för recirkulation: 
173288

200175CH040
Väggmonterad fläkt
Vit
Mått (H×B×D): 8 × 59,8 × 50,5 cm3 195 Kr
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Fläktkåpor

CD4934S
Väggmonterad fläkt
Rostfri
Mått (H×B×D): 38,2 × 89,8 × 38,5 cm

 573451



13 595 Kr

9 795 Kr

 n Energiklass: A+
 n Belysningseffektivitet: A
 n Fettrensningseffektivitet: B
 n Frånluftseffektivitet: A
 n Årlig energiförbrukning: 43,3 
kWh

 n Elektronisk
 n Touch kontroll
 n Driftsindikering
 n Utvinning eller återcirkulation
 n Automatisk intervallutvinning
 n Timerfunktion
 n Lamptyp: LED
 n Dimmerfunktion
 n Belysning: LED belysning:  

4 × 1 W
 n Antal hastighetslägen: 4
 n EC motor
 n Maximal kapacitet vid 
utsugning: 580 m³/h

 n Ljudnivå (min.): 52 dB(A)re 1 
pW

 n Max. ljudnivå: 66 dB(A)re 1 pW
 n Diameter, ventilationsrör: 15 cm
 n Indikering för filterrengöring
 n Rostfritt metallfilter
 n Filter set för recirkulation: 
576057

 n Kolfilter: 725530

 n Energiklass: A+
 n Belysningseffektivitet: A
 n Fettrensningseffektivitet: B
 n Frånluftseffektivitet: A
 n Årlig energiförbrukning: 41,7 
kWh

 n Elektronisk
 n Touch kontroll
 n Driftsindikering
 n Utvinning eller återcirkulation
 n Automatisk intervallutvinning
 n Timerfunktion
 n Lamptyp: LED
 n Dimmerfunktion
 n Belysning: LED belysning:  

2 × 1 W
 n Antal hastighetslägen: 4
 n EC motor
 n Maximal kapacitet vid 
utsugning: 580 m³/h

 n Ljudnivå (min.): 52 dB(A)re 1 
pW

 n Max. ljudnivå: 66 dB(A)re 1 pW
 n Diameter, ventilationsrör: 15 cm
 n Indikering för filterrengöring
 n Rostfritt metallfilter
 n Filter set för recirkulation: 
576057

 n Kolfilter: 725530

573405

573401

CI4934S
Rostfri
Frihängande fläkt
Mått (H×B×D): 25,4 × 89,8 × 67,6 cm

CW4634S
Väggmonterad fläkt
Mått (H×B×D): 25,4 × 59,8 × 47 cm

10 595 Kr
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 n Energiklass: A+
 n Belysningseffektivitet: A
 n Fettrensningseffektivitet: B
 n Frånluftseffektivitet: A
 n Årlig energiförbrukning: 41,7 
kWh

 n Elektronisk
 n Touch kontroll
 n Driftsindikering
 n Utvinning eller återcirkulation
 n Automatisk intervallutvinning
 n Timerfunktion
 n Belysning: LED belysning:  
2 × 1 W

 n Dimmerfunktion
 n Antal hastighetslägen: 4
 n EC motor
 n Maximal kapacitet vid 
utsugning: 580 m³/h

 n Ljudnivå (min.): 52 dB(A)re 1 pW
 n Max. ljudnivå: 66 dB(A)re 1 pW
 n Diameter, ventilationsrör: 15 cm
 n Indikering för filterrengöring
 n Rostfritt metallfilter
 n Filter set för recirkulation: 
576057

 n Kolfilter: 725530

CW4934S
Väggmonterad fläkt
Rostfri
Mått (H×B×D): 25,4 × 89,8 × 47 cm

 573402



28 795 Kr

30 295 Kr

24 195 Kr

 n Energiklass: A++
 n Belysningseffektivitet: A
 n Fettrensningseffektivitet: A
 n Frånluftseffektivitet: A
 n Årlig energiförbrukning: 19,8 
kWh

 n Elektronisk
 n Touch kontroll
 n Driftsindikering
 n Lamptyp: LED
 n Dimmerfunktion
 n Antal hastighetslägen: 9
 n EC motor

 n Unik utveckla cyklonteknik
 n Maximal kapacitet vid 
utsugning: 482 m³/h

 n Ljudnivå (min.): 54 dB(A)re 1 pW
 n Diameter, ventilationsrör: 15 cm
 n 1 motor
 n Motortyp: inverter
 n Indikering för filterrengöring
 n Tillbehör
 n Kolfilter (köpes separat): 1
 n Kolfilter: 557804

 n Energiklass: A++
 n Belysningseffektivitet: A
 n Fettrensningseffektivitet: A
 n Frånluftseffektivitet: A
 n Årlig energiförbrukning: 19,8 
kWh

 n Elektronisk
 n Touch kontroll
 n Driftsindikering
 n Lamptyp: LED
 n Dimmerfunktion
 n Antal hastighetslägen: 9
 n EC motor
 n Unik utveckla cyklonteknik

 n Maximal kapacitet vid 
utsugning: 482 m³/h

 n Ljudnivå (min.): 54 dB(A)re 1 pW
 n Diameter, ventilationsrör: 15 cm
 n 1 motor
 n Motortyp: inverter
 n Indikering för filterrengöring
 n Tillbehör
 n Kolfilter (köpes separat): 1
 n Kolfilter: 557804

 n Energiklass: A++
 n Belysningseffektivitet: A
 n Fettrensningseffektivitet: A
 n Frånluftseffektivitet: A
 n Årlig energiförbrukning: 19,8 
kWh

 n Elektronisk
 n Touch kontroll
 n Driftsindikering
 n Lamptyp: LED
 n Dimmerfunktion
 n Antal hastighetslägen: 9
 n EC motor

 n Unik utveckla cyklonteknik
 n Maximal kapacitet vid 
utsugning: 482 m³/h

 n Ljudnivå (min.): 54 dB(A)re 1 pW
 n Diameter, ventilationsrör: 15 cm
 n 1 motor
 n Motortyp: inverter
 n Indikering för filterrengöring
 n Tillbehör
 n Kolfilter (köpes separat): 1
 n Kolfilter: 557804

728386

728385

728387

CI4939S
Frihängande fläkt - Evolve
Mått (H×B×D): 6 × 90 × 60 cm

CI41239S
Frihängande fläkt - Evolve
Mått (H×B×D): 6 × 120 × 60 cm

CW4939S
Väggmonterad fläkt - Evolve
Mått (H×B×D): 6 × 90 × 50 cm

19
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Diskmaskiner

Världsbäst i kapacitet och flexibilitet
Vårt mål är att våra produkter ska bidra till att din vardag blir enklare. 
Det är därför vi genom årens lopp har arbetat så hårt med att utveckla 
marknadens största och mest flexibla korgsystem. Eftersom korgarna 
är det som du använder mest så presenterar vi återigen en rad 
förbättringar som sammantaget gör ett redan världsledande koncept 
ännu bättre. Den här gången har vi varit extra noga med att först ta 
reda på vad det faktiskt är som man lastar i sina diskmaskiner och 
sedan omsatt våra nyvunna kunskaper till en rad unika, innovativa och 
praktiska korglösningar.

Med dessa förbättringar vågar vi lova att våra korgar är de bästa 
i världen! Våra XXL-diskmaskiner kan diska upp till 18 kuvert med 
perfekt disk- och torkresultat och dessutom med energiklass A+++. 
Det är därför ett obestritt faktum att en ASKO-diskmaskin rymmer mer 
än någon annan diskmaskin i världen.
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Stor kapacitet

XXL – Extra kapacitet

I våra vanliga modeller finns det plats för upp till 16 kuvert i 
modeller med mittkorg eller toppkorg. Innerhöjden är på 54 cm 
och med den höjdjusterbara överkorgen kan du variera höjden 
mellan 17 och 23 cm. Fyllningshöjden i underkorgen ändrar sig 
därefter.

I XXL-modellerna med toppkorg och mellankorg finns det plats 
för hela 18 kuvert. Innerhöjden är på hela 58 cm och med den 
höjdjusterbara överkorgen kan du variera höjden mellan 17 och 
23 cm. Fyllningshöjden i mellankorg och underkorg ändrar sig 
därefter. Mellankorgen kan också tas bort för extra höjd i över- 
och underkorgen.

En middagstallrik, en djup tallrik, en desserttallrik, en kopp, ett 
tefat, ett glas, en gaffel, en soppsked, en kniv, en tesked och 
en dessertsked. Så mycket kan en ASKO XXL-diskmaskin skölja 
och diska skinande rent med bara ½ l vatten! 

I en ASKO diskmaskin behöver du inte skölja disken innan 
du sätter i den. SCS+-systemet rensar själv filtret efter 
fördiskningen och sköljer bort alla matrester. Det innebär att 
maskinen är helt ren när huvuddisken startas med nytt, friskt 
vatten. Och det ger ett perfekt resultat!

I en ASKO-diskmaskin är alla huvuddelar tillverkade i först-
klassigt, hållbart rostfritt stål istället för plast: diskutrymme, 
spolarm, spolrör, lucka, teleskopskenor, filter, fötter och värme-
element. Det ger en längre hållbarhet och bättre diskresultat.

Nå långt med väldigt lite vatten!

Spara vatten med SCS+

8 rostfria fördelar



Detta är Orrefors
Sedan 1898 har varumärket Orrefors tillverkat bruksglas och 
konstglas i kristall. Vid glasbruket i Kosta arbetar erfarna 
glasblåsare tillsammans med många av Sveriges främsta 
designers för att utveckla design, hantverk och nya tekniker.
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I mittkorgen har vi lagt till Dual TwinTubes™ med separata 
spolzoner för vänster och höger sida av korgen för att ge dig 
ännu bättre diskresultat. Och oavsett hur du definierar ”svårt att 
placera” så kommer du att hitta en plats för porslinet i vår unika 
och praktiska mittkorg med en höjd på upp till 10 cm.

Mellankorg med eget spolsystem

Vår exklusiva underkorg har optimal flexibilitet med delbara och 
fällbara pinnrader överallt och Crystal GlassCare™ som stöd för 
extra höga och sköra vinglas. Du kan enkelt och effektivt diska 
blomvaser, nappflaskor och andra höga, smala föremål och det 
justerbara stödet säkerställer att du tryggt kan diska både små 
och stora fat på upp till 39 cm.

Underkorg med maximal valfrihet
Turbo Drying Express+™ ger ett ännu bättre torkresultat och 
förkortar programtiden väsentligt. Ett normalt diskprogram blir 
omkring 30 minuter kortare och Turbo Drying Express+™ ger 
samtidigt ett perfekt torkresultat, även med många plastföremål 
och när maskinen inte är helt fylld. 

Extra snabb och effektiv torkning

Orrefors rekommenderar ASKO
Varje gång du diskar Orrefors kristallglas i en ASKO-diskmaskin 
stödjer du också en viktig del av svensk innovation. Orrefors 
och ASKO har båda sina rötter stadigt planterade i den 
skandinaviska designtraditionen och båda varumärkena finns 
representerade över hela världen. Vårt gemensamma arv, 
tillsammans med det faktum att Orrefors kristallglas diskas 
varje dag i våra diskmaskiner, har gjort det möjligt för oss att gå 
samman i ett nyetablerat partnerskap. Ett av målen med detta 
partnerskap är att äntligen sätta stopp för myten att kristallglas 
inte kan diskas i diskmaskin. Även om detta stämmer för vissa 
diskmaskiner kan kristall diskas säkert i en ASKO. Hemligheten 
är kristallglasprogrammet som ser till att vattentemperaturen 
ökas gradvis och sedan bibehålls jämnt, med en skillnad 
på bara ±1°C. Sätt dina värdefulla kristallglas i de säkra 
vinglashållarna i den övre korgen. Från och med nu är det 
säkrare att diska känsliga kristallglas i en ASKO-diskmaskin än 
för hand.



 728687

 728688

DBI654IG.W
Inbyggnads diskmaskin
Vit
Mått (H×B×D): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

DBI654IG.S
Inbyggnads diskmaskin
Rostfritt stål
Mått (H×B×D): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

12 895 Kr14 395 Kr15 095 Kr

Allmänt
 n Energiklass: A+++
 n Anslutningseffekt: 1900 W
 n Säkring: 10 amp

Normalprogram
 n Energiförbrukning - 
normalprogram: 0,84 kWh

 n Diskeffekt: A
 n Torkeffekt: A
 n Antal kuvert: 15
 n Vattenförbrukning: 9,7 L
 n Tidsåtgång vid normalprogram: 
325 min

 n Energiförbrukning/år: 239 kWh
 n Vattenförbrukning/år: 2716 L
 n Kontroll: Knapp
 n Ljudnivå (max.): 42 dB(A)re 1 
pW

Allmänt
 n Disktemperaturer: 70, 65, 60, 
55, 50, 45 °C

 n Max temp. inkommande 
varmvatten: 70 °C

 n Program: 13
 n Autoprogram
 n Hygienprogram
 n Ecodisk
 n Funktioner: Green funktion, 
Speed funktion, Night funktion, 
Intensive funktion

 n Minnesprogram
 n Motor: Kolfri motor - BLDC
 n Rostfritt stål
 n Resttidsvisning
 n Visuell indikering på kontroll-
panel vid avslutat program

 n Status Light™ - smart 

färgindikering av diskcykeln
 n Fördröjd start upp till 24 timmar
 n Självrensande filter
 n Feldiagnostik
 n Översvämningsskydd
 n Power Zones™: 3
 n Antal spolarmar: 2
 n Korgnivåer: 3
 n Övre korg: Korg med tätt 
trådmönster; Fällbar vinhylla - 
höger; Fällbar vinhylla - vänster; 
Två fällbara glasstöd; Bred 
knivhållare; China Guard  - 
skyddar ömtålig last från 
den roterande spolarmen; 
LightLock; Lättglidande 
teleskopsskenor med kullager 
för överkorgen

 n Mittkorg: Flyttbar korg för 
stora köksredskap; Flyttbar 
korg för skålar, koppar och 
glas; Handtag; Mellankorgens 
anslutning utrustad med 
backventil; Lättglidande 
teleskopsskenor med kullager 
för mellankorgen

 n Nedre korg: Tätt trådmönster 
i korgarna; Vikbar pinnrad 
bak; Vikbar pinnrad fram; 
Vas/flask-hållare placerad 
över Jet Spray™-munstycket; 
Bestickkorg

 n Inställning av höjd: 50 mm
 n Bakre fot justerbar framifrån

728688733155 728687

733155DBI654IG.BS
Inbyggnads diskmaskin
Black Steel
Mått (H×B×D): 81,9 × 59,6 × 55,9 cm
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Inbyggnads diskmaskin



728686

 728582

 728583

DBI644IG.B
Inbyggnads diskmaskin
Svart
Mått (H×B×D): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

DBI644IG.S
Inbyggnads diskmaskin
Rostfritt stål
Mått (H×B×D): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

DBI644IG.W
Indbygningsopvaskemaskine
Vit
Mått (H×B×D): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

12 095 Kr12 895 Kr13 595 Kr
728686728583 728582

Inbyggnads diskmaskin

Allmänt
 n Energiklass: A+++
 n Anslutningseffekt: 1900 W
 n Säkring: 10 amp

Normalprogram
 n Energiförbrukning - 
normalprogram: 0,83 kWh

 n Diskeffekt: A
 n Torkeffekt: A
 n Antal kuvert: 14
 n Vattenförbrukning: 9,5 L
 n Tidsåtgång vid normalprogram: 
350 min

 n Energiförbrukning/år: 236 kWh
 n Vattenförbrukning/år: 2660 L
 n Kontroll: Knapp
 n Ljudnivå (max.): 42 dB(A)re 1 
pW

Allmänt
 n Disktemperaturer: 70, 65, 60, 
55, 50, 45 °C

 n Max temp. inkommande 
varmvatten: 70 °C

 n Program: 13
 n Autoprogram
 n Hygienprogram
 n Ecodisk
 n Funktioner: Green funktion, 
Speed funktion, Night funktion, 
Intensive funktion

 n Minnesprogram
 n Motor: Kolfri motor - BLDC

 n Rostfritt stål
 n Resttidsvisning
 n Visuell indikering på kontroll-
panel vid avslutat program

 n Status Light™ - smart 
färgindikering av diskcykeln

 n Fördröjd start upp till 24 timmar
 n Självrensande filter
 n Feldiagnostik
 n Översvämningsskydd
 n Power Zones™: 3
 n Antal spolarmar: 3
 n Power Zone™ Cutlery - extra 
diskkraft för bestickskorgen

 n Korgnivåer: 3
 n Övre fack: Lätt höjdjustering; 
Delbar och flyttbar toppkorg; 
Knivhylla; Hylla för skålar; Med 
teleskopskenor; Handtag

 n Övre korg: Korg med tätt 
trådmönster; Fällbar vinhylla - 
vänster; Fällbar vinhylla - höger; 
Fällbar vinhylla för plats till 
redskap; Fast pinnrad; Fast 
glassupport; Standard knivkorg; 
Lättglidande teleskopsskenor 
med kullager för överkorgen

 n Nedre korg: Tätt trådmönster i 
korgarna; Vikbar pinnrad bak; 
Bestickkorg

 n Inställning av höjd: 50 mm
 n Bakre fot justerbar framifrån
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 728579DBI133I.W
Inbyggnads diskmaskin
Vit
Mått (H×B×D): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

10 595 Kr
728579

Inbyggnads diskmaskin

Allmänt
 n Energiklass: A+++
 n Anslutningseffekt: 1700 W
 n Säkring: 10 amp

Normalprogram
 n Energiförbrukning - 
normalprogram: 0,82 kWh

 n Diskeffekt: A
 n Torkeffekt: A
 n Antal kuvert: 13
 n Vattenförbrukning: 10,4 L
 n Tidsåtgång vid normalprogram: 
210 min

 n Energiförbrukning/år: 233 kWh
 n Vattenförbrukning/år: 2926 L
 n Ljudnivå (max.): 44 dB(A)re 1 
pW

Allmänt
 n Max temp. inkommande 
varmvatten: 70 °C

 n Program: 6
 n Autoprogram
 n Snabbdisk
 n Ecodisk
 n Minnesprogram
 n Turbo Drying+™
 n Rostfritt stål
 n Resttidsvisning

 n Visuell indikering på kontroll-
panel vid avslutat program

 n Fördröjd start upp till 24 timmar
 n Självrensande filter
 n Feldiagnostik
 n Översvämningsskydd
 n Power Zones™: 2
 n Antal spolarmar: 2
 n Korgnivåer: 2
 n Övre korg: Korg med tätt 
trådmönster; Fällbar vinhylla - 
vänster; Fällbar vinhylla - höger; 
Fast pinnrad; Fast glassupport; 
Standard knivkorg; Lättglidande 
teleskopsskenor med kullager 
för överkorgen

 n Nedre korg: Tätt trådmönster i 
korgarna; Vikbar pinnrad bak; 
Bestickkorg

 n Inställning av höjd: 50 mm
 n Bakre fot justerbar framifrån
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12 895 Kr

 728549DFI646G
Integrerbar diskmaskin
Mått (H×B×D): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

Allmänt
 n Energiklass: A+++
 n Anslutningseffekt: 1900 W
 n Säkring: 10 amp

Normalprogram
 n Energiförbrukning - 
normalprogram: 0,83 kWh

 n Diskeffekt: A
 n Torkeffekt: A
 n Antal kuvert: 14
 n Vattenförbrukning: 9,5 L
 n Tidsåtgång vid normalprogram: 
350 min

 n Energiförbrukning/år: 236 kWh
 n Vattenförbrukning/år: 2660 L
 n Kontroll: Knapp
 n Ljudnivå (max.): 39 dB(A)re 1 
pW

Allmänt
 n Disktemperaturer: 70, 65, 60, 
55, 50, 45 °C

 n Max temp. inkommande 
varmvatten: 70 °C

 n Program: 13
 n Autoprogram
 n Hygienprogram
 n Ecodisk
 n Funktioner: Green funktion, 
Speed funktion, Night funktion, 
Intensive funktion

 n Minnesprogram
 n Motor: Kolfri motor - BLDC
 n Rostfritt stål
 n Resttidsvisning

 n Visuell indikering på kontroll-
panel vid avslutat program

 n Status Light™ - smart 
färgindikering av diskcykeln

 n Fördröjd start upp till 24 timmar
 n Självrensande filter
 n Feldiagnostik
 n Översvämningsskydd
 n Power Zones™: 3
 n Antal spolarmar: 3
 n Power Zone™ Cutlery - extra 
diskkraft för bestickskorgen

 n Korgnivåer: 3
 n Övre fack: Lätt höjdjustering; 
Delbar och flyttbar toppkorg; 
Knivhylla; Hylla för skålar; Med 
teleskopskenor; Handtag

 n Övre korg: Korg med tätt 
trådmönster; Fällbar vinhylla 
- vänster och höger; Fällbar 
vinhylla för plats till redskap; 
Fast pinnrad; Fast glassupport; 
Standard knivkorg; Lättglidande 
teleskopsskenor med kullager 
för överkorgen

 n Nedre korg: Tätt trådmönster i 
korgarna; Vikbar pinnrad bak; 
Bestickkorg

 n Diskmaskinen levereras utan 
den visade fronten

 n Inställning av höjd: 50 mm
 n Bakre fot justerbar framifrån
 n Installerat med 680-760 mm 
köksdörrar
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Integrerbar diskmaskin

Vid montering av luckor mellan 70–72 cm kommer en del av gångjärnen att synas under luckan. Vid montering av väldigt lätta eller tunga köksluckor på fullintegrerade diskmaskiner, kan det vara behov för andra 
slags fjädrar än dem som kommer med produktens öppna/stäng mekanism. Till 82-87 cm höga diskmaskiner rekommenderas det extra kraftiga fjädrar och för XXL 86-91 cm höga diskmaskiner rekommenderas 
mindre kraftiga fjädrar.



11 295 Kr

 728541DFI644G
Integrerbar diskmaskin
Mått (H×B×D): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

Allmänt
 n Energiklass: A+++
 n Anslutningseffekt: 1900 W
 n Säkring: 10 amp

Normalprogram
 n Energiförbrukning - 
normalprogram: 0,83 kWh

 n Diskeffekt: A
 n Torkeffekt: A
 n Antal kuvert: 14
 n Vattenförbrukning: 9,5 L
 n Tidsåtgång vid normalprogram: 
350 min

 n Energiförbrukning/år: 236 kWh
 n Vattenförbrukning/år: 2660 L
 n Kontroll: Knapp
 n Ljudnivå (max.): 42 dB(A)re 1 
pW

Allmänt
 n Disktemperaturer: 70, 65, 60, 
55, 50, 45 °C

 n Max temp. inkommande 
varmvatten: 70 °C

 n Program: 13
 n Autoprogram
 n Hygienprogram
 n Ecodisk
 n Funktioner: Green funktion, 
Speed funktion, Night funktion, 
Intensive funktion

 n Minnesprogram
 n Motor: Kolfri motor - BLDC
 n Rostfritt stål
 n Resttidsvisning

 n Visuell indikering på kontroll-
panel vid avslutat program

 n Status Light™ - smart 
färgindikering av diskcykeln

 n Fördröjd start upp till 24 timmar
 n Självrensande filter
 n Feldiagnostik
 n Översvämningsskydd
 n Power Zones™: 3
 n Antal spolarmar: 3
 n Power Zone™ Cutlery - extra 
diskkraft för bestickskorgen

 n Korgnivåer: 3
 n Övre fack: Lätt höjdjustering; 
Delbar och flyttbar toppkorg; 
Knivhylla; Hylla för skålar; Med 
teleskopskenor; Handtag

 n Övre korg: Korg med tätt 
trådmönster; Fällbar vinhylla - 
vänster; Fällbar vinhylla - höger; 
Fällbar vinhylla för plats till 
redskap; Fast pinnrad; Fast 
glassupport; Standard knivkorg; 
Lättglidande teleskopsskenor 
med kullager för överkorgen

 n Nedre korg: Tätt trådmönster i 
korgarna; Vikbar pinnrad bak; 
Bestickkorg

 n Diskmaskinen levereras utan 
den visade fronten

 n Inställning av höjd: 50 mm
 n Bakre fot justerbar framifrån
 n Installerat med 680-760 mm 
köksdörrar
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Vid montering av luckor mellan 70–72 cm kommer en del av gångjärnen att synas under luckan. Vid montering av väldigt lätta eller tunga köksluckor på fullintegrerade diskmaskiner, kan det vara behov för andra 
slags fjädrar än dem som kommer med produktens öppna/stäng mekanism. Till 82-87 cm höga diskmaskiner rekommenderas det extra kraftiga fjädrar och för XXL 86-91 cm höga diskmaskiner rekommenderas 
mindre kraftiga fjädrar.



19 695 Kr

 728575DFI676GXXL
Integrerbar diskmaskin
Mått (H×B×D): 86-91 × 59,6 × 55,9 cm

Integrerbar diskmaskin  
- XXL

Allmänt
 n Energiklass: A++
 n Anslutningseffekt: 1900 W
 n Säkring: 10 amp

Normalprogram
 n Energiförbrukning - 
normalprogram: 0,97 kWh

 n Diskeffekt: A
 n Torkeffekt: A
 n Antal kuvert: 17
 n Vattenförbrukning: 9,9 L
 n Tidsåtgång vid normalprogram: 
325 min

 n Energiförbrukning/år: 276 kWh
 n Vattenförbrukning/år: 2772 L
 n Kontroll: Knapp
 n Ljudnivå (max.): 39 dB(A)re 1 
pW

Allmänt
 n Disktemperaturer: 70, 65, 60, 
55, 50, 45 °C

 n Max temp. inkommande 
varmvatten: 70 °C

 n Program: 13
 n Autoprogram
 n Hygienprogram
 n Ecodisk
 n Funktioner: Green funktion, 
Speed funktion, Night funktion, 
Intensive funktion

 n Minnesprogram
 n Motor: Kolfri motor - BLDC
 n Rostfritt stål
 n 4 LED-lampor
 n Resttidsvisning
 n Visuell indikering på kontroll-
panel vid avslutat program

 n Status Light™ - smart 
färgindikering av diskcykeln

 n Fördröjd start upp till 24 timmar
 n Självrensande filter

 n Feldiagnostik
 n Översvämningsskydd
 n Power Zones™: 3
 n Antal spolarmar: 3
 n Power Zone™ Cutlery - extra 
diskkraft för bestickskorgen

 n Korgnivåer: 4
 n Övre fack: Lätt höjdjustering; 
Delbar och flyttbar toppkorg; 
Knivhylla; Hylla för skålar; Med 
teleskopskenor; Handtag

 n Övre korg: Korg med tätt 
trådmönster; Fällbar vinhylla - 
höger; Fällbar vinhylla - vänster; 
Två fällbara glasstöd; Bred 
knivhållare; China Guard  - 
skyddar ömtålig last från 
den roterande spolarmen; 
LightLock; Lättglidande 
teleskopsskenor med kullager 
för överkorgen

 n Mittkorg: Flyttbar korg för 
stora köksredskap; Flyttbar 
korg för skålar, koppar och 
glas; Handtag; Mellankorgens 
anslutning utrustad med 
backventil; Lättglidande 
teleskopsskenor med kullager 
för mellankorgen

 n Nedre korg: Tätt trådmönster 
i korgarna; Vikbar pinnrad 
bak; Vikbar pinnrad fram; 
Vas/flask-hållare placerad 
över Jet Spray™-munstycket; 
Bestickkorg; Del- och fällbar 
vinglashylla bak

 n Diskmaskinen levereras utan 
den visade fronten

 n Inställning av höjd: 50 mm
 n Bakre fot justerbar framifrån
 n Installerat med 700-800 mm 
köksdörrar
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Vid montering av luckor mellan 70–72 cm kommer en del av gångjärnen att synas under luckan. Vid montering av väldigt lätta eller tunga köksluckor på fullintegrerade diskmaskiner, kan det vara behov för andra 
slags fjädrar än dem som kommer med produktens öppna/stäng mekanism. Till 82-87 cm höga diskmaskiner rekommenderas det extra kraftiga fjädrar och för XXL 86-91 cm höga diskmaskiner rekommenderas 
mindre kraftiga fjädrar.



16 595 Kr

 728574DFI655GXXL
Integrerbar diskmaskin
Mått (H×B×D): 86-91 × 59,6 × 55,9 cm

Allmänt
� Energiklass: A+++
� Anslutningseffekt: 1900 W
� Säkring: 10 amp

Normalprogram
� Energiförbrukning - 

normalprogram: 0,84 kWh
� Diskeffekt: A
� Torkeffekt: A
� Antal kuvert: 15
� Vattenförbrukning: 9,7 L
� Tidsåtgång vid normalprogram: 

325 min
� Energiförbrukning/år: 239 kWh
� Vattenförbrukning/år: 2716 L
� Kontroll: Knapp
� Ljudnivå (max.): 40 dB(A)re 1 

pW

Allmänt
 n Disktemperaturer: 70, 65, 60, 
55, 50, 45 °C

 n Max temp. inkommande 
varmvatten: 70 °C

 n Program: 13
 n Autoprogram, Hygienprogram
 n Ecodisk, Minnesprogram
 n Funktioner: Green funktion, 
Speed funktion, Night funktion, 
Intensive funktion

 n Motor: Kolfri motor - BLDC
 n Rostfritt stål
 n Resttidsvisning
 n Visuell indikering på kontroll-
panel vid avslutat program

 n Status Light™ - smart 
färgindikering av diskcykeln

 n Fördröjd start upp till 24 timmar
 n Självrensande filter
 n Feldiagnostik

 n Översvämningsskydd
 n Power Zones™: 3
 n Antal spolarmar: 3
 n Power Zone™ Cutlery - extra 
diskkraft för bestickskorgen

 n Korgnivåer: 4
 n Övre fack: Lätt höjdjustering; 
Delbar och flyttbar toppkorg; 
Knivhylla; Hylla för skålar; Med 
teleskopskenor

 n Övre korg: Korg med tätt 
trådmönster; Fällbar vinhylla - 
höger och vänster; Två fällbara 
glasstöd; Bred knivhållare; 
China Guard  - skyddar 
ömtålig last från den roterande 
spolarmen; LightLock; 
Lättglidande teleskopsskenor 
med kullager för överkorgen

 n Mittkorg: Flyttbar korg för stora 
köksredskap; Flyttbar korg 
för skålar, koppar och glas; 
Mellankorgens anslutning 
utrustad med backventil; 
Lättglidande teleskopsskenor 
med kullager för mellankorgen

 n Nedre korg: Tätt trådmönster 
i korgarna; Vikbar pinnrad 
bak; Vikbar pinnrad fram; 
Vas/flask-hållare placerad 
över Jet Spray™-munstycket; 
Bestickkorg; Del- och fällbar 
vinglashylla bak

 n Diskmaskinen levereras utan 
den visade fronten

 n Inställning av höjd: 50 mm
 n Bakre fot justerbar framifrån
 n Installerat med 700-800 mm 
köksdörrar
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Integrerbar diskmaskin  
- XXL

Vid montering av luckor mellan 70–72 cm kommer en del av gångjärnen att synas under luckan. Vid montering av väldigt lätta eller tunga köksluckor på fullintegrerade diskmaskiner, kan det vara behov för andra 
slags fjädrar än dem som kommer med produktens öppna/stäng mekanism. Till 82-87 cm höga diskmaskiner rekommenderas det extra kraftiga fjädrar och för XXL 86-91 cm höga diskmaskiner rekommenderas 
mindre kraftiga fjädrar.

12 095 Kr

 728572DFI644GXXL
Integrerbar diskmaskin
Mått (H×B×D): 86-91 × 59,6 × 55,9 cm

Allmänt
 n Energiklass: A+++
 n Anslutningseffekt: 1900 W
 n Säkring: 10 amp

Normalprogram
 n Energiförbrukning - 
normalprogram: 0,83 kWh

 n Diskeffekt: A
 n Torkeffekt: A
 n Antal kuvert: 14
 n Vattenförbrukning: 9,5 L
 n Tidsåtgång vid normalprogram: 
350 min

 n Energiförbrukning/år: 236 kWh
 n Vattenförbrukning/år: 2660 L
 n Kontroll: Knapp
 n Ljudnivå (max.): 42 dB(A)re 1 
pW

Allmänt
 n Disktemperaturer: 70, 65, 60, 
55, 50, 45 °C

 n Max temp. inkommande 
varmvatten: 70 °C

 n Program: 13
 n Autoprogram, Hygienprogram
 n Ecodisk, Minnesprogram
 n Funktioner: Green funktion, 
Speed funktion, Night funktion, 
Intensive funktion

 n Motor: Kolfri motor - BLDC
 n Rostfritt stål
 n Resttidsvisning

 n Visuell indikering på kontroll-
panel vid avslutat program

 n Status Light™ - smart 
färgindikering av diskcykeln

 n Fördröjd start upp till 24 timmar
 n Självrensande filter
 n Feldiagnostik
 n Översvämningsskydd
 n Power Zones™: 3
 n Antal spolarmar: 3
 n Power Zone™ Cutlery - extra 
diskkraft för bestickskorgen

 n Korgnivåer: 3
 n Övre fack: Lätt höjdjustering; 
Delbar och flyttbar toppkorg; 
Knivhylla; Hylla för skålar; Med 
teleskopskenor; Handtag

 n Övre korg: Korg med tätt 
trådmönster; Fällbar vinhylla 
- vänster och höger; Fällbar 
vinhylla för plats till redskap; 
Fast pinnrad; Fast glassupport; 
Standard knivkorg; Lättglidande 
teleskopsskenor med kullager 
för överkorgen

 n Nedre korg: Tätt trådmönster i 
korgarna; Vikbar pinnrad bak; 
Bestickkorg

 n Diskmaskinen levereras utan 
den visade fronten

 n Inställning av höjd: 50 mm
 n Bakre fot justerbar framifrån
 n Installerat med 700-800 mm 
köksdörrar

30



2 639 Kr

2 079 Kr

1 529 Kr

 829 Kr

1 529 Kr

 829 Kr

1 389 Kr

1 529 Kr

1 529 Kr

 n Passar till samtliga ASKOs fullintegrerade diskmaskiner

 n Passar till samtliga ASKOs fullintegrerade diskmaskiner

 n Passar till samtliga ASKOs fullintegrerade diskmaskiner

 n Passar till samtliga ASKOs fullintegrerade diskmaskiner

730220

489386

490491

489454

730221

Craft dörr
Front till helt integrerbara diskmaskiner
Rostfri
Mått (H×B×D): 71,6 × 59,3 × 1,6 cm

Överkorg –  höj/sänkbar
Exklusiv

Överkorg 
Exklusiv

Underkorg 
Exklusiv

Craft dörr
Front till helt integrerbara diskmaskiner
Vit
Mått (H×B×D): 71,6 × 59,3 × 1,6 cm

Tillbehör

452647

452645

702638

702640

Sidoplåt 
Vänster
Rostfri
Till diskmaskiner där den ena sidan skall vara fri

Sidoplåt 
Höger
Rostfri
Till diskmaskiner där den ena sidan skall vara fri

Sidoplåt 
Vänster
Vit
Till diskmaskiner där den ena sidan skall vara fri

Sidoplåt 
Höger
Vit
Till diskmaskiner där den ena sidan skall vara fri
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När du öppnar luckan glider träfronten uppåt.

Perfekt integrering med en skjutlucka
Lösningen med skjutlucka medger snäva installationer utan att 
träluckan och köksskåpet stöter mot varandra. Träluckan glider 
uppåt när den öppnas och nedåt när den stängs, vilket medger 
mycket snäva installationer, ned till två millimeter* mellan 
diskmaskinens lucka och den underliggande sockeln eller 
lådfronten.

* utan statuslampa

32



728548DSD644G
Integrerbar diskmaskin
Mått (H×B×D): 81,9 × 59,6 × 55,9 cm

Allmänt
 n Energiklass: A+++
 n Anslutningseffekt: 1900 W
 n Säkring: 10 amp

Normalprogram
 n Energiförbrukning - 
normalprogram: 0,83 kWh

 n Diskeffekt: A
 n Torkeffekt: A
 n Antal kuvert: 14
 n Vattenförbrukning: 9,5 L
 n Tidsåtgång vid normalprogram: 
310 min

 n Energiförbrukning/år: 236 kWh
 n Vattenförbrukning/år: 2660 L
 n Kontroll: Knapp
 n Ljudnivå (max.): 42 dB(A)re 1 
pW

Allmänt
 n Disktemperaturer: 70, 65, 60, 
55, 50, 45 °C

 n Max temp. inkommande 
varmvatten: 70 °C

 n Program: 13
 n Autoprogram
 n Hygienprogram
 n Ecodisk
 n Funktioner: Green funktion, 
Speed funktion, Night funktion, 
Intensive funktion

 n Minnesprogram
 n Motor: Kolfri motor - BLDC
 n Rostfritt stål
 n Resttidsvisning
 n Visuell indikering på kontroll-
panel vid avslutat program

 n Status Light™ - smart 
färgindikering av diskcykeln

 n Automatisk lucköppning
 n Fördröjd start upp till 24 timmar
 n Självrensande filter
 n Feldiagnostik
 n Översvämningsskydd
 n Power Zones™: 2
 n Antal spolarmar: 3
 n Power Zone™ Cutlery - extra 
diskkraft för bestickskorgen

 n Korgnivåer: 3
 n Övre fack: Lätt höjdjustering; 
Delbar och flyttbar toppkorg; 
Knivhylla; Hylla för skålar; Med 
teleskopskenor; Handtag

 n Övre korg: Korg med tätt 
trådmönster; Fällbar vinhylla - 
vänster; Fällbar vinhylla - höger; 
Fällbar vinhylla för plats till 
redskap; Fast pinnrad; Fast 
glassupport; Standard knivkorg; 
Lättglidande teleskopsskenor 
med kullager för överkorgen

 n Nedre korg: Tätt trådmönster i 
korgarna; Vikbar pinnrad bak; 
Bestickkorg

 n Diskmaskinen levereras utan 
den visade fronten

 n Inställning av höjd: 50 mm
 n Bakre fot justerbar framifrån
 n Installerat med 680-760 mm 
köksdörrar

 n Sliding Dorr - glidskenor som  
passar till alla lådor och socklar
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14 395 Kr

Integrerbar diskmaskin 
- med Sliding Door
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Vincenter

Alltid rätt temperatur
Om du någon gång har upplevt att ditt favoritvin inte smakar 
så gott som du kom ihåg att det gjorde, beror det oftare på 
lagringen än något fel under vintillverkningen. En viktig faktor för 
att bibehålla och utveckla vinets smakämnen är temperaturen. 
På våra vinkylar kan du ställa in exakt rätt temperatur för den 
typen och karaktären av vin som du vill lagra.

Flexibelt frysfack
Frysfacket har en separat temperaturkontroll som gör att du kan 
förvandla frysen till en kyl. Det är en perfekt funktion när du vill 
kyla vatten, läsk eller öl tillfälligt. Omvandlingen från antingen 
frysläget till läget för färsk mat och tvärtom tar bara cirka tre 
timmar.



576633

576632

40 895 Kr

16 595 Kr

1 109 Kr

R2684SR
Fristående kyl
Färg: Rostfritt stål
Höjd: 185 cm

RWFN2684SL
Vin/kombi: vinkyl/frys
Färg: Rostfritt stål
Höjd: 185 cm

Kapacitet
 n Kapacitet 368 l

Allmän information
 n Energiklass: A++
 n Ljudnivå (max.):  
38 dB(A) re 1 pW

 n LED-remsa i taket
 n Ljudlarm för öppen dörr

Funktioner
 n Fresh Air: Joniseringsfunktion 
i kylen

 n DynamiCooling
 n Adaptive Temperature Control

 n Super Cool™
 n 2 Fresh Zone-lådor
 n 7 glashyllor
 n Crisp Zone: grönsakslåda
 n Trådflaskhållare

Tillbehör
 n Övre kåpa AC212S (577037)
för montering av vinkombin 
RWFN2684SL tillsammans 
med R2684SR i en perfekt 
vincenterlösning

Kapacitet
 n Vinkyl, plats för 46 vinflaskor 
(0,75 liters flaskor)

 n  Kapacitet 225 l
 n Nedre omvandlingsbar låda: 
Frys eller kyl

 n Kapacitet: 85 l

Allmän information
 n Energiklass: A+
 n Ljudnivå (max.):  
42 dB(A) re 1 pW

 n LED-remsa i taket, via korgen 
och in i frysen

 n Ljudlarm för öppen dörr

Funktioner
 n Vinkyl med 6 flaskhyllor i trä och 
en träkorg

 n Omvandlingsbar låda – kyl eller 
frys

 n Adaptive Temperature Control
 n Active Air för återställning av rätt 
temperatur

 n Ingen frost i frysen – ingen is
 n Helt elektroniska kontroller
 n Vändbar dörr
 n LED-belysning

Tillbehör
 n Övre kåpa AC212S (577037)
för montering av vinkombin 
RWFN2684SL tillsammans 
med R2684SR i en perfekt 
vincenterlösning

2 149 Kr

AC212S
Övre kåpa
Rostfritt stål

CFS-AR029
Sats för sida vid sida

Allmänt
 n För montering av vinkombin RWFN2684SL tillsammans med 
R22847SR i en perfekt vincenterlösning

Allmänt
 n Kit för montering side by side

 577037 576625
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Kyl och frys

36

Fresh Air™ har en antibakteriell effekt och bevarar färskheten 
upp till 60 % längre. Fläkten sprider joner i kylskåpet för maximal 
effekt när det gäller frisk luft och färska livsmedel. Den idealiska 
temperaturen återställs snabbt i kylskåpet när dörren har 
öppnats.

Fresh Air™ med fläkt
Med ett kyl-/frysskåp från ASKO har de nyttiga livsmedlen 
optimala förutsättningar att hålla sig färska längre. Det har den 
unika förmågan att anpassa sig till din personliga livsstil och 
bevarar livsmedlen på det mest optimala sättet för att bevara 
vitaminerna och effektivt eliminera bakterier.

Håll det kallt
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Med den nya Adaptive Temperature Control (adaptiv 
temperaturreglering) anpassas ditt ASKO-kylskåp till dina 
vanor och ger optimal temperaturhantering. Smarta sensorer 
övervakar noggrant hur du använder kylskåpet i hemmet över en 
vecka och anpassar sig till din livsstil.

Anpassas din hälsosamma livsstil
No Frost säkerställer en effektiv cirkulation av kall luft vilket tar 
bort fukten i frysen. Den konstanta cirkulationen förhindrar 
att det bildas is på maten och håller den fräsch och hälsosam 
längre. Ingen is betyder också att du får mer utrymme i frysen 
och det krävs mindre rengöring.

No Frost

Sensorstyrd temperatur runt 0 °C i den utdragbara lådan Active 
Coldbox™ ger en perfekt miljö för förvaring av färska livsmedel 
som håller sig färska upp till tre gånger längre.

Det finns bara ett sätt att bevara alla nyttiga näringsämnen i 
livsmedlen vid infrysning: med Fast Freeze! En intensiv blåsning 
av kall luft (-30 °C) fryser in livsmedlen upp till 50 % snabbare än 
normalt, och när du tinar upp dem blir det ingen viktförlust. Det 
är som om tiden stått stilla.

Active Coldbox™ Fast Freeze



15 095 Kr

12 095 Kr

RFN31831I
Integrerbart kyl/frysskåp
Gångjärn - dörr till dörr
Mått (H×B×D): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

Allmänt
 n Energiklass: A++
 n Energiförbrukning/år: 230 kWh
 n Nettokapacitet för kylskåp: 
180 L

 n Nettokapacitet för frys: 68 L
 n Stjärnklassificering: 4
 n Säkerhetstid vid strömavbrott: 
16 timmar

 n Fryskapacitet: 8 kg/dygn
 n Ljudnivå (max.): 39 dB(A)re 1 
pW

 n Elektronisk inställning av 
temperatur

 n Displaytyp: LED display
 n Kylfläkt
 n LED-ljus
 n Ljudalarm vid öppen dörr
 n Dörröppning: Omhängningsbar 
dörr

Kyl
 n Fresh Air™: Jonisator i 
kylskåpet

 n Adaptive Temperature Control - 
Intelligent minne

 n Coldbox™ (2-3°C)
 n 5 glashyllor
 n Justerbara glashyllor
 n Flaskhylla med fast hållare
 n Flaskhållare
 n Ägg/Isfack

Frys
 n No Frost Dual Advance
 n SuperFreeze™

 728904

728905RF31831I
Integrerbart kyl/frysskåp
Vit
Mått (H×B×D): 177,2 × 54 × 54,5 cm

Allmänt
 n Energiklass: A++
 n Nettokapacitet för kylskåp: 
187 L

 n Nettokapacitet för frys: 71 L
 n Stjärnklassificering: 4
 n Säkerhetstid vid strömavbrott: 
18 timmar

 n Fryskapacitet: 3,5 kg/dygn
 n Ljudnivå (max.): 38 dB(A)re 1 
pW

 n Dörrmaterial: Steel look
 n Antal kompressorer: 1
 n Elektronisk inställning av 
temperatur

 n Displaytyp: LED display
 n Kylfläkt
 n LED-ljus
 n Ljudalarm vid öppen dörr
 n Dörröppning: Omhängningsbar 
dörr

Kyl
 n Adaptive Temperature Control - 
Intelligent minne

 n 5 glashyllor
 n Justerbara glashyllor
 n Stor grönsakslåda med 
fuktighetsreglering

 n Flaskhållare
 n Ägg/Isfack
 n HiddenSpace

Frys
 n Frostless: Mindre isbildning i 
frysen

 n Fast Freeze™
 n Infrysning: 3 lådor
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Inbyggda integrerade
kyl-/frysskåp



12 095 Kr

16 595 Kr

R31831I
Integrerbart kylskåp
Gångjärn - dörr till dörr
Mått (H×B×D): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

Allmänt
 n Energiklass: A++
 n Energiförbrukning/år: 113 kWh
 n Nettokapacitet för kylskåp: 
301 L

 n Ljudnivå (max.): 37 dB(A)re 1 
pW

 n Elektronisk inställning av 
temperatur

 n Displaytyp: LED display
 n Kylfläkt
 n LED-ljus
 n Ljudalarm vid öppen dörr
 n Dörröppning: Omhängningsbar 
dörr

Kyl
 n Fresh Air™: Jonisator i 
kylskåpet

 n Adaptive Temperature Control - 
Intelligent minne

 n Super Cool funktion
 n Coldbox™ (2-3°C)
 n 7 glashyllor
 n Justerbara glashyllor
 n Flaskhållare
 n Ägghållare
 n Side-by-side med FN31831I

 728886

733408FN31831I
Integrerbart frysskåp
Gångjärn - dörr till dörr
Mått (H×B×D): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

Allmänt
 n Energiklass: A++
 n Anslutningseffekt: 80 W
 n Nettokapacitet för frys: 212 L
 n Stjärnklassificering: 4
 n Säkerhetstid vid strömavbrott: 
12 Tim

 n Fryskapacitet: 10 kg/dygn
 n Ljudnivå (max.): 39 dB(A)re 1 
pW

 n Dörrmaterial: Stål
 n Inverterkompressor
 n Displaytyp: LED display
 n Upplyst fryssektion : LED
 n Ljudalarm vid öppen dörr
 n Dörröppning: Omhängningsbar 
dörr

Frys
 n Automatisk avfrostning
 n Auto Fast Freeze
 n Fast Freeze
 n Infrysning: 1 dörr, 7 dörrfack
 n Ägg/Isfack: 1 x 7
 n Side-by-side med R31831I

� 
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Inbyggda integrerade 
kyl- och frysskåp
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Smart designad interaktion
Våra tvättmaskiner har en unik interaktionsfilosofi som baseras 
på en helt grafisk display med vita siffror/symboler mot svart 
bakgrund eller svarta siffror/symboler mot vit bakgrund. Siffrorna 
och symbolerna visas perfekt med klar kontrast, utan flimmer 
som är jobbigt för ögonen och med enkelt gränssnitt som 
uppmuntrar till att använda och upptäcka alla tvättmaskinens 
funktioner. Du kan lägga in dina favoritprogram med hjälp av de 
olika lägena och alternativen och sedan spara dem för att enkelt 
kunna använda dem nästa gång du tvättar. Knapparna för lägen 
och alternativ har en hjälpfunktion – du behöver bara trycka på 
knappen så visas mer information om läget eller alternativet. Det 
är ett smart sätt att förbättra dina stunder i tvättstugan.

Tvätt



41

Steel Seal™-dörr
En vanlig funktion på professionella tvättmaskiner, i till exempel 
hotell, skönhetssalonger eller äldreboenden, är att de inte har 
någon gummilist. Och det finns ett skäl för det. Gummilisten 
runt dörren kan ge sämre funktion över tid och samla smuts. 
Om man tar bort den, säkerställer det en mycket mer hygienisk 
tvätt. Steel Seal™-dörren gör också att det blir lättare att lägga 
i och ta ur tvätten. Alla ASKO:s tvättmaskiner för hemmabruk 
har den här hållbara dörrlösningen.

Bullernivåer och vibrationskontroll har blivit viktigare eftersom 
det blir vanligare med lägenheter där tvättstugan ligger 
närmare boendeutrymmena. Vårt bidrag till bättre levnadsvillkor 
för människor som bor precis bredvid stavas Quattro 
Construction™. Detta är ett unikt men enkelt system som består 
av fyra stötdämpare som överför vibrationsenergin från den yttre 
trumman till bottenplattan av maskinen. Hela konstruktionen står 
faktiskt inuti ett hölje och snurrar och även maximalt varvtal kan 
uppnås nästan helt vibrationsfritt. Quattro-systemet är extremt 
hållbart och förlänger livslängden på hela maskinen.

Quattro Construction™ Active Drum™
Tvättning är en balansakt mellan de två motpolerna mekanisk 
process och textilvård. Att få tvätten ren kräver ändå en del 
mekaniska processer. Det uppnås normalt med hjälp av 
tvättvalkar, trumrörelse och mönstret på trumman. Men för mycket 
mekaniska processer kan skada textilierna. Våra ingenjörer löste 
ekvationen när de uppfann den smarta lösningen Active Drum™. 
De timglasformade och borttagbara tvättvalkarna leder tvätten 
till ett varsammare mittområde på trumman och tar effektivt bort 
smuts, som till exempel jord och sand och leder det till de större 
hålen på trummans kant. Active Drum™ har en perfekt balans för 
att säkerställa bästa möjliga tvättning och sköljning samtidigt som 
den säkerställer minimalt slitage på textilierna.

Pro Wash™ ger extra tvättkraft
Precis som många av de andra funktionerna och teknikerna i 
ASKO:s tvättmaskiner har ASKO Pro Wash™-systemet hämtats 
från det kommersiella segmentet. Istället för att bara förlita sig på 
vattnet i botten av trumman, cirkulerar Pro Wash™-systemet aktivt 
vatten från botten av trumman till toppen där två munstycken 
sprutar vattnet över tvätten. Tvätten blötläggs snabbare, vilket 
innebär effektiv tvättning och sköljning även med väldigt korta 
tvättprogram. Tack vare Pro Wash™-systemet kan du också vara 
säker på att stora tvättmängder tvättas och sköljs grundligt. 



Allmänt
 n Energiklass: A+++
 n Centrifugeringsklass: A
 n Restfuktighet: 44 %
 n Centrifugeringshastighet (v/
min): 1600 rpm

 n Kapacitet: 8 kg
 n Varaktighet, tvättomgång: 175 
min

 n Årlig vattenförbrukning: 10340 L
 n Stor lucköppning: 31 cm

Program
 n 21 program
 n Program: Bomull, Standard 
bomull, Fintvätt och silke, 
Tidsprogram, Kvicktvätt, Mix/
syntet - program för syntet och 
blandmaterial, Ylletvätt

 n Specialprogram: Allergiprogram 
som effektivt tar bort 
smuts, mikroorganismer 
och tvättmedelsrester, 
Allergiprogram som effektivt tar 
bort smuts, mikroorganismer 
och tvättmedelsrester, 
Hygienprogram, PerfectBlack, 
Automatprogram, Skjortor, 
Intensivtvätt, Quick Pro

 n Funktioner: Normal funktion, 
Green funktion, Allergy funktion, 
Speed funktion, Intensive 
funktion

Egenskaper
 n Adapt Tech tvättning - Intelligent 
minne

 n Borstlös (BLDC)
 n Total Weight
 n Sensorer: Vattennivåsensor
 n Super Silent+
 n Displaytyp: LCD display
 n Barnsäkring
 n Språkval
 n Rostfritt stål
 n Aqua Block System™
 n PEX inloppsslang
 n Översvämningsskydd
 n Kallt vatten

Funktioner
 n Personliga inställningar för alla 
program

 n Temperaturinställning
 n Förtvätt
 n Intensivtvätt
 n Drum Cleaning
 n Justera varvhastighet

574996W4086C.S/1
Tvättmaskin
Rostfritt stål
Mått (H×B×D): 85-88 × 59,5 × 58 cm

575286W4096R.W/1
Tvättmaskin med Auto Dose
Vit
Mått (H×B×D): 85-88 × 59,5 × 58 cm

Allmänt
 n Energiklass: A+++
 n Anslutningseffekt: 2200 W
 n Säkring: 10 amp
 n Centrifugeringsklass: A
 n Restfuktighet: 44 %
 n Centrifugeringshastighet (v/
min): 1600 rpm

 n Kapacitet: 9 kg
 n Varaktighet, tvättomgång: 183 
min

 n Årlig vattenförbrukning: 10590 L
 n Stor lucköppning: 31 cm

Program
 n 21 program
 n Program: Bomull, Fintvätt och 
silke, Tidsprogram, QuickWash, 
Mix/syntet - program för syntet 
och blandmaterial, Ylletvätt, 
Dagligt bruk

 n Specialprogram: Allergiprogram 
som effektivt tar bort 
smuts, mikroorganismer 
och tvättmedelsrester, 
Hygienprogram, Perfect Black, 
Automatprogram, Anti allergi 
syntet, Skjortor, Intensivtvätt, 
Pro Wash program

 n Möjlighet att skapa egna 
program: Minnesprogram

 n Funktioner: Normal funktion, 
Green funktion, Allergy funktion, 
Speed funktion, Intensive 
funktion

Egenskaper
 n Sensi Save™
 n Borstlös (BLDC)
 n Auto Dose: Integrerat i 
maskinen

 n Automatisk avkänning av total 
tvättvikt

 n Sensorer: Vattennivåsensor
 n 4D spolsystem
 n Supersilence+
 n Displaytyp: LCD display
 n Ultrasval lucka (UCD)
 n Barnsäkring
 n Språkval
 n Rostfritt stål
 n Aqua Block System™
 n PEX inloppsslang
 n Kallt vatten

Funktioner
 n Personliga inställningar för alla 
program

 n Förtvätt
 n Extra sköljning
 n Pump STOP
 n Intensivtvätt
 n Power Wash
 n Drum Cleaning
 n Justera varvhastighet

14 795 Kr

15 095 Kr
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Tvättmaskiner



Allmänt
 n Energiklass: A+++
 n Centrifugeringsklass: A
 n Restfuktighet: 44 %
 n Centrifugeringshastighet (v/
min): 1600 rpm

 n Kapacitet: 8 kg
 n Varaktighet, tvättomgång: 175 
min

 n Årlig vattenförbrukning: 10340 L
 n Stor lucköppning: 31 cm

Program
 n 21 program
 n Program: Bomull, Standard 
bomull, Fintvätt och silke, 
Tidsprogram, Kvicktvätt, Mix/
syntet - program för syntet och 
blandmaterial, Ylletvätt

 n Specialprogram: Allergiprogram 
som effektivt tar bort 
smuts, mikroorganismer 
och tvättmedelsrester, 
Allergiprogram som effektivt tar 
bort smuts, mikroorganismer 
och tvättmedelsrester, 
Hygienprogram, PerfectBlack, 
Automatprogram, Skjortor, 
Intensivtvätt, Quick Pro

 n Funktioner: Normal funktion, 
Green funktion, Allergy funktion, 
Speed funktion, Intensive 
funktion

Egenskaper
 n Adapt Tech tvättning - Intelligent 
minne

 n Borstlös (BLDC)
 n Total Weight
 n Sensorer: Vattennivåsensor
 n Super Silent+
 n Displaytyp: LCD display
 n Barnsäkring
 n Språkval
 n Rostfritt stål
 n Aqua Block System™
 n PEX inloppsslang
 n Översvämningsskydd
 n Kallt vatten

Funktioner
 n Personliga inställningar för alla 
program

 n Temperaturinställning
 n Förtvätt
 n Intensivtvätt
 n Drum Cleaning
 n Justera varvhastighet

574995W4086C.W/1
Tvättmaskin
Vit
Mått (H×B×D): 85-88 × 59,5 × 58 cm

Allmänt
 n Energiklass: A+++
 n Centrifugeringsklass: B
 n Restfuktighet: 48 %
 n Centrifugeringshastighet (v/
min): 1400 rpm

 n Kapacitet: 8 kg
 n Varaktighet, tvättomgång: 175 
min

 n Årlig vattenförbrukning: 10340 L
 n Stor lucköppning: 31 cm

Program
 n 15 program
 n Program: Bomull, Standard 
bomull, Tidsprogram, Mix/
syntet - program för syntet 
och blandmaterial, Ylletvätt, 
Strykfritt/ sport, Grov- med 
förtvätt

 n Specialprogram: PerfectBlack, 
Automatprogram, Intensivtvätt, 
Quick Pro

 n Funktioner: Normal funktion, 
Green funktion, Speed funktion, 
Intensive funktion

Egenskaper
 n Adapt Tech tvättning - Intelligent 
minne

 n Borstlös (BLDC)
 n Total Weight
 n Sensorer: Vattennivåsensor
 n Super Silent+
 n Displaytyp: LCD display
 n Barnsäkring
 n Språkval
 n Rostfritt stål
 n Aqua Block System™
 n PEX inloppsslang
 n Översvämningsskydd
 n Kallt vatten

Funktioner
 n Personliga inställningar för alla 
program

 n Temperaturinställning
 n Förtvätt
 n Intensivtvätt
 n Drum Cleaning
 n Justera varvhastighet

574994W2084.W/1
Tvättmaskin
Vit
Mått (H×B×D): 85-88 × 59,5 × 58 cm

13 195 Kr

11 695 Kr
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Varsam värmepumpstorkning
ASKO:s värmepumpstorkare är slutna system där luften 
cirkulerar konstant inuti torktumlaren och kan installeras 
även i små utrymmen. Luften avfuktas med hjälp av en 
avdunstningsfunktion, vilket betyder att lägre temperaturer 
kan användas i torkprocessen. Detta gör i sin tur torkningen 
varsammare utan att torkningskapaciteten eller effektiviteten 
försämras. Förutom varsammare torkning reducerar också 
värmepumparna risken för att kläderna ska krympa och även 
känsliga textilier kan torkas. Värmepumpstekniken i kombination 
med vårt smarta Sensi Dry-system och automatiska program 
gör ASKO:s värmepumpstorkare extremt energieffektiva. Det är 
goda nyheter både för miljön och för plånboken.

Soft Drum™ och Air Lift™-tvättvalk
Soft Drum™ är en lösning som har utvecklats för att förbättra 
luftflödet runt tvätten och därmed öka torkeffekten. De runda 
fördjupningarna med fasade kanter har också en dämpande 
effekt som reducerar utslitning av textilierna. Den nya 
utformningen på trumman gör torkningen ännu varsammare 
för både små och stora tvättar. Vi introducerar även en ny 
konstruktion av formen på Air lift™-tvättvalkarna, som är 
utformade för att lyfta tvätten så högt som möjligt för ökad tid 
i luftflödet, vilket förbättrar torkeffekten och förkortar torktiden. 
Air Lift™-tvättvalkarna fördelar kläderna jämnt i trumman för att 
förhindra dem från att packas ihop. Korta trumrörelser motsols 
medverkar också till att förhindra att kläderna packas ihop.

Tork



Allmänt
 n Energiklass: A+++
 n Kapacitet: 8 kg
 n Trumvolym: 117 L
 n Torktid: 190 min
 n Energiförbrukning/år: 177 kWh
 n Stor lucköppning: 34 cm
 n Trumma i hållbart rostfritt stål

Program
 n 12 program
 n Program: Auto frotté, Auto 
Jeans, Auto normaltorrt,  
Autoprogram för material 
med dun, Auto Syntet, Auto 
Dry, Auto Strykjärnstorrt, Auto 
extratorrt, Skjortprogram, Quick 
Pro, Uppfräschningsprogram, 
Tidsinställd torkning, Refresh

Funktioner
 n Additional drying function
 n Låg torktemperatur
 n Skrynkelfritt
 n Refresh
 n Delayed Start
 n Tidsbesparing

Funktioner
 n Låg torktemperatur
 n Skrynkelfritt
 n Belysning i trumman
 n Displaytyp: LCD display
 n Drying phase indicator
 n Värmepump
 n Integrerad 
kondensvattenbehållare (3,5 L)

 n Varning vid full 
kondensvattenbehållare

 n Restfuktighetssensor
 n Automatisk avstängning när 
luckan öppnas

 n Låg torktemperatur
 n TwinAir
 n Borstlös (BLDC)

Allmänt
 n Energiklass: A++
 n Kapacitet: 8 kg
 n Trumvolym: 117 L
 n Torktid: 195 min
 n Energiförbrukning/år: 236 kWh
 n Stor lucköppning: 34 cm
 n Trumma i hållbart rostfritt stål

Program
 n 9 program
 n Program: Auto normaltorrt, 
Auto Syntet, Auto Dry, 
Auto Strykjärnstorrt, Auto 
extratorrt, Quick Pro, 
Uppfräschningsprogram, 
Tidsinställd torkning, Refresh

Funktioner
 n Additional drying function
 n Låg torktemperatur
 n Skrynkelfritt
 n Refresh
 n Delayed Start
 n Tidsbesparing

Funktioner
 n Låg torktemperatur
 n Skrynkelfritt
 n Displaytyp: LCD display
 n Drying phase indicator
 n Värmepump
 n Integrerad 
kondensvattenbehållare (3,5 L)

 n Varning vid full 
kondensvattenbehållare

 n Restfuktighetssensor
 n Automatisk avstängning när 
luckan öppnas

 n Låg torktemperatur
 n TwinAir
 n BLDC motor

576719

586979

576408

T408HD
Kondensortumlare med värmepump
Vit
Mått (H×B×D): 85-88 × 59,5 × 65,4 cm

T408HD.S
Kondensortumlare med värmepump
Rostfritt stål
Mått (H×B×D): 85-88 × 59,5 × 65,4 cm

T208H.W
Kondensortumlare med värmepump
Vit
Mått (H×B×D): 85-88 × 59,5 × 65,4 cm

14 795 Kr

16 295 Kr

13 195 Kr
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Torktumlare



Torkskåp

Barn älskar att hoppa i vattenpölar, leka i regnet och rulla runt i 
sand och snö. Om regnkläder och overaller ska kunna överleva 
sådana äventyr är det viktigt att man kan torka dem snabbt. Här 
är torkskåpt perfekt. På bara två timmar är kläderna helt torra 
och redo för nya utmaningar.

Torkskåp passar för torkning av tvätt som inte får plats i 
torktumlaren eller som torkar bättre vid lägre temperaturer eller 
hängtorkning: Skor och stövlar, ömtåliga tyger som ylle och 
silke, samt sport- och fritidskläder, t.ex. regnkläder, overaller, 
ridutrustning, fiskeutrustning, skidutrustning, m.m. 

Snabb torkningKan torka allt
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Våra torkskåp har tre rader med upphängningsbyglar, vilket 
motsvarar upp till 16–18 meter tvättlina (3,5 kg kapacitet). 
Vanthållaren, som sitter på torkskåpts dörr, är perfekt för 
torkning av mössor vantar, halsdukar och liknande. Det praktiska 
skostativet ger plats åt 2 rader skor längst ner i skåpet.

Vem älskar inte att kunna svepa in sig i en härlig, varm handduk 
efter duschen? Det kan du med ett torkskåp. Tack vare den 
tidsfördröjda starten kan du även ställa in torkskåpt så att dina 
stövlar är varma innan du går ut en kall och isig vintermorgon.

Stor kapacitet och flexibilitetVarma handdukar och behagliga 
vinterstövlar
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Allmänt
 n Fällbara och utdragbara 
hängare

Teknisk information
 n Tvättlina: 16 m
 n Kapacitet: 4 kg
 n Heating power: 1500 W
 n Luftflöde: 945 m³/h
 n Märkeffekt: 900 W

Specifikationer
 n Torksystem: Värmepump, 
kondens 

 n Kapacitet: 4 kg 
 n Längd på torklina: 16–18 meter 

 n Styrning: Elektronisk sensor  
 n Display: Programnamn, 
programtid, resttid, 
felmeddelanden

 n Display med 5 språk
 n Inkl. skostativ  
 n Program: 2 auto 
 n Energiförbrukning: 0,3 kWh/kg
 n Genomsnittlig torktid: 90 min 
 n Ljudnivå: 52 dB(A) 
 n Värmeelementets effekt: 900 W
 n Luftgenomströmning i skåpet: 
945 m3/timme 

 n Vändbar lucka: Ja 
 n Automatiskt avlopp: Ja  

673881

673879

673877

DC7794HP.W
Torkskåp
Vit
Levereras högerhängt - kan ändras till vänsterhängt

DC7784V.S
Torkskåp
Rostfritt stål
Levereras högerhängt - kan ändras till vänsterhängt

DC7784V.W
Torkskåp
Vit
Levereras högerhängt - kan ändras till vänsterhängt

Allmänt
 n Blow air directly to the 
production

 n Fällbara och utdragbara 
hängare

 n Tidval
 n Tvättlina, ca 16 m
 n Kapacitet på 3,5 kg

Teknisk information
 n Tvättlina: 16 m
 n Kapacitet: 4 kg
 n Heating power: 1500 W
 n Luftflöde: 180 m³/h
 n Märkeffekt: 1500 W

Specifikationer
 n Torksystem: Utsug 
 n Kapacitet: 3,5 kg 
 n Längd på torklina: 16 meter 
 n Styrning: Elektronisk sensor  
 n Display: Programtid, resttid, 
felmeddelanden 

 n Program: 6 
 n Energiförbrukning: 0,8 kWh/kg
 n Genomsnittlig torktid: 105 min 
 n Ljudnivå: 56 dB(A) 
 n Värmeelementets effekt: 2 000 W
 n Luftgenomströmning i skåpet: 
200 m3/timme 

 n Vändbar lucka: Ja

30 795 Kr

12 395 Kr15 495 Kr



Med ASKOs unika vitvaror i ditt hem får du plats med 
tvättmaskin, torktumlare, torkskåp (DC7784V) och strykbräda 
på mindre än 1 m² (0,72 m² för att vara mer exakt). Därmed kan 
du mycket enklare få hela tvättprocessen avklarad från tvättning 
och torkning till sortering och strykning. Det enda problemet är 
vad du ska göra med allt extra utrymme.

Ännu en praktisk och funktionell lösning är sorteringslådan 
som också är 15 cm hög och kan monteras antingen ovanpå 
maskinerna när de är uppställda bredvid varandra eller mellan 
maskinerna om de står i en tvättpelare. När den är utdragen får 
man ett praktiskt sorteringsfack som kan användas för sortering 
och ihopvikning av kläder, och dessutom en trådkorg som kan 
användas för att transportera de hopvikta plaggen. 

Strykbrädan är en praktisk och funktionell lösning. Den är bara 
15 cm hög och kan monteras antingen ovanpå maskinerna när 
de är uppställda bredvid varandra eller mellan maskinerna 
om de står i en tvättpelare. Med en enkel tryckning på den 
eleganta handtagsfria fronten har du tillgång till strykbrädan. 

Sockellådan är idealisk om man vill ha en mer praktisk 
arbetshöjd när maskinerna står uppradade bredvid varandra, 
och när man vill ha gott om förvaringsutrymme. Med sina rena 
ytor ger det ett elegant helhetsintryck. En enkel tryckning 
och du kommer åt ett utdragsfack som kan vara praktiskt vid 
påfyllning och tömning samt en stor förvaringslåda med plats 
för allt från tvättmedel, sköljmedel m.m. 

Strykbräda

Sockellåda

Klara av tvätten på bara 0,72 m²

Sorteringslåda
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5 129 Kr

5 679 Kr

2 289 Kr

6 099 Kr

5 539 Kr

4 849 Kr

5 399 Kr

Hidden Helpers™

Allmänt
 n Praktisk och funktionell lösning
 n Elegant handtagsfri del som kan 
dras ut

 n Strykbrädans mått:  
B × D: 93 × 31 cm

 n Inbyggt 220 V-uttag till strykjärn

 n Tar ingen plats när den är infälld
 n Kan monteras ovanpå maskiner 
som står bredvid varandra 
eller mellan maskinerna i en 
tvättpelare.

Allmänt
 n Praktisk och funktionell lösning
 n Elegant, handtagsfri del som 
kan dras ut

 n Utdragbart sorteringshyllplan
 n Trådkorg till den sorterade 
tvätten

 n Tar ingen plats infälld
 n Kan monteras ovanpå maskiner 
som står bredvid varandra 
eller mellan maskinerna i en 
tvättpelare

Allmänt
 n Perfekt om man vill ha en 
lösning med maskinerna 
bredvid varandra i en 
ergonomiskt mer korrekt 
arbetshöjd 

 n Stor förvaringsdel
 n Gott om plats för förvaring
 n Utdragbart sorteringshyllplan, 
som är praktiskt vid fyllning och 
tömning

Allmänt
 n Praktiskt till låga tvättpelare
 n Enbart 5 cm på höjden
 n Gör det enkelt att fylla och 
tömma torktumlaren 

 n Utdragbart sorteringshyllplan, 
som är praktiskt vid fyllning och 
tömning

576552

576554

576737

576735

576730

HI1153S
Utdragbar strykbräda
Rostfritt stål
Mått: HxBxD 15x59,5x58,5 cm

HI1153W
Utdragbar strykbräda
Vit
Mått: HxBxD 15x59,5x58,5 cm

HDB1153S
Utdragbart sorteringshyllplan
Rostfritt stål
Mått: HxBxD 15x59,5x58,5 cm

HDB1153W
Utdragbart sorteringshyllplan
Vit
Mått: HxBxD 15x59,5x58,5 cm

HPS5323S
Sockellåda med inbyggd utdragbar hylla
Rostfritt stål
Mått: HxBxD 32x59,5x58,5 cm

HPS5323W
Sockellåda med inbyggd utdragbar hylla
Vit
Mått: HxBxD 32x59,5x58,5 cm

HSS1053W
Sorteringshyllplan
Vit
Mått: HxBxD 4,6x59,5x56,3 cm

732756

732757
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År 1950 bestämde sig Karl Erik Andersson för att bygga en 
tvättmaskin till sin mor. För att skapa bästa möjliga hållbarhet 
och tvättresultat vägrade han att kompromissa med material. 
Resultatet var en tvättmaskin gjord av massivt rostfritt stål som 
stod på fyra ben i gjutjärn. En konstruktion så övertygande att 
den togs i produktion inte långt efter.
Sedan dess har ASKO övertygat miljontals hushåll och 
professionella användare. Innovation som drivs av hantverk 
och en djup förståelse för kundens behov har gjort ASKO:s 
produkter till några av de bästa som erbjuds på marknaden 
idag. Användningen av yrkesstandarder för att skapa köks- 
och tvättprodukter för hemmet är det som gör ASKO så unikt.

Vårt arv är vår framtid



51

Större säkerhet med ASKO
Vi vill gärna säkerställa att våra kunder kan känna sig så nöjda och 
lugna som möjligt med sin ASKO-produkt, både nu och i framtiden. Av 
den anledningen ger vi A.5 Quality Service till alla våra kunder från den 
dag då de köpte sin ASKO-produkt.

A.5 Quality Service gäller för samtliga av ASKO konsumentprodukter 
(gäller inte professionella produkter), som har köpts efter 1. januari 
2012. Efter 1. maj 2018, krävs det att brukaren registrerar sin produkt 
på ASKO:s hemsida för att få tillgång till denna extra förmån. 
Registreringen måste utföras inom åtta veckor efter att fakturan utställts.

A.5 Quality Service är en femårig säkerhet för att produkterna lever upp 
till våra kunders förväntningar för kvalitet och service. Den består av 
följande:

2 års fullständig säkerhet
ASKO ger dig 2 års produktgaranti från inköpsdatum. Här har ASKO 
bevisbördan i förhållande till gällande lagstiftning, därutöver finns 
ytterligare 12 månader mot ursprungliga fel (reklamationsrätten).

5 års gratis reservdelar
ASKO erbjuder ytterligare 36 månaders gratis reservdelar. Se villkor på 
ASKOs hemsida.

10 års reservdelssäkerhet
Är din säkerhet för att vi kan leverera reservdelar till din ASKO-produkt i 
minst 10 år från inköpsdatum.

Villkor för A.5 Quality Service
Garantin under de första 24 månaderna omfattar material- och 
tillverkningsfel som konstateras vid normal användning i ett vanligt 
hushåll. Garantin täcker inte fel eller skador som uppstår pga felaktig 
användning, missbruk eller felaktig skötsel, felaktig installation, 
inklusive inbyggnad, montering eller anslutning. Elektriska fel som är 
externa, såsom blixtnedslag, fel i elnätet, etc. Fel eller skada som direkt 
eller indirekt har uppstått som en följd av överbelastning etc eller om 
produkten vid en eventuell reparation inte finns enkelt tillgänglig för 
teknikern.

Dessutom garanterar ASKO att informera eventuella uppdateringar till 
våra kunder på e-mail, om De väljer att mottaga ASKO nyhetsbrev vid 
registrering. Som ASKO kund kan du förvänta dig att bli informerad och 
inkluderad om funktionella och relevanta uppdateringar är tillgängliga 
för just din ASKO produkt.

Så får du ditt A.5 Quality Service certifikat
För att få  A.5 Quality Service certifikatet måste användaren registrera 
produkten på ASKOs webbsidan. Registreringen måste utföras inom 
åtta veckor efter att fakturan utställts. Genom att registrera produkten 
godkänner användaren att dennes uppgifter sparas.  Efter att 
registreringen är fullförd måste certifikatet skrivas ut. Tillsammans med 
inköpsbeviset utgör det grunden för att göra A.5 Quality Service. Vid 
reklamationer under serviceperioden måste konsumenten använda A.5 
Quality Service certifikatet och fakturan vid kontakt med auktoriserad 
serviceleverantör.

A.5 Quality Service

Read more and register on ASKOs website
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