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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 70 år senere, er ASKO et verdens-omspennende 
varemerke som designer og produserer førsteklasses husholdnings-
apparater 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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De fire elementene – ild, luft, vann og jord – refererer 
til kreftene som skaper universet. I en skandinavisk 
sammenheng vil du finne dem i rykende vulkaner og 
geysirer, i den ulende vestavinden, i de strømmende 
elvene og det dype, blå havet, og i fjellets bergarter og 
jordens mineraler. Elementer som inspirerte oss til å utvikle 
en ny serie med kjøkkenutrustning med topp ytelse.

Solid grunnfølelse, detaljert finish og intuitiv betjening 
kjennetegner de nyeste produktene våre, som innbefatter 
alt en trenger til å lage mat med virkelig sjel – fra Fusion 
Volcano wok-brennere til innebygde dampløsninger.

Elements by ASKO

Designelementene
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Elements by ASKO er fruktene av 
moderne teknologi og funksjon 
kombinert med fantastisk, men enkel, 
design
I kjemi refererer elementene til de rene stoffene som ikke kan 
deles. Serien Elements by ASKO har en unik kombinasjon av 
sort perleglass med en bakgrunnsflate som består av små 
partikler i rustfritt stål. Det gir inntrykk av svart, men avhengig av 
omgivelsene ser det også ut som brunt eller grafittgrått, noe som 
gjenspeiler Skandinavias geologi. Den samme svarte fargen er 
tilgjengelig på ventilatorene og koketoppene. Ovnens kanter i 
børstet metall gjør den perfekt for innebygging og står i stil med 
gass- og induksjonstoppenes skarpskårne kanter. Gjennom 
utformingen av Elements by ASKO fremhever vi nok en gang de 
skandinaviske røttene våre. Det er raffinert og likevel enkelt, og 
det er rene linjer og likevel jordnært.

Jon Carlehed, designsjef hos Asko Appliances. 

Serien Elements by ASKO er raffinert 
og likevel enkel, og den har rene linjer 
og er jordnær.



ODV8128G
Vakuumskuff
Størrelse: 14 cm

OP8678G 
Innebygd pyrolyseovn
Størrelse: 60 cm

ODW8128G  
Varmeskuff
Størrelse: 14 cm

HI1655M
Induksjonstopp
Matt, svart glass
64 cm bred

HI1994M
Induksjonstopp
Matt, svart glass
90 cm bred

HI1884M
Induksjonstopp
Matt, svart glass
80 cm bred

CM8478G
Automatisk kaffemaskin
Størrelse: 45 cm

OCS8678G
Innebygd kombidampovn
Størrelse: 60 cm

OCS8478G
Innebygd kombidampovn
Størrelse: 45 cm

OCM8478G 
Innebygd kombinert mikrobølgeovn
Størrelse: 45 cm

OCM8478G 
Innebygd kombinert mikrobølgeovn
Størrelse: 45 cm

CW41230G
Vegghengt ventilator
120 cm bred

CI41230G
Øyventilator
120 cm bred

CW4930G
Vegghengt ventilator
90 cm bred

Elements by ASKO
produkt overblikk 
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De forskjellige ovnene i serien er også utformet for å passe 
perfekt ved siden av hverandre. Varmeskuffen kan for eksempel 
plasseres under en ovn på 45 cm slik at den står helt på linje 
med en ovn på 60 cm ved siden av den. Det betyr at en stor, 
multifunksjonell (pyrolyse-)ovn samt en kombidampovn på 
45 cm og varmeskuffen på undersiden kan installeres i to nisjer 
rett ved siden av hverandre. En unik stållist på sidene sørger for 
at Elements by ASKO-ovnene kan installeres en anelse fremskutt 
uten synlige mellomrom på sidene. Listen i stål vil dessuten 
forbedre den visuelle integreringen fra forsiden ved å skjule 
innredningens kanter når døren åpnes.

I likhet med alle ASKO-ovner kan stekebrettene i Elements by 
ASKO-ovnene brukes uansett størrelse på ovnen. Dermed kan 
du for eksempel tine kjøttet i den kombinerte mikrobølgeovnen 
og deretter flytte det over i kombidampovnen med samme 
stekebrett for å fullføre stekingen. 

Samordnede funksjoner Integrering, installasjon og kombinasjon



Verdens mest fleksible kombiovn for innbygging

Fem-i-en-ovn

Er du en urban skapning? Eller det motsatte? Har du begrenset 
plass på kjøkkenet? Eller ikke i det hele tatt? Våre helt nye og 
unike fem-i-en kombiovner løser mange problemer, samtidig 
som du får praktiske funksjoner som forenkler matlagingen din. 

Fem forskjellige oppvarmingsmetoder –  damp, mikrobølger, 
varme, kombinasjon av komfyr/mikrobølger og kombinasjon 
komfyr/damp –  i samme ovn gjør at du sparer plass på 
kjøkkenet. 

Kombiner ovnen med en vakuumskuff for sous vide tilberedning 
av mat. Tilberednings-teknikken Sous Vide innebærer å forsegle 
mat i spesielle vakuumposer og deretter tilberede den i damp 
ved temperaturer mellom 40 og 100 °C.

Eller utvide matlagingsmulighetene ytter-ligere ved å kombinere 
den med en av våre konveksjonsovner eller Pyrolytic Self 
Clean™-ovner?

1. Damp og Sous Vide

3. Komfyr

5. Damp/ovn

2. Mikrobølger

4. Mikrobølger/ovn

Skånsom og trykkfri tilberedning av grønn-saker, fisk og kjøtt. 
Bruk dampfunksjonen for å tilberede fersk fisk, grønnsaker og 
poteter samtidig, uten risiko for at maten blir tørr.

Ulike funksjoner for steking og tilberedning ved å kombinere 
overvarme, undervarme, varmluft og grillelement. Perfekt for 
bakverk og kaker.

Når du kombinerer varm luft og damp, får for eksempel brød 
mer smak og en mer tiltalende tekstur med en myk innside og en 
deilig, myk og sprø skorpe.

Spar tid når du skal varme opp mat og væsker. Veldig praktisk 
når du skal tine ingredienser. Perfekt når du for eksempel skal 
smelte sjokolade.

Retten tilberedes med en kombinasjon av
mikrobølger og varm luft. Dette forkorter tilberedningstiden, men 
maten får likevel en fin, brun og sprø overflate.

Kjøkken - 731915

Kr 33 295,-
OCSM8478G 
Ovn med mikrobølger og damp
Sort glass
Mål (B×H×D) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm 

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

 n Dampeffekt: 1200 W 
 n Tilleggs strøm: 3000 W 

Ovn
 n Ovn med mikrobølger og damp 
- 50 ltr.

 n Stort matlavningsområde 
 n Buet ovnsrom for jevn varme 
 n Kontroll: TFT display 
 n Formen på knapp: LED 
 n Vekselretterteknologi 
 n Jevn fordeling av mikrobølger 
uten behov av roteringstallerken 

 n Motsatndsdyktig og sterk 
emalje 

 n Dynamic oven cooling fan DC+ 
- Dynamic Cooling+ 

 n Spesial programmer StepBake 
 n Innerdør i helglass 
 n Avtakbart flatt innerglass i 
ovnsdør 

 n Maksimum ovnstemperatur 
230 °C 

 n Barnesikring 

 n Tilberedning på flere nivåer – 
med flere stekebrett av gangen 

 n Optimal 360° varmefordeling 
 n Vannbeholder 1,3 ltr. 

Funksjoner 
 n Dampkoking, 
 n Damp og varmluft 
 n Pure Steam System 
 n Ensartet 360° dampfordeling 
 n Sous Vide program 
 n Avkalkning 
 n Dobbelvarmer 
 n AquaClean 
 n Termoelektrisk sikring 

Utstyr
 n Skinner 
 n Stekerist 
 n Steam pan 
 n Perforert stekebrett til damp 
 n 1 stekebrett 
 n 1 perforert dampbrett 1/2 
bredde

 n 1 dampbrett perforert 1/3 
bredde 

 n Glass langpanne 
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Kjøkken - 507872

Kjøkken - 507874

Kr 33 295,-

Kr 31 095,-

Vakuumskuff

Kjøkken - 563504

Kr 24 595,-
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Kombidampovnene våre har alle dampfunksjoner i tillegg til damp i 
kombinasjon med tradisjonell konveksjonsvarme. Det nøye utviklede 
dampgenereringssystemet avgir kun ren damp, og dampen fordeles 

jevnt i ovnsrommet. Ovnene er utstyrt med et bredt spekter av 
stekebrett beregnet på både tradisjonell tilberedning med varmluft og 
damp.

Kombidampovner

OCS8478G 
Kombidampovn med Sous Vide
Sort glass
Mål (B×H×D) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm 

Funksjoner
 n Energiklasse: A+
 n Ovnsrommets volum: 50 l
 n Ultra cool door,  
3 glass, 2 reflektive lag

 n Sidelister for sømløs integrering

Komfort
 n 4,3” TFT farge touch display
 n Myk åpning/myk lukking
 n 2 teleskopglideskinner med 
låsefunksjon som kan trekkes 
helt ut

 n 2 lamper på forskjellige nivåer
 n Flat innvendig dør
 n Aqua Clean-system

Kjøkkenassistent
 n Justerbar temp. opptil 230 °C
 n 22 ovnfunksjoner
 n Steketermometer
 n 160 automatiske programmer
 n Sous Vide-programmering – 
nøyaktig temperaturregulering

Utstyr
 n 1 stekebrett
 n 1 premium grillrist
 n 1 Gastronorm-dampbrett  
2/3 med hull  

 n 1 Gastronorm-dampbrett  
1/3 med hull

 n 2 Gastronorm-dampbrett XL 
uten hull

 n 1 Gastronorm-dampbrett XL 
med hull 

OCS8678G 
Kombidampovn med Sous Vide
Sort glass
Mål (HxBxD) 59,5 × 59,5 × 54,6 cm 

Funksjoner
 n Energiklasse: A+
 n Ovnsrommets volum: 73 l
 n Ultra cool door,  
3 glass, 2 reflektive lag

 n Sidelister for sømløs integrering

Komfort
 n 4,3” TFT farge touch display
 n Myk åpning/myk lukking
 n 3 teleskopglideskinner med 
låsefunksjon som kan trekkes 
helt ut

 n 2 lamper på forskjellige nivåer
 n Flat innvendig dør
 n Aqua Clean-system

Kjøkkenassistent
 n Justerbar temp. opptil 230 °C
 n 22 ovnfunksjoner
 n Steketermometer
 n 160 automatiske programmer
 n Sous Vide-programmering – 
nøyaktig temperaturregulering

Utstyr
 n 2 stekebrett
 n 1 langpanne
 n 1 premium grillrist
 n 1 Gastronorm-dampbrett  
2/3 med hull  

 n 1 Gastronorm-dampbrett  
1/3 med hull

 n 2 Gastronorm-dampbrett XL 
uten hull

 n 1 Gastronorm-dampbrett XL 
med hull

Elements by ASKO-vakuumskuffen gir deg en unik mulighet til å utføre 
avansert matlaging i ditt eget hjem. Skuffen som er 14 cm høy er både 
utformet og klargjort for installasjon sammen med kombidampovnene 
på både 45 og 60 cm i samme serie. Skuffen kan brukes ved klargjøring 
av mat for tilberedning ved Sous Vide, men også for oppbevaring, 
emballering eller porsjonering av mat. 

Elements by ASKO-vakuumskuffen installeres lett tilgjengelig rett under 
ovnen, og har en praktisk trykkmekanisme som åpner skuffen. Du kan 
velge blant tre forseglingsnivåer tilpasset plastposer av ulike tykkelser. 

Konstruksjon og ytelse
 n Sideprofiler i metall for sømløs 
integrering 

 n Mykt, svart glass med 
perleeffekt 

 n Trykkmekaniske for åpning
 n Kan trekkes helt ut på 
teleskopskinner

 n Kapasitet: 8 liter
 n Maksimal posestørrelse: 250 x 
350 mm

 n Pumpekapasitet: 4 m3/h
 n Perfekt i kombinasjon med 
dampovnene våre som er utstyrt 
med Sous Vide-programmer

Bruk og fleksibilitet
 n Tre vakuumnivåer
 n Tre forseglingsnivåer

Samhandling og styring
 n Berøringstaster

Sikkerhet og vedlikehold
 n Skuff i rustfritt stål som er enkel 
å rengjøre

ODV8128G
Vakuumskuff
Sort glass
Mål (BxHxD) 59,7 x 14 × 55 cm 

Flertrinnstilberedning Bruk damp
Profesjonelle kokker bruker alltid flere oppvarmingsmetoder 
for å gi maten mer smak. For eksempel tilberedning ved lav 
temperatur over lengre tid og avslutning med en rask grilling. 
Eller hvorfor ikke ved hjelp av damp, varm luft og grill i samme 
program? Istedenfor å velge forskjellige oppvarmingsmåter 
selv, velger du bare i menyen og trykker på start. La ovnen gjøre 
jobben!

Med damp kan du enkelt lage små underverk – hver eneste 
dag. Ved å bruke damp når du steker brød blir brødet mykt 
på innsiden, det hever bedre og det får en perfekt skorpe. For 
garantert perfekt resultat kan du bruke temperatursonden 
i brødet. Da vet du nøyaktig når du bør ta det ut av ovnen. 
Garantert perfekt resultat!



Kr 28 195,-

Kjøkken - 507873
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I likhet med kokekarene du bruker på kjøkkenet, krever ovnen 
regelmessig rengjøring. Det er da den nye Elements by ASKO-pyrolyse-
ovnen er god å ha. Under pyrolyseprogrammet blir 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.

Pyrolyse Pyrolyseovn

OP8678G 
Pyrolyseovn
Sort glass
Mål (B×H×D) 59,5 × 59,5 × 54,6 cm 

Funksjoner
 n Energiklasse: A+
 n Ovnsrommets volum: 71 l
 n Ultra cool door+,  
4 glass, 3 reflektive lag

 n Pyrolysebestandig emalje av 
høy kvalitet

 n Sidelister for sømløs integrering

Komfort
 n 4,3” TFT farge touch display
 n Myk lukking/myk åpning
 n 5 stekenivåer
 n 3 teleskopglideskinner med 
låsefunksjon som kan trekkes 
helt ut

 n 2 lamper på forskjellige nivåer
 n Flat innvendig dør
 n System for pyrolytisk rengjøring

Kjøkkenassistent
 n Justerbar temp. opptil 275° C
 n 18 ovnfunksjoner
 n Steketermometer
 n 87 automatiske programmer
 n Grillspyd med motor

Utstyr
 n 2 glasstallerken
 n 2 stekebrett 
 n 1 langpanne
 n 1 premium grillrist



Kjøkken - 507875

Kr 26 795,-

Kjøkken - 497322

Kr 9 395,-

Kjøkken - 575749

Kr 33 995,-

Kaffemaskin

ASKO Craft-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.

Perfekt resultat
Våre kaffemaskiner avspeiler ASKOs Skandinaviske kulturarv. 
En ideel kominasjon av den beste funksjonalitet og et stilrent 
design. Den er designet til å inngå i en estetisk vakker 
sammensetning med ASKOs Craft-ovner – og så lager den 
forøvrig fremragende kaffe.

Få smaken på de mørke nyansene

Konstruksjon og ytelse
 n Solid metallrammefront i ett 
stykke for unik integrering 

 n Vannbeholderens kapasitet: 
1,8 l

 n Beholder for hele kaffekorn
 n Kornbeholderens kapasitet: 
200 g

 n Separat melkebeholder
 n 2 varmeelementer
 n Forbryggingssystem
 n Formalingssystem

Bruk og fleksibilitet
 n Beholder for hele kaffekorn
 n Beholder for ferdigmalt kaffe
 n Tilbereder 2 kopper samtidig
 n Lampe
 n Hvilemodusfunksjon
 n Tilbereder bønner og malt kaffe

Programmer, funksjon og 
modi

 n Ristretto
 n Espresso
 n Vanlig kaffe
 n Stor kaffe
 n Varmt vann
 n Cappuccino
 n Latte macchiato
 n Café latte
 n Varm melk

Samhandling og styring
 n Digitalt display
 n Berøringsfølsomme taster
 n Vis språkinnstilling

Sikkerhet og vedlikehold
 n Avtakbar bryggerenhet
 n Avtakbar dryppanne
 n Testpinne for vannets hardhet

CM8478G
Automatisk kaffemaskin
Sort glass
Mål (B×H×D) 59,7 × 45,6 × 47 cm 
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Kombinert 
mikrobølgeovn
De kombinerte mikrobølgeovnene våre har ingen omfangsrik tallerken. 
I stedet fordeles mikrobøkene jevnt ved hjelp av en vifte som er 
plassert på utsiden av ovnsrommet. I tillegg har vi utstyrt de kombinerte 
mikrobølgeovnene i serien Elements by ASKO med et invertersystem for 

generering av mikrobølger som krever mindre effekt for å gi en nøyaktig 
mengde mikrobølger på et konstant nivå. Derved oppnås energi-
besparelser og en mer skånsom tilberedning av maten. 

OCM8478G 
Kombinert mikrobølgeovn
Sort glass
Mål (B×H×D) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm 

Funksjoner
 n Ovnsrommets volum: 50 l
 n Kjøledør, 3 glass,  
1 reflektivt lag,  
1 mikrobølgevern

 n Sidelister for sømløs integrering

Komfort
 n 4,3” TFT farge touch display
 n Myk lukking
 n 4 stekenivåer
 n 2 lamper på forskjellige nivåer
 n Flat innvendig dør

Kjøkkenassistent
 n Justerbar temp. opptil 250° C
 n 19 ovnfunksjoner
 n 87 automatiske programmer
 n Kombinasjonsprogrammer for 
mikrobølge-/tradisjonell 
oppvarming

Utstyr
 n 1 glasstallerken
 n 1 stekebrett
 n 2 premium grillrister

Varmeskuff
Du kan øke kombinasjonsmulighetene ytterligere med en Elements by 
ASKO-varmeskuff, som kan brukes til å varme opp både tallerkener og 
kopper eller til langsom tilberedning av mat. Skuffebunnen er laget av 
keramisk glass som er enkelt å rengjøre.

ODW8128G  
Varmeskuff
Sort glass
Mål (BxHxD) 59,7 x 14 × 55 cm 

Egenskaper og funksjoner
 n Temperaturområde: 30–80° C
 n Luftventilert sirkulasjon
 n Glassbunn som er enkel å 
rengjøre

 n Modeller med frontpanel
 n Teleskopskinner som kan 
trekkes helt ut

 n Kald front

 n Vektkapasitet: 25 kg
 n Kapasitet: 20 tallerkener med 
diameter 28 cm 
80 kaffekopper eller 40 
tekopper

 n Funksjon for langsom 
tilberedning

 n Varmeelement i bunnplaten



Black Steel er rustfritt stål med litt farge. 
Fargen gjør at det børstede mønsteret vises 
tydeligere, og lyset reflekteres på forskjellige 
måter, slik at overflaten får et glitrende 
uttrykk.

Grafittsvart har et myk utseende og en 
struktur som gir jevne overganger mot de 
andre fargene på kjøkkenet.  For ovnene er 
det en fin balanse mellom den myke, svarte 
rammen og den svarte overflaten på døren 
og displayet.

Rustfritt stål er et klassisk, men moderne 
materiale som gir liv til kjøkkenet. Den 
børstede overflaten reflekterer lys og 
materialer og gir kjøkkenet en praktisk og 
rasjonell stil.

18 19

ASKO Craft

ASKO-kjøkkenutrustning er laget med lidenskap for detaljer for å 
levere ytelse og presisjon. Funksjonalitet og slitestyrke inspirert 
av profesjonell bruk og ekspertise for å berike folks liv. Dette 
sørger for en designstil og materialer som integreres sømløst i et 
moderne interiør.

Med lidenskap for håndverk og detaljer 
Jon Carlehed, designsjef hos Asko Appliances.
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Designet til å overgå de 
høyeste forventninger 
Den unike utformingen med en solid metallramme i ett stykke med 
sømløst nedfelte kanter, er som skapt for å integrere ASKO Craft-
ovner på best tenkelige måte i kjøkkenet ditt. Samme hvordan du 
velger å installere den nye ovnen, vil den gi kjøkkenet et helt nytt 
uttrykk. 

Håndtaket er laget for å være behagelig å ta tak i. Det har en 
sofistikert og taktil følelse i tillegg til at det er flott å se på. Den 
store glassdøren fremhever det romslige ovnsrommet, og sørger 
for at du har full oversikt over maten under tilberedning. 

ASKO Craft-ovnene har et grensesnitt med en perfekt 
blanding av umiddelbar handling ved hjelp av brytere og 
intuitiv navigering gjennom menyen. Dette innebærer at du 
alltid har oversikt over alle funksjoner og direkte tilgang til 
nøkkelfunksjoner.
Du har full kontroll, og kan raskt og enkelt endre ovnfunksjon 
eller -innstilling. Dermed kan du tilberede maten på forskjellige 
måter og styre tilberedningen gjennom hele prosessen, slik at 
du oppnår et perfekt resultat.
Brukvennligheten økes ved at tastene nedenfor displayet 
har bakgrunnsbelysning. Hovedfunksjoner velges med 
venstre bryter, og deretter velger du temperatur og ønsket 
tilberedningstid med høyre knott.
Velg riktig verdi ved å dreie på den høyre knotten, og deretter 
trykker du for å velge og gå til neste innstilling. Ved å følge 
denne prosessen blir du ledet intuitivt gjennom betjeningen.

Taktil følelse og en rekke funksjoner 

Bla i menyen ved å trykke på høyre bryter (knott). Foreta en 
innstilling i hver meny ved å dreie på knotten, eller bruk de to 
pilene (berøringstaster).

En hovedfunksjon velges ved å dreie på venstre bryter. Aktiver 
programmet ved å trykke på starttasten.

På statusskjermen kan du se valgt temperatur, tid som gjenstår 
og gjeldende ovnstemperatur.



Kjøkken - 730233

729859

737315

729858

Kr 23 895,-

Kr 23 895,-

Kr 21 695,-

Kr 21 195,-

Kr 21 695,-

Kjøkken - 736348OCS8687B
Kombidampovn med Sous Vide
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm 

Fem-i-en-ovn

Kr 28 995,-

Kr 28 995,-

OCSM8487B 
Ovn med mikrobølger og damp
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

OCSM8487A 
Ovn med mikrobølger og damp
Grafittsvart
Mått (BxHxD) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

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

 n Dampeffekt: 1200 W 
 n Tilleggs strøm: 3000 W 

Ovn
 n Ovn med mikrobølger og damp 
- 50 ltr.

 n Stort matlavningsområde 
 n Buet ovnsrom for jevn varme 
 n Kontroll: TFT display 
 n Formen på knapp: LED 
 n Vekselretterteknologi 
 n Jevn fordeling av mikrobølger 
uten behov av roteringstallerken 

 n Motsatndsdyktig og sterk 
emalje 

 n Dynamic oven cooling fan DC+ 
- Dynamic Cooling+ 

 n Spesial programmer StepBake 
 n Innerdør i helglass 
 n Avtakbart flatt innerglass i 
ovnsdør 

 n Maksimum ovnstemperatur 
230 °C 

 n Barnesikring 

 n Tilberedning på flere nivåer – 
med flere stekebrett av gangen 

 n Optimal 360° varmefordeling 
 n Vannbeholder 1,3 ltr. 

Funksjoner 
 n Dampkoking, 
 n Damp og varmluft 
 n Pure Steam System 
 n Ensartet 360° dampfordeling 
 n Sous Vide program 
 n Avkalkning 
 n Dobbelvarmer 
 n AquaClean 
 n Termoelektrisk sikring 

Utstyr
 n Skinner 
 n Stekerist 
 n Steam pan 
 n Perforert stekebrett til damp 
 n 1 stekebrett 
 n 1 perforert dampbrett 1/2 
bredde

 n 1 dampbrett perforert 1/3 
bredde 

 n Glass langpanne 

 734514

 734515

22 23

Kombidampovner
OCS8687A
Kombidampovn med Sous Vide
Grafittsvart
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

OCS8664S
Kombidampovn med Sous Vide
Rustfritt stål
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

OCS8664B
Kombidampovn med Sous Vide
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

OCS8664A
Kombidampovn med Sous Vide
Grafittsvart
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

Konstruksjon og ytelse
 n Solid metallrammefront i ett 
stykke for unik integrering 

 n XL ovnsrom i emalje av høy 
kvalitet

 n Multidampinnsprøytingssystem
 n Energiklasse: A+
 n Maksimum ovnstemperatur: 
230° C 

Bruk og fleksibilitet
 n Bruttovolum (liter): 73
 n 5 tilgjengelige stekenivåer
 n 2 nivåer av teleskopskinner med 
låsefunksjon som kan trekkes 
helt ut

 n 2 stekebrett
 n 1 langpanne
 n 1 premium grillrist
 n 1 Gastronorm-brett XL med hull
 n 1 Gastronorm-brett XL uten hull
 n Steketermometer

Samhandling og styring
 n 6,1” TFT fargedisplay
 n Fullfargedisplay
 n Ergonomisk programvelger
 n Brukervennlig knott for 
innstillinger

 n 160 autoprogrammer
 n Elektronisk lokk til vannbeholder

Funksjoner, programmer og 
modi

 n 11 manuelle ovnfunksjoner 
 n  5 tineprogrammer
 n  Flertrinns tilberedning
 n Full dampfunksjon
 n Direkte dampinnsprøytning
 n Sous Vide-programmering – 
nøyaktig temperaturregulering

Sikkerhet og vedlikehold
 n Dør med myk lukking
 n 4 dørglass
 n Damprens

Konstruksjon og ytelse
 n Solid metallrammefront i ett 
stykke for unik integrering 

 n XL ovnsrom i emalje av høy 
kvalitet

 n Multidampinnsprøytingssystem
 n Energiklasse: A+
 n Maksimum ovnstemperatur: 
230° C

Bruk og fleksibilitet
 n Bruttovolum (liter): 73
 n 5 tilgjengelige stekenivåer
 n 2 nivåer av teleskopskinner med 
låsefunksjon som kan trekkes 
helt ut

 n 2 stekebrett
 n 1 langpanne
 n 1 premium grillrist
 n 1 Gastronorm-brett XL med hull
 n 1 Gastronorm-brett XL uten hull
 n Steketermometer

Samhandling og styring
 n 2,9” TFT fargedisplay
 n Fullfargedisplay
 n Ergonomisk programvelger
 n Brukervennlig knott for 
innstillinger

 n 160 autoprogrammer
 n Elektronisk lokk til vannbeholder

Funksjoner, programmer og 
modi

 n 11 manuelle ovnfunksjoner 
 n  5 tineprogrammer
 n  Flertrinns tilberedning
 n Full dampfunksjon
 n Direkte dampinnsprøytning
 n Sous Vide-programmering – 
nøyaktig temperaturregulering

Sikkerhet og vedlikehold
 n Dør med myk lukking
 n 4 dørglass
 n Damprens



Kjøkken - 503339

729863

729862

Kr 21 695,-

Kr 21 695,-

Kr 19 595,-

Kr 19 095,-

Kr 19 595,-

Kombidampovner
Kjøkken - 736347OCS8487B

Kombidampovn med Sous Vide
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm 

563505

563506

Kr 22 595,-

Kr 23 195,-

Kr 23 195,-

Sous Vide- og 
vakuumteknikk

Det brukervennlige berøringsgrensesnittet lar deg velge mellom 
tre vakuumnivåer avhengig av matens ømtålighet. Kjøtt trenger 
for eksempel et høyere vakuumnivå for at tilberedningen skal bli 
optimal. Frukt krever imidlertid et lavere vakuumnivå slik at den 
ikke blir ødelagt av det høye negative lufttrykket.

Tilberedningsteknikken Sous Vide innebærer å forsegle mat 
i spesielle vakuumposer og deretter tilberede den i damp 
ved temperaturer mellom 40 og 100 °C. Takket være den helt 
forseglede posen, bevares naturlig smak, farge og konsistens 
i tillegg til alle viktige vitaminer og mineraler. Mat tilberedt i 
vakuumpakker trenger dessuten betydelig mindre salt enn mat 
tilberedt på tradisjonell måte.

731156ODV8127B
Vakuumskuff
Black Steel
Mål (B×H×D) 59,7 × 14 × 55 cm 
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OCS8487A
Kombidampovn med Sous Vide
Grafittsvart
Mått (BxHxD) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

OCS8464S
Kombidampovn med Sous Vide
Rustfritt stål
Mått (BxHxD) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

OCS8464A
Kombidampovn med Sous Vide
Grafittsvart
Mått (BxHxD) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

Konstruksjon og ytelse
 n Solid metallrammefront i ett 
stykke for unik integrering 

 n XL ovnsrom i emalje av høy 
kvalitet

 n Multidampinnsprøytingssystem
 n Energiklasse: A+
 n Maksimum ovnstemperatur: 
230° C 

Bruk og fleksibilitet
 n Bruttovolum (liter): 50
 n 4 tilgjengelige stekenivåer
 n 2 innvendige lys
 n 1 nivå av teleskopskinner med 
låsefunksjon som kan trekkes 
helt ut

 n 1 stekebrett
 n 1 premium grillrist
 n 1 Gastronorm-brett XL med hull
 n 1 Gastronorm-brett XL uten hull

Samhandling og styring
 n 6,1” TFT fargedisplay
 n Fullfargedisplay
 n Ergonomisk programvelger
 n Brukervennlig knott for 
innstillinger

 n 160 autoprogrammer
 n Elektronisk lokk til vannbeholder

Funksjoner, programmer og 
modi

 n 11 manuelle ovnfunksjoner 
 n 5 tineprogrammer
 n Flertrinns tilberedning
 n Full dampfunksjon
 n Direkte dampinnsprøytning
 n Sous Vide-programmering – 
nøyaktig temperaturregulering

Sikkerhet og vedlikehold
 n Dør med myk lukking
 n 4 dørglass
 n Damprens

Konstruksjon og ytelse
 n Solid metallrammefront i ett 
stykke for unik integrering 

 n XL ovnsrom i emalje av høy 
kvalitet

 n Multidampinnsprøytingssystem
 n Energiklasse: A+
 n Maksimum ovnstemperatur: 
230° C

Bruk og fleksibilitet
 n Bruttovolum (liter): 50
 n 4 tilgjengelige stekenivåer
 n 2 innvendige lys
 n 1 nivå av teleskopskinner med 
låsefunksjon som kan trekkes 
helt ut

 n 1 stekebrett
 n 1 premium grillrist
 n 1 Gastronorm-brett XL med hull
 n 1 Gastronorm-brett XL uten hull

Samhandling og styring
 n 2,9” TFT fargedisplay
 n Fullfargedisplay
 n Ergonomisk programvelger
 n Brukervennlig knott for 
innstillinger

 n 160 autoprogrammer
 n Elektronisk lokk til vannbeholder

Funksjoner, programmer og 
modi

 n 11 manuelle ovnfunksjoner 
 n 5 tineprogrammer
 n Flertrinns tilberedning
 n Full dampfunksjon
 n Direkte dampinnsprøytning
 n Sous Vide-programmering – 
nøyaktig temperaturregulering

Sikkerhet og vedlikehold
 n Dør med myk lukking
 n 4 dørglass
 n Damprens

Vakuumskuff

Konstruksjon og ytelse
 n Sideprofiler i metall for sømløs 
integrering 

 n Mykt, svart glass med 
perleeffekt 

 n Trykkmekaniske for åpning
 n Kan trekkes helt ut på 
teleskopskinner

 n Kapasitet: 8 liter
 n Maksimal posestørrelse: 250 x 
350 mm

 n Pumpekapasitet: 4 m3/h
 n Perfekt i kombinasjon med 
dampovnene våre som er utstyrt 
med Sous Vide-programmer.

Bruk og fleksibilitet
 n Tre vakuuminivåer
 n Tre forseglingsnivåer

Samhandling og styring
 n Berøringstaster

Sikkerhet og vedlikehold
 n Skuff i rustfritt stål som er enkel 
å rengjøre

ODV8127S
Vakuumskuff
Rustfritt stål
Mål (B×H×D) 59,7 × 14 × 55 cm 

ODV8127A
Vakuumskuff
Grafittsvart
Mål (B×H×D) 59,7 × 14 × 55 cm 



Kjøkken - 730061

729855

737316

729854

Kr 20 295,-

Kr 20 295,-

Kr 16 995,-

Kr 17 395,-

Kr 17 395,-

Kjøkken - 736350OP8687B
Pyrolyseovn
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm
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Pyrolyseovner
OP8687A
Pyrolyseovn
Grafittsvart
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

OP8664S
Pyrolyseovn
Rustfritt stål
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

OP8664B
Pyrolyseovn
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

OP8664A
Pyrolyseovn
Grafittsvart
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

Konstruksjon og ytelse
 n Solid metallrammefront i ett 
stykke for unik integrering 

 n Buet ovnsrom for forbedret 
luftstrøm

 n XL ovnsrom i emalje av høy 
kvalitet

 n Dobbelte infravarmere i taket
 n Varmluft
 n Energiklasse: A+
 n Maksimum ovnstemperatur: 
275° C 

Bruk og fleksibilitet
 n Bruttovolum (liter): 71
 n 5 tilgjengelige stekenivåer
 n 2 innvendige lys
 n 2 nivå av teleskopskinner med 
låsefunksjon som kan trekkes 
helt ut

 n 2 stekebrett
 n 1 langpanne
 n 1 premium grillrist
 n Steketermometer

Samhandling og styring
 n 6,1” TFT fargedisplay
 n Fullfargedisplay
 n Ergonomisk programvelger
 n Brukervennlig knott for 
innstillinger

 n 87 autoprogrammer

Funksjoner, programmer og 
modi

 n 11 manuelle ovnfunksjoner 
 n Flertrinns tilberedning
 n Automatisk stekeprogram

Sikkerhet og vedlikehold
 n Dør med myk lukking
 n 4 dørglass
 n Automatisk pyrolytisk rengjøring
 n Pyrolysebestandige brett

Konstruksjon og ytelse
 n Solid metallrammefront i ett 
stykke for unik integrering 

 n Buet ovnsrom for forbedret 
luftstrøm

 n XL ovnsrom i emalje av høy 
kvalitet

 n Dobbelte infravarmere i taket
 n Varmluft
 n Energiklasse: A+
 n Maksimum ovnstemperatur: 
275° C

Bruk og fleksibilitet
 n Bruttovolum (liter): 71
 n 5 tilgjengelige stekenivåer
 n 2 innvendige lys
 n 2 nivå av teleskopskinner med 
låsefunksjon som kan trekkes 
helt ut

 n 2 stekebrett
 n 1 langpanne
 n 1 premium grillrist
 n Steketermometer

Samhandling og styring
 n 2,9” TFT fargedisplay
 n Fullfargedisplay
 n Ergonomisk programvelger
 n Brukervennlig knott for 
innstillinger

 n 87 autoprogrammer

Funksjoner, programmer og 
modi

 n 11 manuelle ovnfunksjoner 
 n Flertrinns tilberedning
 n Automatisk stekeprogram

Sikkerhet og vedlikehold
 n Dør med myk lukking
 n 4 dørglass
 n Automatisk pyrolytisk rengjøring
 n Pyrolysebestandige brett

Elegant håndverk
Ved hjelp av ekspertisen vår gjorde vi ovnen om til et presisjons-
instrument. Vi brukte nøye utvalgte og bærekraftige materialer og gjorde 
produktet vårt elegant og slitesterkt. Vårt håndverk skapte denne serien 
preget av eksepsjonell finish og et intuitivt grensesnitt.

Vi har laget en sofistikert glassdør og integrert den i en sømløs ramme 
i ett stykke. Den store glassdøren fremhever ovnens store volum, og 
sørger for at du har full oversikt over ovnsrommet.



Kjøkken - 730055

Kr 20 295,-

Kr 20 295,-

729865

737317

729864

Kr 17 395,-

Kr 16 995,-

Kr 17 395,-

Kjøkken - 736345OCM8487B
Kombinert mikrobølgeovn
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm 

497348

497358

Kr 7 995,-

Kr 7 095,-

Kr 7 995,-
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Kombinert 
mikrobølgeovner

OCM8487A
Kombinert mikrobølgeovn
Grafittsvart
Mått (BxHxD) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

Konstruksjon og ytelse
 n Solid metallrammefront i ett 
stykke for unik integrering 

 n XL rom uten tallerken
 n Buet ovnsrom for forbedret 
luftstrøm

 n Emalje av høy kvalitet i 
ovnsrommet

 n Invertersystem for mikrobølger
 n Mikrobølgepropell 
 n Dobbelte infravarmere i taket
 n Varmluft
 n Mikrobølgeeffektområde (W): 
90–1000

 n Maksimum ovnstemperatur: 
250° C

Bruk og fleksibilitet
 n Bruttovolum (liter): 50
 n 4 tilgjengelige stekenivåer
 n 1 glasstallerken
 n 1 stekebrett
 n 1 premium grillrist

Samhandling og styring
 n 6,1” TFT fargedisplay
 n Fullfargedisplay
 n Ergonomisk programvelger
 n Brukervennlig knott for 
innstillinger

 n 120 autoprogrammer

Funksjoner, programmer og 
modi

 n 11 manuelle ovnfunksjoner 
 n 18 tineprogrammer
 n 6 mikrobølgeinnstillinger
 n Flertrinns tilberedning

Sikkerhet og vedlikehold
 n Dør med myk lukking
 n 3 dørglass

OCM8464S
Kombinert mikrobølgeovn
Rustfritt stål
Mått (BxHxD) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

OCM8464B
Kombinert mikrobølgeovn
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

OCM8464A
Kombinert mikrobølgeovn
Grafittsvart
Mått (BxHxD) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

Konstruksjon og ytelse
 n Solid metallrammefront i ett 
stykke for unik integrering 

 n XL rom uten tallerken
 n Buet ovnsrom for forbedret 
luftstrøm

 n Emalje av høy kvalitet i 
ovnsrommet

 n Invertersystem for mikrobølger
 n Mikrobølgepropell 
 n Dobbelte infravarmere i taket
 n Varmluft
 n Mikrobølgeeffektområde (W): 
90–1000

 n Maksimum ovnstemperatur: 
250° C

Bruk og fleksibilitet
 n Bruttovolum (liter): 50
 n 4 tilgjengelige stekenivåer
 n 1 glasstallerken
 n 1 stekebrett
 n 1 premium grillrist

Samhandling og styring
 n 2,9” TFT fargedisplay
 n Fullfargedisplay
 n Ergonomisk programvelger
 n Brukervennlig knott for 
innstillinger

 n 120 autoprogrammer

Funksjoner, programmer og 
modi

 n 11 manuelle ovnfunksjoner 
 n 18 tineprogrammer
 n 6 mikrobølgeinnstillinger
 n Flertrinns tilberedning

Sikkerhet og vedlikehold
 n Dør med myk lukking
 n 3 dørglass

Varmeskuff

Tilbehørsskuff

ODW8127S
Varmeskuff
Rustfritt stål
Mål (B×H×D) 59,7 × 14 × 55 cm 

Konstruksjon og ytelse
 n Varmeelement i bunnplaten
 n Trykkmekaniske for åpning
 n Temperaturområde: 30–80 °C
 n Vifte for jevn luftsirkulasjon
 n Skuff på smarte 
teleskopskinner

Bruk og fleksibilitet
 n Tining
 n Koppoppvarming
 n Tallerkenoppvarming
 n Matoppvarming
 n Tilberedning ved lav temperatur

Samhandling og styring
 n Bryter for innstilling av 
innvendig skuff

 n Varsellampe på fronten

Sikkerhet og vedlikehold
 n Keramisk glassbunnplate som 
er enkel å rengjøre

ODW8127A
Varmeskuff
Grafittsvart
Mål (B×H×D) 59,7 × 14 × 55 cm 

731157ODW8127B
Varmeskuff
Black Steel
Mål (B×H×D) 59,7 × 14 × 55 cm 

731158ODA8117B
Tilbehørsskuff 
Black Steel
Mål (B×H×D) 59,7 × 14 × 55 cm

4 295,- 

Konstruksjon og ytelse
 n Trykkmekaniske for åpning
 n Kan trekkes helt ut på 
teleskopskinner

 n For oppbevaring av rist, 
stekeplater, kokekar, osv.

Sikkerhet og vedlikehold
 n Skuff i rustfritt stål som er enkel 
å rengjøre



555251

732760

555252

Kr 31 895,-

Kr 28 995,-

Kr 28 995,-

631001

Kr 7 195,-

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
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Kaffemaskin

ASKO Craft-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.

Perfekt resultat
Våre kaffemaskiner avspeiler ASKOs Skandinaviske kulturarv. 
En ideel kominasjon av den beste funksjonalitet og et stilrent 
design. Den er designet til å inngå i en estetisk vakker 
sammensetning med ASKOs Craft-ovner – og så lager den 
forøvrig fremragende kaffe.

Få smaken på de mørke nyansene

CM8457S
Automatisk kaffemaskin
Rustfritt stål
Mått (BxHxD) 59,7 × 45,6 × 47 cm 

CM8477B
Automatisk kaffemaskin
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,7 × 45,6 × 47 cm 

Konstruksjon og ytelse
 n Solid metallrammefront i ett 
stykke for unik integrering 

 n Vannbeholderens kapasitet: 
1,8 l

 n Beholder for hele kaffekorn
 n Kornbeholderens kapasitet: 
200 g

 n Separat melkebeholder
 n 2 varmeelementer
 n Forbryggingssystem
 n Formalingssystem

Bruk og fleksibilitet
 n Beholder for hele kaffekorn
 n Beholder for ferdigmalt kaffe
 n Tilbereder 2 kopper samtidig
 n Lampe
 n Hvilemodusfunksjon
 n Tilbereder bønner og malt kaffe

Programmer, funksjon og 
modi

 n Ristretto
 n Espresso
 n Vanlig kaffe
 n Stor kaffe
 n Varmt vann
 n Cappuccino
 n Latte macchiato
 n Café latte
 n Varm melk

Samhandling og styring
 n Digitalt display
 n Berøringsfølsomme taster
 n Vis språkinnstilling

Sikkerhet og vedlikehold
 n Avtakbar bryggerenhet
 n Avtakbar dryppanne
 n Testpinne for vannets hardhet

CM8457A
Automatisk kaffemaskin
Grafittsvart
Mått (BxHxD) 59,7 × 45,6 × 47 cm 

OM8334S
Innebygd mikrobølgeovn med grill
Ovnens volum: 22 l
Mål (BxHxD) 59,5  x 39 × 33,4 cm

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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Koketopper

Koketoppen er der det meste skjer. Fra frokost tidlig om morgenen til 
snacks sent om kvelden – koketoppen er konstant i bruk, så du trenger 
en utforming som står i stil med behov og livsstil. ASKOs utvalg av 
koketopper sørger for frihet og fleksibilitet på kjøkkenet. De er hurtige, 

effektive og enkle å rengjøre, og gir deg kontrollen du trenger for å 
skape herlige retter raskt. Alle koketoppene er dessuten utformet for 
sømløs integrering med all kjøkkenutrustningen vår.

Kjøkkenets midtpunkt
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Elements by ASKO-
gasstopper

Fusion Volcano wok-brenneren
Fusion Volcano wok-brenneren skiller seg fra de fleste wok-
brennere. Den genererer svært mye varme, og retter den effektiv 
mot bunnen av kokekaret i stedet for rundt på sidene. Dessuten 
bevarer den en høy temperatur selv når du tilsetter flere 
ingredienser. Denne øyeblikkelige varmeoverføringen bidrar til 
at du kan lage perfekte wok-retter i ditt eget hjem. Det gjør den 
til den mest effektive wok-brenneren på markedet.

HG1365GB

Flere wok-funksjoner i ett
I tillegg til Volcano-funksjonen med rettet flamme, har Fusion 
Volcano wok-brenneren en ekstra ytre flamme for større kokekar 
og en innstilling for trekking som holder en lavere varmere. 
Denne kan for eksempel brukes for å holde en liten kasserolle 
med saus like under kokepunktet.



Kjøkken - 735379

Kr 21 695,-

Kjøkken - 735415

Kjøkken - 735411

Kr 17 395,-

Kr 10 095,-
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Elements by ASKO-
gasstopper
Vi har utnyttet den tilgjengelige plassen til det ytterste og 
maksimert avstanden mellom alle brennerne. Det er derfor 
mulig å bruke store kasseroller og stekepanner på alle brennere 
samtidig uten at de kommer i konflikt med hverandre. Alle 

Et logisk brenneroppsett
gasstoppene våre er utstyrt med ekstra kraftige rister for kokekar 
i ekte støpejern. De holder selv svært store kasseroller og 
stekepanner støtt og sikkert på plass, og er enkle å fjerne når 
koketoppen skal rengjøres.

HG1145AB
Gasstopp
Svart glassoverflate
111 cm bred
2 A+brennere 
2 Fusion Volcano wok-brennere - 6000W

Konstruksjon og ytelse
 n Rist for kokekar av emaljert 
støpejern

 n Keramisk glassoverflate
 n Godkjent for flaskegass og 
naturgass 

 n Dyser for flaskegass er montert 

 n Venstre sone foran 
Effektklasse: Fusion Volcano 
wok-brenner 
Effektområde: 300–6000 W 

 n Midtre venstre sone 
Effektklasse: Normal brenner 
Effektområde: 390–2000 W 

 n Midtre høyre sone 
Effektklasse: Normal brenner 
Effektområde: 390–2000 W 

 n Høyre sone foran 
Effektklasse: Fusion Volcano 
wok-brenner 
Effektområde: 300–6000 W

Bruk og fleksibilitet
 n Multifunksjonell wok-brenner
 n Ekstra wok-rist
 n Ekstra rist for simring

Samhandling og styring
 n Ergonomiske knotter
 n Tenning integrert i knott
 n Kontinuerlig/trinnløs innstilling
 n Individuelle tidsur

Sikkerhet og vedlikehold
 n Termisk-elektrisk 
flammesviktbeskyttelse

 n Avtakbare knotter
 n Brennere som er enkle å 
rengjøre

 n Glatt glassoverflate som er 
enkel å rengjøre

A+brennere med smart design
Alle ASKO-gasstopper er utstyrt med de unike A+brennerne 
som gir en fullt justerbar, ren flamme som ikke bare sørger for 
svært høy effekt, men også retter flammen mot undersiden av 
kokekaret. De nøye konstruerte flammehullene sikrer at flammen 
har den korteste avstanden til bunnen av kokekaret. Dette fører 
til at mer energi blir utnyttet og at varmen fordeles jevn over hele 
overflaten av kokekaret.

Alle Elements by ASKO-gasstopper har automatisk tenning. 
Det eneste du trenger å gjøre er å trykke på betjeningsbryteren 
og dreie den mot klokken, så tennes brenneren. Elements by 
ASKO-gasstoppene har en unik, individuell tidsurfunksjon for 
hver brenner. Den individuelle tidsurfunksjonen kan slå av én 
eller flere brennere automatisk. Når den angitte tiden har utløpt, 
vil du høre en pipelyd, og den tidsstyrte brenneren slås av.

Brennere med full styring

HG1935AB
Gasstopp
Svart glassoverflate
90 cm bred
1 Fusion Volcano wok-brenner - 6000W

Konstruksjon og ytelse
 n Rist for kokekar av emaljert 
støpejern

 n Keramisk glassoverflate
 n Godkjent for flaskegass og 
naturgass 

 n Dyser for flaskegass er montert 

 n Venstre midtsone 
Effektklasse: Fusion Volcano 
wok-brenner 
Effektområde: 300–6000 W 

 n Midtre sone foran 
Effektklasse: Normal A+brenner 
Effektområde: 390–2000 W 

 n Midtre sone bak 
Effektklasse: Normal A+brenner 
Effektområde: 390–2000 W 

 n Høyre sone foran 
Effektklasse: A+-hurtigbrenner 
Effektområde: 550–3000 W 

 n Høyre sone bak 
Effektklasse: A+-hjelpebrenner 
Effektområde: 250–1000 W

Bruk og fleksibilitet
 n Multifunksjonell wok-brenner
 n Ekstra wok-rist
 n Ekstra rist for simring
 n Samhandling og styring
 n Ergonomiske knotter
 n Tenning integrert i knott
 n Kontinuerlig/trinnløs innstilling

Sikkerhet og vedlikehold
 n Termisk-elektrisk 
flammesviktbeskyttelse

 n Avtakbare knotter
 n Brennere som er enkle å 
rengjøre

 n Glatt glassoverflate som er 
enkel å rengjøre

HG1615AB
Gasstopp
Svart glassoverflate
60 cm bred

Konstruksjon og ytelse
 n Rist for kokekar av emaljert 
støpejern

 n Keramisk glassoverflate
 n Godkjent for flaskegass og 
naturgass 

 n Dyser for flaskegass er montert 

 n Effektklasse for høyre sone 
foran: A+-hurtigbrenner

 n Effektområde: 550–3000 W 

 n Venstre sone bak 
Effektklasse: A+-hjelpebrenner 
Effektområde: 250–1000 W 

 n Høyre sone foran 
Effektklasse: Normal brenner 
Effektområde: 390–2000 W 

 n Høyre sone bak 
Effektklasse: Normal A+brenner 
Effektområde: 390–2000 W

Samhandling og styring
 n Ergonomiske knotter
 n Tenning integrert i knott
 n Kontinuerlig/trinnløs innstilling

Sikkerhet og vedlikehold
 n Termisk-elektrisk 
flammesviktbeskyttelse

 n Avtakbare knotter
 n Brennere som er enkle å 
rengjøre

 n Glatt glassoverflate som er 
enkel å rengjøre
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ASKO Craft-gasstopper
Enkel forflytning av kokekar
Den nye holderen for kokekar er utviklet med inspirasjon fra 
profesjonelle koketopper. Kokekar forflyttes enkelt frem og 
tilbake på den store overflaten uten at du trenger å løfte dem. 
Selv små kokekar står støtt og godt. Hele overflaten er optimert 
for alle typer kokekar, og dette er én av de mest fleksible 
løsningene på markedet.

A+hybridbrenner
Den nye A+brenneren i ASKO Craft-serien er svært effektiv, 
og retter mer av gassenergien direkte under kasseroller og 
stekepanner. Hevede brennere sørger for en luftstrøm mellom 
brenneren og dryppannen. Dette sørger for kjøligere rustfritt 
stål og svart emalje, og færre oljeflekker vil sette seg fast og 
brenne. Den lille brennerdiameteren sørger for høy ytelse og gjør 
dessuten styringen mer nøyaktig.

Belegg som er enkelt å holde rent
Våre nye gasstopper i rustfritt stål er basert på nanoteknologi, 
og er utstyrt med et svært tynt, beskyttende belegg. Dette 
laget forhindrer at flekker brenner og klistrer seg til overflaten. 
Koketoppen blir derved svært enkel å rengjøre uten 
behov for spesielle rengjøringsmidler. Etter fire timer med 
tilberedning ved 180  °C, er det enklere å rengjøre ASKO-
belegget enn løsningene som konkurrentene våre bruker. 
Versjonen i grafittsvart er også enkel å rengjør som følge av 
emaljeoverflaten i grafittsvart.



Kjøkken - 476659

Kjøkken - 476665

Kr 16 695,-

Kr 16 695,-

Kjøkken - 476470

Kjøkken - 476655

Kjøkken - 476657

Kjøkken - 476653

Kr 13 795,-

Kr 13 795,-

Kr 10 895,-

Kr 10 895,-
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Super Flex wok-brenner
ASKO Craft gasstoppene med Super Flex wok-brennere, har en 
effekt på mellom 0,2 og 4,6 kW,  og er svært godt egnet for alle typer 
tilberedning. Simreinnstillingen består av kun to deler, og er en effektiv 
løsning der flammene er rettet oppover gjennom flammehull som er 

boret diagonalt. På grunn av brennerhodets mindre diameter, holder 
varmen seg direkte under kokekaret. Brennerhodet er laget av ett solid 
stykke messing som varer lenge.

ASKO Craft-gasstopper

HG1986AB
Gasstopp
Dryppanne i rustfritt stål
90 cm bred
4 A+hybridbrennere
1 Super Flex wok-brenner 

HG1986SB
Gasstopp
Dryppanne i rustfritt stål
90 cm bred
4 A+hybridbrennere
1 Super Flex wok-brenner

Konstruksjon og ytelse
 n Rist for kokekar av emaljert 
støpejern

 n Dobbelt luftinntak
 n Godkjent for flaskegass og 
naturgass 

 n Dyser for flaskegass er montert 

 n Effektklasse for  
venstre midtsone: Effektområde 
for Super Flex wok-brenner: 
300–4600 W 

 n Effektklasse for 
midtre sone foran: Effektområde 
for normal brenner: 300–1000 W 

 n Effektklasse for 
midtre sone bak: Effektområde 
for hjelpebrenner: 390–2000 W 

 n Effektklasse for 
høyre sone foran: Effektområde 
for hurtigbrenner: 550–2600 W 

 n Effektklasse for 
høyre sone bak: Effektområde 
for normal brenner: 390–2000 W

Bruk og fleksibilitet
 n Flatt overflateområde for enkel 
forflytning

 n Multifunksjonell wok-brenner
 n Nøye konstruerte flammehull 
med vinkel på 15°

 n Ekstra wok-rist
 n Ekstra rist for simring

Samhandling og styring
 n Ergonomiske knotter
 n Tenning integrert i knott
 n Kontinuerlig/trinnløs innstilling

Sikkerhet og vedlikehold
 n Termisk-elektrisk 
flammesviktbeskyttelse 

 n Emaljebelegg på overflaten for 
enkel rengjøring

 n Avtakbare knotter
 n A+brenner i ett stykke
 n Todelt wok-brenner
 n Demonterbar brennerskål

HG1776AB
Gasstopp
Dryppanne i grafittsvart
75 cm bred
4 A+hybridbrennere
1 Super Flex wok-brenner

HG1666AB
Gasstopp
Dryppanne i grafittsvart
60 cm bred
3 A+hybridbrennere + 1 Super Flex wok-brenner

HG1776SB
Gasstopp
Dryppanne i rustfritt stål
75 cm bred
4 A+hybridbrennere
1 Super Flex wok-brenner

HG1666SB
Gasstopp
Dryppanne i rustfritt stål
60 cm bred
3 A+hybridbrennere + 1 Super Flex wok-brenner i messing 

Konstruksjon og ytelse
 n Rist for kokekar av emaljert 
støpejern

 n Dobbelt luftinntak
 n Godkjent for flaskegass og 
naturgass 

 n Dyser for flaskegass er montert 

 n Effektklasse for 
venstre midtsone: Effektområde 
for Super Flex wok-brenner: 
300–4600 W 

 n Effektklasse for 
midtre sone foran: Effektområde 
for normal brenner: 390–2000 W 

 n Effektklasse for 
midtre sone bak: Effektområde 
for normal brenner: 390–2000 W 

 n Effektklasse for 
høyre sone foran: Effektområde 
for hurtigbrenner: 550–2600 W 

 n Effektklasse for 
høyre sone bak: Effektområde 
for hjelpebrenner: 300–1000 W 

Bruk og fleksibilitet
 n Flatt overflateområde for enkel 
forflytning

 n Multifunksjonell wok-brenner
 n Nøye konstruerte flammehull 
med vinkel på 15°

 n Ekstra wok-rist
 n Ekstra rist for simring

Samhandling og styring
 n Ergonomiske knotter
 n Tenning integrert i knott
 n Kontinuerlig/trinnløs innstilling

Sikkerhet og vedlikehold
 n Termisk-elektrisk 
flammesviktbeskyttelse

 n Emaljebelegg på overflaten for 
enkel rengjøring

 n Avtakbare knotter
 n A+brenner i ett stykke
 n Todelt wok-brenner
 n Demonterbar brennerskål

Konstruksjon og ytelse
 n Rist for kokekar av emaljert 
støpejern

 n Dobbelt luftinntak
 n Godkjent for flaskegass og 
naturgass 

 n Dyser for flaskegass er montert 

 n Effektklasse for 
venstre sone foran: 
Effektområde for Super Flex 
wok-brenner: 300–4200 W 

 n Effektklasse for 
venstre sone bak: Effektområde 
for normal brenner: 390–2000 W 

 n Effektklasse for 
høyre sone foran: Effektområde 
for normal brenner: 390–2000 W 

 n Effektklasse for 
høyre sone bak: Effektområde 
for hjelpebrenner: 300–1000 W

Bruk og fleksibilitet
 n Flatt overflateområde for enkel 
forflytning

 n Multifunksjonell wok-brenner
 n Nøye konstruerte flammehull 
med vinkel på 15°

 n Ekstra wok-rist
 n Ekstra rist for simring

Samhandling og styring
 n Ergonomiske knotter
 n Tenning integrert i knott
 n Kontinuerlig/trinnløs innstilling

Sikkerhet og vedlikehold
 n Termisk-elektrisk 
flammesviktbeskyttelse

 n Emalje på overflaten for enkel 
rengjøring

 n Avtakbare knotter
 n A+brenner i ett stykke
 n Todelt wok-brenner
 n Demonterbar brennerskål
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Induksjonstopper
Tilberedning med induksjon er raskt, enkelt og trygt. Hver sone 
styres hver for seg, har et tidsur som holder orden på de ulike 
tilberedningstidene, og slår av sonene når den angitte tiden er 
nådd.
ASKO-induksjonstoppene er dessuten svær trygge å bruke. 
Varmen genereres kun i selve kokekaret og ikke i de omgivende 
overflatene, og sonen avkjøles raskt etter at kokekaret er 
fjernet. Ettersom koketoppen kun varmer opp overflaten under 
kokekaret, trenger du ikke å bekymre deg for slitsom rengjøring 
hvis det koker over, rett og slett fordi ingenting brenner seg fast 
på koketoppen. Hvis du søler, tørker du ganske enkelt bort sølet 
med en fuktig klut og rengjør overflaten med springvann.

Kreativ frihet med kokkemodus

Når ytelse har førsteprioritet

Induksjon med høy ytelse

Dette er kokekunst på induksjon sett fra en annen vinkel. Hvis 
du aktiverer alle sonene på tre forskjellige effektnivåer, kan du 
ganske enkelt forflytte kasserollene og stekepannene til ønsket 
sone avhengig av hvor høy varme du trenger. Sonen til høyre 
er innstilling én, midten er innstilling syv, og sonen til venstre 
er innstilling tolv. Sonene aktiveres automatisk så snart det 
registreres et kokekar. 

Andre koketopper kan ha et varierende effektnivå som faktisk 
kan reduseres over tid, mens en ASKO-induksjonstopp 
opprettholder den samme effekten gjennom hele 
tilberedningssyklusen. Dette innebærer at tilberedningssyklusen 
er effektiv fra start til slutt, slik at du oppnår en jevnere og 
raskere tilberedning.

De seks autoprogrammene angir når riktig temperatur er 
nådd, og bidrar på det viset til at du klarer å opprettholde riktig 
temperatur under koking, steking, trekking, grilling, woking eller 
når mat skal holdes varm. 

Velg tilberedningsmåte og overlat 
resten til autoprogrammene



467600

735406

Kr 21 695,-

Kr 21 695,-

Kjøkken - 467598

Kjøkken - 735403

Kr 14 495,-

Kr 14 495,-

Kr 15 895,-

Kr 15 895,-

Kjøkken - 735404

Kjøkken - 735374

HI1884M
Induksjonstopp
Matt, svart glass
80 cm bred

HI1884MF - planliming
Induksjonstopp
Matt, svart glass
80 cm bred
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HI1994M
Induksjonstopp
Matt, svart glass
90 cm bred
5 induksjonskokesoner

HI1994MF - planliming
Induksjonstopp
Matt, svart glass
90 cm bred
5 induksjonskokesoner

Konstruksjon og ytelse
 n Aluminiumsramme 
 n Keramisk glassoverflate
 n 4 kokesoner 

 n Venstre sone foran 
18x22 cm / 3,7 kW 

 n Venstre sone bak 
18x22 cm / 3,7 kW 

 n Midtre midtsone 
25 cm / 5,5 kW 

 n Høyre sone foran 
18x22 cm / 3,7 kW 

 n Høyre sone bak 
18x22 cm / 3,7 kW

Bruk og fleksibilitet
 n 13 effektnivåer inkl. forsterker
 n 6 automatiske programmer med 
forhåndsinnstilte temperaturer

 n Individuelle tidsur
 n 2 Bridge Induction™ – gir 
rom for kokekar i varierende 
størrelser

 n 12 Power Levels og Boost

Samhandling og styring
 n Easy DialTM-touchbetjening
 n Registrering av kokekar
 n Pausefunksjon

Sikkerhet og vedlikehold
 n Restvarmeindikator
 n Automatisk sikkerhetsutkobling
 n Glatt overflate og kontroller som 
er enkle å rengjøre

6 automatiske programmer med 
forhåndsinnstilte temperaturer
Koking:  100 ºC, piper for å minne deg på å legge i mat – 

kan kun brukes med lokk på (pasta).

Trekking:  90–95  ºC – holder rettene nær kokepunktet 
(saus, suppe).

Holde varmt:  70–75 ºC – fungerer best med lokk (alle retter).

Wok:  optimal wok-temperatur, ha i olje og mat når det 
piper (kjøtt, fisk, grønnsaker).

Bruning:  optimal bruningstemperatur – ha i smør når det 
piper (kjøtt, fisk).

Grill:  optimal grilltemperatur – sett inn når det piper 
(kjøtt, fisk, grønnsaker).

Betjen koketoppen raskt og intuitivt med Easy Dial™-
funksjonen. Denne funksjonen bruker en smart rund styring 
med touchbetjening, slik at du enkelt kan velge effekt og tid. 
Før fingeren over styringen med urviseren for å øke effekten, og 
mot urviseren for å redusere den. Du kan også endre de samme 
innstillingene ved hjelp av knappen midt i sirkelen. Hold inne 
låseknappen i fem sekunder for å låse valgene dine.

Intuitiv betjening med Easy Dial™

Induksjonstopper

HI1655M
Induksjonstopp
Matt, svart glass
64 cm bred

HI1655MF - planliming
Induksjonstopp
Matt, svart glass
64 cm bred

Konstruksjon og ytelse
 n Aluminiumsramme 
 n Keramisk glassoverflate
 n 4 kokesoner 

 n Venstre sone foran 
Ø 19×22 cm, 3,7 kW 

 n Venstre sone bak 
Ø 19×22 cm, 3,7 kW 

 n Høyre sone foran 
Ø 19×22 cm, 3,7 kW 

 n Høyre sone bak 
Ø 19×22 cm, 3,7 kW

Bruk og fleksibilitet
 n 13 effektnivåer inkl. forsterker
 n 6 automatiske programmer med 
forhåndsinnstilte temperaturer

 n Individuelle tidsur
 n 2 Bridge Induction™ – gir 
rom for kokekar i varierende 
størrelser

 n 12 Power Levels og Boost

Samhandling og styring
 n Easy SlideTM-touchbetjening
 n Automatisk registrering av 
kokekar

 n Pausefunksjon

Sikkerhet og vedlikehold
 n Restvarmeindikator
 n Automatisk sikkerhetsutkobling
 n Glatt overflate og kontroller som 
er enkle å rengjøre

Konstruksjon og ytelse
 n Aluminiumsramme 
 n Keramisk glassoverflate
 n 4 kokesoner 

 n Venstre sone foran 
20 cm - 2,1 kW (3,0 kW) 

 n Venstre sone bak 
16 cm - 1,4 kW (1,6 kW) 

 n Høyre sone foran 
18 x 22 cm - 1,6 kW (1,85 kW) 

 n Høyre sone bak 
18 x 22 cm - 2,1 kW (3,0 kW)

Bruk og fleksibilitet
 n 13 effektnivåer inkl. forsterker
 n 6 automatiske programmer med 
forhåndsinnstilte temperaturer

 n Individuelle tidsur
 n 1 Bridge Induction™ – gir 
rom for kokekar i varierende 
størrelser

 n 12 Power Levels og Boost

Samhandling og styring
 n Easy DialTM-touchbetjening
 n Automatisk registrering av 
kokekar

 n Pausefunksjon

Sikkerhet og vedlikehold
 n Restvarmeindikator
 n Automatisk sikkerhetsutkobling
 n Glatt overflate og kontroller som 
er enkle å rengjøre



Kjøkken - 462675

Kr 21 695,-

463149

Kr 11 295,-

Kjøkken - 735405

Kr 24 595,-

Kjøkken - 735402

Kjøkken - 735377

Kjøkken - 735376

Kr 11 595,-

Kr 11 595,-

Kr 11 595,-
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HI1994G
Induksjonstopp
90 cm bred

Funksjoner
 n 5 kokesoner totalt
 n 2 Bridge Induction™ – gir 
rom for kokekar i varierende 
størrelser

 n Easy DialTM-touchbetjening

Kjøkkenassistent
 n 6 automatiske programmer med 
forhåndsinnstilte temperaturer

 n Registrering av kokekar
 n Soner med høy effekt
 n Individuelle tidsur

HI1995G 
Induksjonstopp
90 cm bred

Funksjoner
 n 6 kokesoner
 n 3 Bridge Induction™ – gir 
rom for kokekar i varierende 
størrelser

 n Ny kokkemodus – opprett 3 
adskilte effektsoner på én gang

 n Easy SlideTM-touchbetjening

Kjøkkenassistent
 n 6 automatiske programmer med 
forhåndsinnstilte temperaturer

 n Automatisk registrering av 
kokekar

 n Soner med høy effekt
 n Individuelle tidsur

HI1655G 
Induksjonstopp
Størrelse: 64 cm

Funksjoner
 n 4 effektsoner
 n 4 forsterkere
 n 2 Bridge Induction™ – gir 
rom for kokekar i varierende 
størrelser

 n Easy SlideTM-touchbetjening

Kjøkkenassistent
 n 6 automatiske programmer med 
forhåndsinnstilte temperaturer

 n Automatisk registrering av 
kokekar

 n Soner med høy effekt
 n Individuelle tidsur

Induksjonstopper Domino-koketopper
Du kan sette sammen koketopp etter ønske med ASKO Domino-
koketopper. De kan bygges ved siden av hverandre, eller kombineres 
elegant med en gass- eller induksjonstopp i full størrelse. Domino-

koketoppene finnes som induksjon eller gass med to A+brennere 
eller med en Fusion Volcano wok-brenner. Hvis du liker å wokke, men 
foretrekker induksjon, velger du en induksjon-wok. 

Matlaging uten grenser

HI1355G
Domino Bridge-
induksjonstopp
33 cm bred
Tilkoblingslist følger med for montering av to 
Domino-koketopper ved siden av hverandre.

Funksjoner
 n 2 kokesoner totalt
 n 1 Bridge Induction™ – gir 
rom for kokekar i varierende 
størrelser

 n Easy SlideTM-touchbetjening

Kjøkkenassistent
 n 6 automatiske programmer med 
forhåndsinnstilte temperaturer

 n Automatisk registrering av 
kokekar

 n Soner med høy effekt
 n Individuelle tidsur

Bruk og fleksibilitet
 n 13 effektnivåer inkl. forsterker
 n Tidsur

Samhandling og styring
 n Registrering av kokekar
 n Pausefunksjon

HG1365GB
Domino Fusion
1 Fusion Volcano wok-brenner
33 cm bred
Tilkoblingslist følger med for montering av to 
Domino-koketopper ved siden av hverandre.

Funksjoner
 n Dual Fusion Vulcano wok 
Brenner med wok-/steke- + 
trekkefunksjon

 n Keramisk glass som er enkelt å 
rengjøre

 n Ergonomisk metallknott
 n Rist for kokekar av støpejern

Bruk og fleksibilitet
 n Multifunksjonell wok-brenner
 n Ekstra wok-rist

Samhandling og styring
 n Ergonomiske knotter
 n Tenning integrert i knott
 n Kontinuerlig/trinnløs innstilling

HG1355GB
Domino- 
gasstopp
33 cm bred
Tilkoblingslist følger med for montering av to 
Domino-koketopper ved siden av hverandre.

Funksjoner
 n 2 A+brennere 
 n Keramisk glass som er enkelt å 
rengjøre

 n Ergonomiske metallknotter
 n Rist for kokekar av støpejern

Konstruksjon og ytelse
 n Godkjent for flaskegass og 
naturgass

 n Dyser for flaskegass er montert 

 n Midtre sone foran 
Effektklasse: Hurtigbrenner 
Effektområde: 550–3000 W 

 n Midtre sone bak 
Effektklasse: Normal brenner 
Effektområde: 390–2000 W

Samhandling og styring
 n Ergonomiske knotter
 n Tenning integrert i knott
 n Kontinuerlig/trinnløs innstilling



494186

494105

494185

Kr 2 339,-

Kr 2 469,-

Kr 2 209,-
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Tilbehør til
Bridge Induction™
ASKOs Bridge Induction™ gjør det mulig å koble sammen to 
kokesoner for å danne én stor kokesone, slik at du kan optimere 
tilberedningsplassen. 

Bridge Induction™ gir den ideelle størrelsen på sonen for store 
kasseroller og stekepanner, slik at du får uendelige muligheter på 
induksjonstoppen.

Utvidet utvalgt med Bridge Induction™

Teppanyaki-plate AT12A
Ett perfekt tilbehør til kokeutstyret, som kan brukes  
på ASKO-Bridge Induction™-soner og derved omdanne  
din ASKO-induksjonsplate til en teppanyaki. 

 n 423 x 248 mm
 n Farge antrasitt
 n MicroCeramic-belegg
 n Variable kokesoner som styres 
av ASKO-Bridge Induction™

 n En teppanyaki-plate for steking 
av kjøtt eller sjømat  
ifølge japanske oppskrifter

 n Hurtig forvarming av 
teppanyaki-platen

 n Laget av aluminiumsstøpegods, 
håndstøpt

Grillplate AG12A
Ett perfekt tilbehør til kokeutstyret, som kan brukes  
på ASKO-Bridge Induction™-soner og derved omdanne  
din ASKO-induksjonsplate til en grillplate.

 n 423 x 248 mm
 n Farge antrasitt
 n MicroCeramic-belegg
 n Variable kokesoner som styres 
av ASKO-Bridge Induction™

 n En grillplate som er egner for 
alle typer grilling

 n Hurtig forvarming av grillplaten
 n Laget av aluminiumsstøpegods, 
håndstøpt 

Stekeform AD82A
Ett perfekt tilbehør til kokeutstyret, som kan  
brukes på ASKO-Bridge Induction™-soner  
og i ASKO-ovner.

 n 413 x 270 x 73 mm
 n Farge antrasitt
 n MicroCeramic-belegg
 n Variable kokesoner som styres 
av ASKO-Bridge Induction™

 n Hurtig forvarming av 
stekeformen

 n Laget av aluminiumsstøpegods, 
håndstøpt



Induksjonsplate med 
innbygd ventilator

Tanken bak ASKO induksjonsplate med innbygd ventilator er enkel. 
Den passer perfekt til deg som vil nyte ditt vakre kjøkken uten å bli 
distrahert av en stor ventilator. For arkitekter og designere åpner 
ASKO induksjonsplate med innbygd ventilator helt nye muligheter for 
kjøkkendesign, siden de slipper å finne måter å skjule eller fremheve 
ventilatoren på.
Våre induksjonsplate med innbygd ventilator gir kjøkkenet ditt en 
helt ny stil. Uten en stor ventilator på kjøkkenet, får kjøkkendesignen 
mer oppmerksomhet, slik at du får bedre muligheter til å skape en 
harmonisk design uten avbrudd og forstyrrende elementer.

God utsikt gjelder også for selve koketoppen. Ingen distraherende 
metallkabinetter eller forhøyede luftinntak. Det eneste som kan avsløre 
ventilatoren, er den smale åpningen som er plassert i en firkant midt på 
koketoppen. Det er ingen deksler eller andre enheter som må brettes 
ut – bare en glatt overflate. Det gir koketoppen et rent uttrykk, samtidig 
som den blir enklere å bruke fordi du fritt kan flytte gryter og kjeler over 
hele koketoppen.
Den integrerte ventilatoroverflaten er også svært enkel å holde ren, 
siden den er laget av det samme materialet som resten av koketoppen – 
ekstremt varme- og ripebestandig keramisk glass.

Forestill deg et kjøkken med god utsikt og ren luft

Røyk og damp fra matlagingen stiger saktere nær kilden 
enn høyere opp. Dette er noe vi har utnyttet i designen av vår 
effektive induksjonsplate med innbygd ventilator. Den betydelig 
høyere lufthastigheten fra viften suger inn dampen der den 
oppstår, på koketoppen.

ASKO induksjonsplate med innbygd ventilator er utstyrt med en 
smart filterløsning som effektivt renser luften to ganger i samme 
filter. Når filteret skal rengjøres, løfter du det bare fra koketoppen 
og legger det i oppvaskmaskinen, slik at det kan rengjøres på 
best mulig måte. Vi kaller det Twin Filter System.

ASKOs fleksible Real Bridge™ induksjonssoner lar deg 
kombinere to kokesoner til én stor sone, slik at du kan bruke 
større gryter og kjeler. Den minimale avstanden mellom de 
kombinerte sonene sørger for at det ikke blir noen kalde 
områder, noe som er optimalt for større gryter og kjeler, slik at du 
får uendelige muligheter når du skal lage mat.

Effektiv fjerning av damp

Et filter med dobbel funksjon

Flexible Real Bridge™ Zones

Fettet som luftstrømmen ikke klarer å transportere direkte til 
filteret, havner på en skrå overflate der den til slutt renner ned 
i filteret. Filteret rommer opptil 200 ml fett. Overskytende fett 
havner nederst i filteret, der det er ekstra oppbevaring.

Høy fettkapasitet
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Ventilasjonssonen er helt flat og laget av det samme matte, 
keramisk herdede glasset som resten av koketoppen. Dette 
øker mengden tilgjengelig plass, slik at du fritt kan flytte rundt på 
gryter og kjeler.

Helt flat overflate
Våre automatiske programmer forenkler hverdagen på 
kjøkkenet. Hvis du bruker dem, kan du fokusere på all den andre 
matlagingen. De tre automatiske programmene hjelper deg med 
å velge riktig temperatur når du skal koke, smelte og trekke.

Automatiske programmer

Kr 41 995,-

731655HIHM934M
Induksjonsplate med innbygd ventilator
Matt svart keramisk glassoverflate
Egnet for innfelt montering og toppmontering
87 cm bred

Induksjonsplate
 n Matt svart keramisk 
glassoverflate – enkel å holde 
ren, og ripebestandig

 n Pausefunksjon
 n Barnelås
 n Tidsur per sone
 n Gjenoppta-funksjon
 n Multi Easy slide™ control
 n 4 kogezoner -  
2 Bridge Induction™ 

 n Venstre sone forrest 
18 x 22 cm (3,7KW) 

 n Venstre sone bagest 
18 x 22 cm (3,7KW) 

 n Højre sone forrest 
18 x 22 cm (3,7KW) 

 n Højre sone bagest 
18 x 22 cm (3,7KW)

Ventilator
 n Energiklasse: A
 n Sentral ventilatorstyring
 n EC-motor
 n Twin Filter-system
 n Filterfuktighetskapasitet 200 ml
 n Automatisk luftrensefunksjon
 n Frittblåsende kullsett: 735595

Ren luft og  
god utsikt

Skandinavisk design er synonymt med rene linjer og harmoni 
i hver minste detalj. I tråd med den samme tradisjonen, har vi 
designet induksjonsplate med innbygd ventilator slik at den kan 
installeres plant med benkeplaten. Den kan naturligvis også 
monteres oppå benkeplaten.

Planliming

Built-dimensions (for flush installation)Appliance dimensions
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Siden ventilatoren og motoren er plassert nær gulvet og ikke i 
høyde med hodet ditt, blir støynivået betydelig lavere.

Et annet støynivå

Skjult under den stilrene og matte svarte overflaten på 
koketoppen ligger ventilatoren som effektivt fjerner fuktighet, 
damp og fett. Det eneste beviset på at den er der, er den 
diskrete ventilatorsonen som er plassert midt på koketoppen.

Tradisjonell installasjon

Planliming

Mål til tradisjonell installasjon Mål til planliming
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Ventilatorer

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



Kjøkken - 730880

Kjøkken - 730895

Kjøkken - 730900

Kr 31 895,-

Kr 28 995,-

Kr 26 095,-

Kr 9 895,-

Kr 9 195,-

Kr 10 895,-

Kr 10 095,-
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CW41230G
Elements by ASKO
Vegghengt ventilator
Sort glass
120 cm bred

Funksjoner
 n Konsentrert avtrekk rundt 
kantene

 n Flat avtrekksflate med skjulte 
filtre

 n Fjærmekanisme for enkel 
tilgang til filtrene

 n Filter i rustfritt stål med lang 
levetid

 n Filtrene tåler oppvaskmaskin
 n 2 x 5,8 W dimbare LED-lister

 n Avtrekkskapasitet: 818 m3/h
 n Maks. støynivå:  
69 dB(A)

 n Nærhetssensoren aktiverer 
kontrollpanelet før berøring

 n Berøringsgrensesnitt med 
hvite LED-lamper

 n Green Tech EC børsteløs motor
 n Energiklasse: A+
 n Resirkulasjonssett:  
RK RMS104WSN / 687167

CI41230G
Elements by ASKO
Øyventilator
Sort glass
120 cm bred

Funksjoner
 n Konsentrert avtrekk rundt 
kantene

 n Flat avtrekksflate med skjulte 
filtre

 n Fjærmekanisme for enkel 
tilgang til filtrene

 n Filter i rustfritt stål med lang 
levetid

 n Filtrene tåler oppvaskmaskin
 n 2 x 5,8 W dimbare LED-lister

 n Avtrekkskapasitet: 865 m3/h
 n Maks. støynivå:  
69 dB(A)

 n Nærhetssensoren aktiverer 
kontrollpanelet før berøring

 n Berøringsgrensesnitt med 
hvite LED-lamper

 n Green Tech EC børsteløs motor
 n Energiklasse: A+
 n Resirkulasjonssett:  
RMS105ISN / 687166

CW4930G
Elements by ASKO
Vegghengt ventilator
Sort glass
90 cm bred

Funksjoner
 n Konsentrert avtrekk rundt 
kantene

 n Flat avtrekksflate med skjulte 
filtre

 n Fjærmekanisme for enkel 
tilgang til filtrene

 n Filter i rustfritt stål med lang 
levetid

 n Filtrene tåler oppvaskmaskin
 n 2 x 3,8 W dimbare LED-lister

 n Avtrekkskapasitet: 818 m3/h
 n Maks. støynivå:  
69 dB(A)

 n Nærhetssensoren aktiverer 
kontrollpanelet før berøring

 n Berøringsgrensesnitt med 
hvite LED-lamper

 n Green Tech EC børsteløs motor
 n Energiklasse: A++
 n Resirkulasjonssett: RK 
RMS104WSN / 687167

Vegghengt ventilatorer
Lyden av ren luft
ASKO-ventilatorene er utstyrt med en slitesterk, børsteløs motor med. 
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.

573408

573449

CD4634G
Vegghengt ventilator
Rustfritt stål og svart glass
60 cm bred

CD4634B
Vegghengt ventilator
Rustfritt stål og svart glass
60 cm bred

CD4934G
Vegghengt ventilator
Rustfritt stål og svart glass
90 cm bred

CD4934B
Vegghengt ventilator
Rustfritt stål og svart glass
90 cm bred

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

 n Antall hastighet nivåer: 4
 n Maksimum kapasitet ved 
ekstraksjon: 720 m³/t

 n Lydnivå (min.): 52 dB(A)
 n Lydnivå (max.): 62 dB(A)
 n Diameter utløp: 15 cm
 n 1 motor
 n Indikator for rensing af filter
 n Aluminium

Utstyr
 n Metallfilter: 2 (467574)

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

 n Antall hastighet nivåer: 4
 n Maksimum kapasitet ved 
ekstraksjon: 720 m³/t

 n Lydnivå (min.): 52 dB(A)
 n Lydnivå (max.): 62 dB(A)
 n Diameter utløp: 15 cm
 n 1 motor
 n Indikator for rensing af filter
 n Fettfilter av rustfritt stål

Utstyr
 n Metallfilter: 1 (467574)

731484

731485

Elements 
by ASKO



Kjøkken - 511976

Kjøkken - 511977

Kjøkken - 511975

Kr 11 595,-

Kr 8 695,-

Kr 9 395,-

Kjøkken - 733664

Kjøkken - 733665

Kjøkken - 733670

Kjøkken - 733673

Kjøkken - 734292

Kr. 28 995,-

Kr. 25 295,-

Kr. 18 795,-

Kr. 14 495,-

Kr. 12 995,-

CCT1252W
Integrert ventilator i tak
120 cm bred

CCT9051S
Integrert ventilator i tak
90 cm bred

CBB862W
Integrert ventilator i tak
86 cm bred

CBB861S
Integrert ventilator i tak
86 cm bred

CBB761S
Integrert ventilator i tak
76 cm bred

Funksjoner
 n Energiklasse: A++ 
 n Avtrekkskapasitet: 750 m3/h
 n Maks. støynivå: 58 dB(A)
 n Lett å holde ren
 n Enkel og fleksibel installasjon
 n Lav installasjonsdybde for 
takenheter (cirka 200 mm)

 n Utløpet kan enkelt veksles 
mellom fire retninger

 n Ingen kontroll på takenheten, 
kun indikasjon

 n Dimbare LED-lister  
 n LED-lister med farge som kan 
justeres mellom 2900 K (varmt) 
og 5100 K (kaldt)

 n Ekstern LED-tilkobling
 n Resirkulasjon: Kullfilter / 735511

Funksjoner
 n Energiklasse: A++ 
 n Avtrekkskapasitet: 750 m3/h
 n Maks. støynivå: 58 dB(A)
 n Lett å holde ren
 n Enkel og fleksibel installasjon
 n Lav installasjonsdybde for 
takenheter (cirka 200 mm)

 n Utløpet kan enkelt veksles 
mellom fire retninger

 n Ingen kontroll på takenheten, 
kun indikasjon

 n Dimbare LED-spotter 
 n LED-lister med farge som kan 
justeres mellom 2900 K (varmt) 
og 5100 K (kaldt)

 n Ekstern LED-tilkobling
 n Resirkulasjon: Kullfilter / 735512

Funksjoner
 n Energiklasse: A+++
 n Avtrekkskapasitet: 760 m3/h
 n Maks. støynivå: 55 dB(A)
 n Lett å holde ren
 n Enkel og fleksibel installasjon
 n Utløpet kan enkelt veksles 
mellom fem retninger

 n Kan eventuelt styres med 
fjernkontroll

 n Dimbare LED-lister  
 n LED-lister med farge som kan 
justeres mellom 2900 K (varmt) 
og 5100 K (kaldt)

 n Ekstern LED-tilkobling
 n Resirkulasjon: Kullfilter / 735513

Funksjoner
 n Energiklasse: A+
 n Avtrekkskapasitet: 740 m3/h
 n Maks. støynivå: 53 dB(A)
 n Lett å holde ren
 n Enkel og fleksibel installasjon
 n Utløpet kan enkelt veksles 
mellom fem retninger

 n Kan eventuelt styres med 
fjernkontroll

 n Dimbare LED-spotter 
 n LED-spotter med farge som kan 
justeres mellom 2900 K (varmt) 
og 5100 K (kaldt)

 n Ekstern LED-tilkobling
 n Resirkulasjon: Kullfilter / 735514

Funksjoner
 n Energiklasse: A+
 n Avtrekkskapasitet: 730 m3/h
 n Maks. støynivå: 53 dB(A)
 n Lett å holde ren
 n Enkel og fleksibel installasjon
 n Utløpet kan enkelt veksles 
mellom fem retninger

 n Kan eventuelt styres med 
fjernkontroll

 n Dimbare LED-spotter 
 n LED-spotter med farge som kan 
justeres mellom 2900 K (varmt) 
og 5100 K (kaldt)

 n Ekstern LED-tilkobling
 n Resirkulasjon: Kullfilter / 735514
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CC4727S 
Integrert ventilator
77 cm bred

Funksjoner
 n Flat avtrekksflate med 
skjult filter

 n Filter i rustfritt stål med lang 
levetid

 n Filtrene tåler oppvaskmaskin
 n Indikator for rengjøring av filter
 n 2 LED-lamper

 n Avtrekkskapasitet: 670 m³/h
 n Maks. støynivå:  
64 dB(A)

 n EC børsteløs motor
 n Energiklasse: A+
 n Resirkulasjon: Kullfilter / 467574

CC4927S 
Integrert ventilator
86 cm bred

Funksjoner
 n Flat avtrekksflate med 
skjult filter

 n Filter i rustfritt stål med lang 
levetid

 n Filtrene tåler oppvaskmaskin
 n Indikator for rengjøring av filter
 n 2 LED-lamper

 n Avtrekkskapasitet: 670 m³/h
 n Maks. støynivå:  
64 dB(A)

 n EC børsteløs motor
 n Energiklasse: A+
 n Resirkulasjon: Kullfilter / 467574

CC4527S
Integrert ventilator
Rustfritt stål
52 cm bred

Funksjoner
 n Flat avtrekksflate med 
skjult filter

 n Filter i rustfritt stål med lang 
levetid

 n Filtrene tåler oppvaskmaskin
 n Indikator for rengjøring av filter
 n 2 LED-lamper

 n Avtrekkskapasitet: 620 m³/h
 n Maks. støynivå:  
67 dB(A)

 n EC børsteløs motor
 n Energiklasse: A
 n Resirkulasjon: Kullfilter / 467574

Ventilator til integrert 
og takinstallasjon
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Hos ASKO har vi utformet og fremstilt oppvaskmaskiner 
av høy kvalitet i mange år, og vi spør oss alltid hvordan 
vi kan gjøre dem enda bedre. Kontinuerlige forbedringer 
ligger i DNA-et vårt og kommer til syne i hver eneste 

ASKO-oppvaskmaskin. Oppvaskmaskinene våre er 
ambisiøst konstruert, men også strengt testet i 12  500 
timer for å vare i minst tjue år med hard bruk.

Hva gjør oppvaskmaskinen til en ASKO? 

Oppvaskmaskiner
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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.

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.
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17 spiseskjeer

17 dessertskjeer

17 teskjeer

3 boller

1 kjøttfat

2 serveringsskjeer

1 serveringsgaffel

Til sammen: 194 enkeltstående gjenstander

XL- og XXL-oppvaskmaskinene våre har den største kapasiteten 
på markedet. Den innvendige lastehøyde på 58/54  cm gir rom for 
større tallerkener og høyere glass. I tillegg kan du sette inn 40  % 

mer sammenlignet med en standard oppvaskmaskin. Det praktiske 
Flexirack™-systemet med fire nivåer byr på et uendelig antall 
muligheter.

Verdens største lastekapasitet

Oppvaskmaskinen våre er størst på 
innsiden, men ikke på utsiden. Du 
trenger ikke å bekymre deg for at de 
ikke får plass på kjøkkenet. De passer 
inn i kjøkkeninnredning på 863–913 
mm (XXL) og 823–873 mm (XL).

* Glasset må settes på skrå
** Gjelder XXL-oppvaskmaskiner med midtkurven tatt ut og overkurven i øverste posisjon, ettersom avstanden mellom underkurven og overkurven da er 
39 cm, noe som gir plass til en tallerken med en diameter på 40 cm ettersom den nedre kanten stikker litt frem gjennom bunnen av kurven. Tallerkenen må 
plasseres mellom to pinnerader.

Laste-
høyde

Merke-
last

Høyeste glass i
over-/under-kurv*

Største tallerken  
i underkurv**

EU-merking:
Energi/rengjøring/
tørking

XXL 86 cm 58 cm 17 kuverter 27 cm 40 cm A+++/A/A

XL 82 cm 54 cm 15 kuverter 25 cm 36 cm A+++-10 %/A/A

17 flate tallerkener

17 dype tallerkener

17 små tallerkener

17 skåler

17 kopper

17 glass

17 gafler

17 kniver 

Hvor mye er egentlig 
17 kuverter?



Omfangsrike eller skjøre
Underkurven brukes vanligvis til å vaske tyngre gjenstander som 
tallerkener, skåler, ildfaste former, kasseroller og stekepanner. 
Vi setter imidlertid ingen grenser. I stedet sørger vi for like mye 
fleksibilitet og like mange muligheter for kombinert vasking som 
med alle andre kurver. De eksklusive underkurvene sørger for 
maksimal fleksibilitet med delbare og nedfellbare pinnerader 
overalt. De justerbare tallerkenholderne gjør at du trygt kan 
vaske både små skåler og tallerkener som måler opptil 40 cm.

Sett inn store tallerkener som måler opptil 40 cm i diameter.

De mest eksklusive underkurvene i en ASKO-oppvaskmaskin 
er også de mest fleksible og stabile på markedet. Ettersom 
alle delene i kurvene våre er laget i stål av høy kvalitet, er vi i 
stand til å lage fleksible kurvløsninger som er svært slitesterke 
og brukervennlige. Vi utnytter styrken og stabiliteten for å 
maksimere nyttelasten og beskytte ømtålige skåler. 

Robust og fleksibel underkurv
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De eksklusive overkurvene kan settes inn akkurat hvilken vei du 
vil. Vinglass plasseres i de sammenleggbare og demonterbare 
vinglassholderne. Sett tallerkener i tallerkenstativet, eller 
legg ned alle holderne og fyll hele kurven med gratengskåler. 
Sett opp holderne på nytt, og fyll opp med kun glass. Hvis du 
trenger mer plass i kurvene lenger nede, kan kurven over enkel 
løftes opp og deretter senkes igjen når du vil sette inn høyere 
gjenstander. 

Fleksibilitet og frihet til å sette inn alt 
du vil

Vinglasshylle i underkurven
Vi har sørget for en unik mulighet til å vaske skjøre, men 
omfangsrike glass i underkurven. Takket være vinglasshyllen 
kan du trygt vaske opptil seks ekstra høy vinglass samtidig. 
Glassene hviler trygt i de ekstra dype stålløkkene, og er vinklet 
slik at all restfuktighet forsvinner uten å etterlate stygge merker. 
Vinglasshyllen finnes som tilbehør.

Bestikkurv som yter maksimalt
Helt øverst ligger en fleksibel bestikkurv med egen spylearm 
og plass til seksten kuverter med bestikk eller andre redskaper. 
Bredden på den øvre bestikkurven er optimert for å gi plass 
til høye glass i overkurven. Hvis du trenger mer plass, tar du 
ganske enkelt ut den øvre bestikkurven.
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For alle oss som lar oppvaskmaskinen gjør jobben mens 
vi sover, har vi utviklet Night funktion. I denne funktion 
reduseres vanntrykket i spylearmene, slik at støynivået 

synker med så mye som 2 dB sammenlignet med den 
testede verdien. Denne funktion er dessuten optimal for 
åpne planløsninger der kjøkken og oppholdsrom går i ett.

Night funktion

Vi har utviklet forskjellige funktioner slik at det blir enklere for deg å tilpasse 
favorittvaskeprogrammet ditt til nye situasjoner. I stedet for å velge fra en lang liste 
med programmer og deretter en lang liste med alternativer og innstillinger, kan du 
nå ganske enkelt velge én hensiktsmessig funktion og trykke på start.

Green funktion
Green funktion sparer både vann og energi. Temperaturen reduseres, og hvert 
trinn i syklusen forlenges slik at man sparer vann samtidig som det samme 
perfekte vaskeresultatet oppnås som med et normalprogram.

Speed funktion
Hvis du vil ha tallerkenene klare raskere, velger du ganske enkelt Speed funktuon
slik at programtiden reduseres med 50%. Det best mulige resultatet oppnås i 
løpet av den tilgjengelige tiden ved at mer vann og energi blir brukt.

Utformet 
for ulike 
situasjoner

Intensiv funktion
Velg denne funktion når du har skitne serviser med tørket mat. Intensiv funktion 
øker spylearmtrykket, og mer varme og vann brukes i løpet av syklusen.
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Selvrensprogrammet sørger for at røret, vannresirkulasjons-
tanken og spylesystemet rengjøres grundig. Regelmessig ren-
gjøring er avgjørende for både vaskeytelse og at maskinen skal 
få lang levetid. Bruk standard rengjøringsmidler, sitronsyre eller 
et spesielt rengjøringsmiddel for oppvaskmaskiner.

Hvem rengjør oppvaskmaskinen?

Oppvaskmaskinens ytelse er ytterligere forbedret ved at vi har 
utstyrt den med to adskilte Power Zones™ med høyt trykk for 
underkurven. Wide Spray™ sørger for ekstra effektiv rengjøring 
av kasseroller og stekepanner, og Jet Spray™ vasker høye, 
smale gjenstander som tåteflasker og vaser. Wide Spray™ 
skaper en trykkvannstråle, mens dysen sørger for vid spredning 
slik at vannmengden på overflaten til serviset øker. Resultatet er 
effektiv rengjøring av virkelig skitne serviser.

To ekstra kraftkilder Fordoblet ytelse med Twin Tubes™
ASKOs oppvaskmaskiner er kjent for deres eksepsjonelle 
vaskeresultater. Hemmeligheten er det nøye utviklede og 
grundig testede skyllesystemet, som omfatter ikke mindre enn 
11 spylesoner som dekker hvert eneste hjørne av oppvask-
maskinen innvendig. I tillegg har hver eneste kurv sitt eget 
skyllesystem, som midtkurven der du finner Twin Tubes™ – en 
egen spylesone for midtkurven.

728575DFI676GXXL
Integrerbar oppvaskmaskin
Style
Mål (HxBxD): 85,9-91 × 59,6 × 57,4 cm
Utstyres med 700-800 mm kjøkkendører*
(max vekt på dør 3,5 – 10 Kg)

Tekniske spesifikasjoner
 n Energiklasse: A++
 n Tilleggs strøm: 1900 W
 n Sikringsstørrelse: 10 amp

Energiforbruk ved normal 
program

 n Energibruk: 0,97 kWt
 n Oppvaskeevne: A
 n Tørkeevne: A
 n Antall 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)

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

 n 13: Normal oppvask; Auto-
oppvask; ECO-oppvask; 
Hygieneoppvask; Daglig 
oppvask; Tidsprogram; 
Plastoppvask; Skyll og hold; 
Oppv øvre del; Oppv nedre del; 
Krystallglass; Quick Pro-oppv; 
Selvrensing

 n Maks temperatur på 
inntaksvann: 70 °C

Features
 n Kontroll: Knapp
 n Green funksjon
 n Speed funksjon
 n Night funksjon
 n Intensive funksjon
 n Hygiene program
 n Hukommelsesfunksjon
 n Utsatt start opptil 24 timer
 n 4 LED lys
 n Status Light™ – smart 
fargeindikasjon av 
oppvaskprosessen

 n Selvrensende filter
 n Feildiagnostikk
 n Overløpskontroll

Utstyr
 n Motor: Børsteløs motor (BLDC)
 n Rustfri stål innvendig
 n PowerZones™: 3
 n Antall sprayarmer: 3
 n Power Zone™ Bestikk - ekstra 
spyling av bestikkurven

 n Antall kurvnivåer: 4
 n Topp kurv: lett høydejustering; 
delbar og flyttbar toppkurv; rad 
for kniver; Hylle for skåler; Med 
teleskopskinner

 n Overkurv: tettmasket kurv; 
Nedfellbar vinhylle - høyre; 
nedfellbar / delbar venstre 
vinglasshylle; to nedfellbare 
glass støtter; Bred knivholder; 
China Guard – beskytter skjøre 
gjenstander mot den roterende 
sprayarmen; LightLock; 
Lettbetjente teleskopskinner 
med kulelagre for øvre kurv

 n Midt-kurv: flyttbar kurv for 
store redskaper; flyttbar kurv 
for skåler, kopper og glass; 
Midtkurvforbindelse utstyrt med 
tilbakeslagsventil; Lettbetjente 
teleskopskinner med kulelagre 
for midtkurven

 n Underkurv: Tettmasket kurv 
både oppe og nede; Nedfellbar 
og delelig tallerkenrekke 
bakerst; nedfellbar / delbar rad; 
Vase- og flaskeholder plassert 
over Jet Spray™-dysen; 
Bestikkurv; foldbar/delbar 
vinglasshylle bak

 n Oppvaskmaskinen leveres uten 
den viste fronten

 n Innstillbar høyde: 50 mm
 n Høyden justerbar fra front

Integrerbar 
oppvaskmaskin

*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. 
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Dette er et program som er inspirert av profesjonelle 
oppvaskmaskiner, der hurtighet er det som teller. Quick Pro 
Wash-programmet passer perfekt når du vet at du kommer 
til å trenge det samme serviset, de samme glassene eller 
andre redskaper flere ganger ved samme anledning. Dette 
programmet er ideelt for hurtig vasking mellom forretten og 
hovedretten i et stort middagsselskap eller når du baker eller 
tilbereder mat.

Hygieneprogrammet kan brukes for effektiv rengjøring av 
tåteflasker og andre gjenstander som det kan være lurt å holde 
ekstra rene. Vi øker temperaturen til 70  °C i hovedvask- og 
sluttskyllingsprogrammene slik at for eksempel bakterievekst 
forhindres og dårlig lukt fjernes fra skjærebrett. Dette er 
dessuten ideelt for grundig vasking av glass til egenprodusert 
syltetøy eller marmelade. Resultatet er ekstra rent og hygienisk.

Hygieneprogram for grundig 
rengjøringQuick Pro Wash

*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. 

Kjøkken - 733640

Kjøkken - 728573

DFI654G
Integrerbar oppvaskmaskin
Style
Mål (HxBxD): 81,9 - 87 × 59,6 × 55,9 cm
For montering av møbeldør 680-760 mm
(max vekt på dør 3,5 – 12 Kg)

DFI654GXXL
Integrerbar oppvaskmaskin
Style
Mål (HxBxD): 85,9-91 × 59,6 × 55,9 cm
Utstyres med 700-800 mm kjøkkendører*
(max vekt på dør 3,5 – 10 Kg)

Tekniske spesifikasjoner
 n Energiklasse: A+++
 n Tilleggs strøm: 1900 W
 n Sikringsstørrelse: 10 amp

Energiforbruk ved normal 
program

 n Energibruk: 0,84 kWt
 n Oppvaskeevne: A
 n Tørkeevne: A
 n Antall 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)

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

 n 13: Normal oppvask; Auto-
oppvask; ECO-oppvask; 
Hygieneoppvask; Daglig 
oppvask; Tidsprogram; 
Plastoppvask; Skyll og hold; 
Oppv øvre del; Oppv nedre del; 
Krystallglass; Quick Pro-oppv; 
Selvrensing

 n Maks temperatur på 
inntaksvann: 70 °C

Features
 n Kontroll: Knapp
 n Green funksjon
 n Speed funksjon
 n Night funksjon
 n Intensive funksjon
 n Hygiene program
 n Hukommelsesfunksjon
 n Utsatt start opptil 24 timer
 n Status Light™ – smart 
fargeindikasjon av 
oppvaskprosessen

 n Selvrensende filter
 n Feildiagnostikk
 n Overløpskontroll

Utstyr
 n Motor: Børsteløs motor (BLDC)
 n Rustfri stål innvendig
 n PowerZones™: 3
 n Antall sprayarmer: 2
 n Power Zone™ Bestikk - ekstra 
spyling av bestikkurven

 n Antall kurvnivåer: 3
 n Overkurv: tettmasket kurv; 
Nedfellbar vinhylle - høyre; 
nedfellbar / delbar venstre 
vinglasshylle; to nedfellbare 
glass støtter; Bred knivholder; 
China Guard – beskytter skjøre 
gjenstander mot den roterende 
sprayarmen; LightLock; 
Lettbetjente teleskopskinner 
med kulelagre for øvre kurv

 n Midt-kurv: flyttbar kurv for 
store redskaper; flyttbar kurv 
for skåler, kopper og glass; 
Midtkurvforbindelse utstyrt med 
tilbakeslagsventil; Lettbetjente 
teleskopskinner med kulelagre 
for midtkurven

 n Underkurv: Tettmasket kurv 
både oppe og nede; Nedfellbar 
og delelig tallerkenrekke 
bakerst; nedfellbar / delbar rad; 
Vase- og flaskeholder plassert 
over Jet Spray™-dysen; 
Bestikkurv

 n Oppvaskmaskinen leveres uten 
den viste fronten

 n Innstillbar høyde: 50 mm
 n Høyden justerbar fra front
 n Utstyres med 700-800 mm 
kjøkkendører

Integrerbar 
oppvaskmaskiner



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

Kr 11 295,-

Kr 10 595,-

Kr 10 695,-
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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. 

731929

731930

DFI444B
Integrerbar oppvaskmaskin
Logic
Mål (HxBxD): 81,9 - 87 × 59,6 × 55,9 cm
For montering av møbeldør 680-760 mm  
(max vekt på dør 3,5 – 12 Kg)

DFI444BXXL
Integrerbar oppvaskmaskin
Logic
Mål (HxBxD): 85,9-91 × 59,6 × 55,9 cm
Utstyres med 700-800 mm kjøkkendører*
(max vekt på dør 3,5 – 10 Kg)

Tekniske spesifikasjoner
 n Energiklasse: A+++
 n Tilleggs strøm: 1900 W
 n Sikringsstørrelse: 10 amp

Energiforbruk ved normal 
program

 n Energibruk: 0,83 kWt
 n Oppvaskeevne: A
 n Tørkeevne: A
 n Antall kuverter: 14
 n Vannforbruk: 9,9 ltr.
 n Varighet på normalprogram: 
270 min

 n Energiforbruk kWh/år: 237 kWt
 n Vannforbruk/år: 2772 ltr.
 n Lydnivå (maks.): 42 dB(A)

Programmer
 n Vasketemperaturer: 70, 65, 60, 
55, 50 °C

 n 7 programmer: Auto-
oppvask; Hurtigvask; Intensiv 
program; ECO-oppvask; 
Hygieneoppvask; Tidsprogram; 
Skyll og hold

 n Maks temperatur på 
inntaksvann: 70 °C

Features
 n Kontroll: Knapp
 n Speed funksjon
 n Night funksjon
 n Hurtigvask
 n Hygiene program
 n Hukommelsesfunksjon
 n Turbo Drying+™
 n Utsatt start opptil 24 timer

 n Status Light™ – smart 
fargeindikasjon av 
oppvaskprosessen

 n Automatisk døråpner
 n Selvrensende filter
 n Feildiagnostikk
 n Overløpskontroll

Utstyr
 n Motor: Børsteløs motor (BLDC)
 n Rustfri stål innvendig
 n PowerZones™: 3
 n Antall sprayarmer: 3
 n Antall kurvnivåer: 3
 n Topp kurv: lett høydejustering; 
delbar og flyttbar toppkurv; rad 
for kniver; Hylle for skåler; Med 
teleskopskinner

 n Overkurv: tettmasket kurv; 
Nedfellbar vinhylle - venstre; 
Nedfellbar vinhylle - høyre; 
foldbar vinhylle med plass til 
redskaper; Fast tallerkenrekke; 
Fast glassholder; Standard 
kniv holder; Lettbetjente 
teleskopskinner med kulelagre 
for øvre kurv

 n Underkurv: Tettmasket kurv 
både oppe og nede; Nedfellbar 
og delelig tallerkenrekke 
bakerst; Bestikkurv

 n Oppvaskmaskinen leveres uten 
den viste fronten

 n Innstillbar høyde: 50 mm
 n Høyden justerbar fra front

732455DSD444B
Integrerbar oppvaskmaskin
Logic
Mål (HxBxD): 81,9 - 87 × 59,6 × 55,9 cm
Sliding Door - glideskinne som passer til alle fronter og sokler
(max vekt på dør 3,5 – 12 Kg)

Integrerbar 
oppvaskmaskiner
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Kjøleskap/-fryser

ASKO kjøleskap passer inn i ett hvert kjøkken . Du 
kan velge mellom ett industrielt look i rustfritt stål eller 
montere dine egen møbeldører , så kjøleskapet matcher 
de øvrige kjøkkenelementene. 

ASKO`s kjøl, frys og vinskap er ikke kun produkter som 
kan tilpasses til dine særlige ønsker , men pynter også 
som designikoner i kjøkknet. 

Moderne skandinavisk design 



733123RWFN2684BL
Kjøleskap/fryser/vinkjøler
Black steel
Mål (BxHxD) 60 × 185 × 62,5 cm 

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

 n Netto kapasitet kjøl: 225 l
 n Netto kapasitet frys: 85 l

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

 n Dørmateriale:  
Ekte rustfritt stål med 
TouchFree-belegg

 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 Nedre Convertible Zone:  
Fryser eller kjøleskap

 n Adaptiv temperaturregulering
 n ActiveAir for gjenoppretting av 
riktig temperatur

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

Black Steel utstyr
 n Toppdeksel AC212B 
(684896) for montering 
av vinkombinasjonen 
RWFN2684BL sammen med 
RFN2284B 

 n Side by side-sett FSW60B  
(686985) for montering 
av vinkombinasjonen 
RWFN2684BL sammen med 
RFN2284B

733124RFN2284B
Kombiskap
Black Steel
Mål (BxHxD) 60 × 185 × 62,5 cm 

Kapasitet
 n Netto kapasitet kjøl: 222 ltr.
 n Netto kapasitet frys: 85 ltr.

Generell informasjon
 n Tilleggs strøm: 120 W
 n Antall stjerner: 4
 n Oppbevaringstid ved 
strømbrudd: 18 t

 n Innfrysingskapasitet: 12 kg/24 t
 n Lydnivå (maks.): 42 dB(A)
 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 Hjul bakerst
 n Døråpning: Døren kan 
omhengsles

 n Nedre Convertible Zone:  
Fryser eller kjøleskap

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

 n Egg/isbit-beholder: 1 x 7

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

 n Innfrysing: 3 skuffer
 n BigBox™

Black Steel utstyr
 n Toppdeksel AC212B 
(684896) for montering 
av vinkombinasjonen 
RWFN2684BL sammen med 
RFN2284B 

 n Side by side-sett FSW60B  
(686985) for montering 
av vinkombinasjonen 
RWFN2684BL sammen med 
RFN2284B

39 095,- 

15 195,- 
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Frittstående kjøleskap/
fryser/vinkjøler

Mat og vin hører sammen
Syns du vinen fortjener like gode forhold som matvarene? Det syns 
vi. Derfor har vi laget en uslåelig kombinasjon: en vinkjøler med en 
fleksibel fryser som kan kombineres med et kjøleskap. 
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RWFN2684SL
Kjøleskap/fryser/vinkjøler
Rustfritt stål
Mål (BxHxD) 60 × 185 × 62,5 cm 

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

 n Netto kapasitet kjøl: 225 l
 n Netto kapasitet frys: 85 l

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

 n Dørmateriale:  
Ekte rustfritt stål med 
TouchFree-belegg

 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 Nedre Convertible Zone:  
Fryser eller kjøleskap

 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

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.

Frittstående kjøleskap/
fryser/vinkjøler



Integrertbart  
kjøle- og fryseskap

Holder maten fersk

Mer smak, mindre søppel

Når maten blir utsatt for ytre forhold, vil den til slutt begynne å 
bli dårlig og miste næringsverdien. Med Dura Fresh-funksjonen 
kan du manuelt opprette det perfekte mikroklimaet for maten. 
Plasser kjøtt, fisk og melkeprodukter i den øvre skuffen med lav 
fuktighet, og plasser frukt og grønnsaker i de nedre skuffene 
med høy fuktighet. Angi deretter egnet temperatur.

Med de nye innebygde kjøleskapene og fryserne vil du bevare 
smaken og næringsstoffene i maten, samtidig som du gjør en 
innsats for både klimaet og lommeboken. De er fulle av smarte 
matbevarende funksjoner på innsiden, mens utsiden glir godt 
inn i ethvert kjøkkenmiljø.

Perfekt fuktighetsbalanse
For lite fuktighet gjør at maten tørker ut, mens for mye fuktighet 
skaper gode forhold for mikroorganismer som vil bryte ned frukt 
og grønnsaker. Med funksjonen for automatisk fuktighetskontroll 
styres fuktighetsnivået automatisk av en membranfunksjon som 
åpnes når fuktighetsinnholdet er over 90 %. Dette vil gjøre at 
frukt og grønnsaker holder seg ferske lenger.

Ingen frost er god frost
Med vår effektive No Frost-funksjon er avriming ikke 
nødvendig. Fryseren vil generelt være lettere å håndtere, fordi 
matemballasjen ikke kleber seg fast til annen emballasje. Uten is 
kan du bruke hele rommet i fryseren, og du kan bruke energien 
effektivt til å fryse mat og ikke is. Du sparer både penger og 
miljøet.
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Integrerbare kjøleskap

732594

Kjøkken - 732593

R31831I
Integrerbart kjøleskap
Advanced Line
Mål (BxHxD) 55,5 × 177,2 × 54,5 cm 

R31842I
Integrerbart kjøleskap
Premium+
Mål (BxHxD) 55,5 × 177,2 × 54,5 cm 

Beskrivelse
 n Energiklasse: A++
 n Energiforbruk kWh/døgn: 0,361 
kWt

 n Tilleggs strøm: 85 W
 n Sikringsstørrelse: 10 amp
 n Netto kapasitet kjøl: 300 ltr.
 n Lydnivå (maks.): 36 dB(A)
 n inverterkompressor
 n Eco Mode
 n Display: LED display
 n Sirkulasjonsvifte
 n LED lys på siden, Led striper 
under skillevegg

 n Lydalarm for åpen dør
 n Digital indikator for kjøleskap, 
Digital temperatur indikator for 
null sone skuffen

 n Lyd og visuelt signal for høy 

temperatur i kjøleskapet: hvitt 
lys

 n Dørmateriell: Stål
 n Døråpning: Døren kan 
omhengsles

 n SoftClose hengsel dør til dør

Kjøl
 n Adaptive Temperature Control - 
intelligent minne

 n Smart SuperCool
 n Super Cool™
 n 6 glasshyller
 n Justerbar glasshylle
 n 2 dørhyller med justerbar holder
 n 3 dørhyller
 n 1 Multibox med tre lokk

Beskrivelse
 n Energiklasse: A++
 n Energiforbruk kWh/døgn: 0,309 
kWt

 n Tilleggs strøm: 75 W
 n Sikringsstørrelse: 10 amp
 n Netto kapasitet kjøl: 301 ltr.
 n Lydnivå (maks.): 37 dB(A)
 n 1 kompressor
 n Display: LED display
 n Sirkulasjonsvifte
 n LED belysning
 n Lydalarm for åpen dør
 n Temperatur indikator: Digital 
indikator for kjøleskap

 n Lyd og visuelt signal for høy 
temperatur i kjøleskapet: hvitt 
lys

 n Dørmateriell: Stål
 n Døren kan omhengsles
 n SoftClose hengsel dør til dør

Kjøl

 n Adaptive Temperature Control - 
intelligent minne

 n IonAir med DynamiCooling
 n Smart SuperCool
 n Super Cool™
 n Coldbox™ (2-3°C)
 n 7 glass hyller
 n Justerbar glasshylle
 n 2 dørhyller med flaskeholdere
 n Flaskeholder
 n 4 dørhyller
 n 1 MultiBox

Integrerbare fryseskap

733860

Kjøkken - 732602

FN31831I
Integrerbart fryseskap
Premium+
Mål (BxHxD) 55,5 × 177,2 × 54,5 cm 

FN31842I
Integrerbart fryseskap
Premium+
Mål (BxHxD) 55,5 × 177,2 × 54,5 cm 

Beskrivelse
 n Energiklasse: A++
 n Energiforbruk kWh/døgn: 0,638 
kWt

 n Tilleggs strøm: 80 W
 n Sikringsstørrelse: 10 amp
 n Netto kapasitet frys: 196 ltr.
 n Oppbevaringstid ved 
strømbrudd: 12 t

 n Innfrysingskapasitet: 10 kg/24 t
 n Lydnivå (maks.): 39 dB(A)
 n inverterkompressor
 n Eco Mode
 n Display: LED display
 n Opplyst innside i 
fryseseksjonen: LED

 n Lydalarm for åpen dør
 n Digital temperaturindikator på 

fryseren
 n Dørmateriell: Stål
 n Døren kan omhengsles
 n SoftClose hengsel dør til dør

Frys
 n NoFrost
 n Auto Fast Freeze
 n Super innfrysing
 n 3 glasshyller
 n Isterningform
 n Innfrysing: 1 dør, 7 skuffer

Beskrivelse
 n Energiklasse: A++
 n Energiforbruk kWh/døgn: 0,665 
kWt

 n Tilleggs strøm: 80 W
 n Sikringsstørrelse: 10 amp
 n Netto kapasitet frys: 212 ltr.
 n Oppbevaringstid ved 
strømbrudd: 12 t

 n Innfrysingskapasitet: 10 kg/24 t
 n Lydnivå (maks.): 39 dB(A)
 n inverterkompressor
 n Display: LED display
 n Opplyst innside i 
fryseseksjonen: LED

 n Lydalarm for åpen dør

 n Digital temperaturindikator på 
fryseren

 n Dørmateriell: Stål
 n Døren kan omhengsles
 n SoftClose hengsel dør til dør

Frys
 n NoFrost
 n Auto Fast Freeze
 n Super innfrysing
 n 7 glasshyller
 n Innfrysing: 1 dør, 7 skuffer
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732600

732591

RFN31831I
Integrerbart kombiskap
Advanced Line
Mål (BxHxD) 55,5 × 177,2 × 54,5 cm 

RFN31842I
Integrerbart kombiskap
Premium+
Mål (BxHxD) 55,5 × 177,2 × 54,5 cm 

732601RF31831I
Integrerbart kombiskap
Advanced Line
Mål (BxHxD) 54 × 177,2 × 54,5 cm 

Integrerbare 
kombiskap

Beskrivelse
 n Energiklasse: A++
 n Energiforbruk kWh/døgn: 0,665 
kWt

 n Tilleggs strøm: 90 W
 n Sikringsstørrelse: 10 amp
 n Netto kapasitet kjøl: 160 ltr.
 n Netto kapasitet frys: 66 ltr.
 n Oppbevaringstid ved 
strømbrudd: 13 t

 n Innfrysingskapasitet: 8 kg/24 t
 n Lydnivå (maks.): 38 dB(A)
 n Eco Mode
 n Display: LCD panel
 n Sirkulasjonsvifte
 n Opplyst innside i 
fryseseksjonen: LED

 n LED lys på siden, Led striper 
under skillevegg

 n Lydalarm for åpen dør
 n Digital temperaturindikator for kjøl 
og frys og for null sone skuffen

 n Dørmateriell: Stål

 n Døren kan omhengsles
 n SoftClose hengsel dør til dør

Kjøl
 n Adaptive Temperature Control - 
intelligent minne

 n Super Cool™
 n Lyd og visuelt signal for høy 
temperatur: hvitt lys

 n 4 glass hyller
 n Justerbar glasshylle
 n 1 dørhylle med flyttbar holder
 n 1 dørhylle
 n 1 Multibox med tre lokk

Frys
 n Cool Flow+ System
 n Auto Fast Freeze
 n Super innfrysing
 n Flyttbare glasshyller
 n Isterningform
 n Innfrysing: 3 skuffer

Beskrivelse
 n Energiklasse: A++
 n Energiforbruk kWh/døgn: 0,63 
kWt

 n Tilleggs strøm: 115 W
 n Sikringsstørrelse: 10 amp
 n Netto kapasitet kjøl: 180 ltr.
 n Netto kapasitet frys: 68 ltr.
 n Oppbevaringstid ved 
strømbrudd: 16 t

 n Innfrysingskapasitet: 8 kg/24 t
 n Lydnivå (maks.): 39 dB(A)
 n 1 kompressor
 n Display: LED display
 n Sirkulasjonsvifte
 n LED belysning
 n Lydalarm for åpen dør
 n Digital indikator for kjøleskap
 n Dørmateriell: Stål
 n Døren kan omhengsles
 n SoftClose hengsel dør til dør

Kjøl
 n Adaptive Temperature Control - 
intelligent minne

 n IonAir med DynamiCooling
 n Super Cool™
 n Lyd og visuelt signal for høy 
temperatur: hvitt lys

 n Coldbox™ (2-3°C)
 n 5 glasshyller
 n Justerbar glasshylle
 n 1 dørhylle med holder
 n Flaskeholder
 n 2 dørhyller
 n 1 MultiBox

Frys
 n Cool Flow+ System
 n Auto Fast Freeze
 n Super innfrysing
 n 2 glasshyller
 n Innfrysing: 3 skuffer

Beskrivelse
 n Energiklasse: A++
 n Energiforbruk kWh/døgn: 0,616 
kWt

 n Tilleggs strøm: 100 W
 n Sikringsstørrelse: 10 amp
 n Netto kapasitet kjøl: 187 ltr.
 n Netto kapasitet frys: 71 ltr.
 n Oppbevaringstid ved 
strømbrudd: 18 t

 n Innfrysingskapasitet: 3,5 kg/24 t
 n Lydnivå (maks.): 38 dB(A)
 n 1 kompressor
 n Display: LED display
 n Sirkulasjonsvifte
 n LED belysning
 n Lydalarm for åpen dør
 n Digital indikator for kjøleskap
 n Dørmateriell: Stål
 n Døren kan omhengsles
 n Glidebeslag

Kjøl
 n Adaptive Temperature Control - 
intelligent minne

 n IonAir med DynamiCooling
 n Lyd og visuelt signal for høy 
temperatur: hvitt lys

 n 5 glasshyller
 n Justerbar glasshylle
 n Stor grønsaksskuffe med 
fuktighetskontroll

 n Ekstra skjult oppbevaringsplass
 n 2 dørhyller med flaskeholdere
 n Flaskeholder
 n 2 dørhyller
 n 1 MultiBox

Frys
 n Frost Less: Mindre isdannelse i 
fryseren

 n Super innfrysing
 n 2 glasshyller
 n Innfrysing: 3 skuffer

Integrertbart  
kjøle- og fryseskap, 
underbygd

Kjøkken - 535192

Kjøkken - 535173

F2282I
Integrerbart fryseskap - underbygd
Mål (BxHxD) 59,6 × 82 × 54,5 cm 

R2282I
Integrerbart kjøleskap - underbygd
Mål (BxHxD) 59,6 × 82 × 54,5 cm 

Beskrivelse
 n Energiklasse: A++
 n Energiforbruk kWh/døgn: 0,254 
kWt

 n Tilleggs strøm: 70 W
 n Sikringsstørrelse: 10 amp
 n Netto kapasitet kjøl: 143 ltr.
 n Lydnivå (maks.): 36 dB(A)
 n 1 kompressor
 n Mekanisk betjening
 n LED lys i siden
 n Dørmateriell: Stål
 n Døren kan omhengsles
 n SoftClose hengsel dør til dør

Kjøl
 n 3 glasshyller
 n 1 delelig hylle
 n 1 dørhylle med flaskeholder
 n 1 justerbar dørhylle, Justerbar 
hylle

 n 1 MultiBox

Beskrivelse
 n Energiklasse: A++
 n Energiforbruk kWh/døgn: 0,392 
kWt

 n Tilleggs strøm: 90 W
 n Sikringsstørrelse: 10 amp
 n Netto kapasitet frys: 86 ltr.
 n Oppbevaringstid ved 
strømbrudd: 17 t

 n Innfrysingskapasitet: 9 kg/24 t
 n Lydnivå (maks.): 38 dB(A)
 n 1 kompressor
 n Elektronisk styring av 
temperatur

 n Advarselslys for høy temperatur 
i fryseavdelingen

 n Dørmateriell: Stål
 n Døren kan omhengsles
 n SoftClose hengsel dør til dør

Frys
 n Super innfrysing
 n Innfrysing: 1 skuff
 n Oppbevaring: 2 skuffer
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Vask og tørk

Til tross for å ha vært i bransjen mer enn 70 år, hviler 
vi ikke på våre laurbær. Vi streber alltid etter å forstå 
hvordan vi kan gjøre produktene våre enda bedre. Denne 
gangen har vi gjort vårt beste for å lære fra virkelige 
mennesker og for å finne ut hva de mener er de største 
utfordringene på vaskerommet.

Vi kombinerte denne informasjonen med vår lange 
erfaring fra både private og kommersielle vaskerom for 
å skape en ny generasjon elegante, brukervennlige, 
innovative og slitesterke vaskemaskiner og tørketromler.

Vi går vår egen vei
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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.

Quattro Construction™

Vask
Kr 13 895,-

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 Funksjoner: Normal funksjon, 
Green funksjoner, Allergy 
funksjon, Speed funksjon, 
Intensive funksjon

Egenskap
 n Adapt Tech vasking - Intelligent 
minne

 n BLDC motor
 n Total Weight
 n Sensorer: Vann nivå kontroll
 n Super Silent+
 n Display: LCD panel
 n Barnesikring
 n Språkvalg
 n Rustfri stål innvendig
 n Aqua Block System™
 n PEX inntaksslange
 n Overløpskontroll
 n Kaldt vann

Funksjoner
 n Sentrifugehastighet
 n Temperaturinnstillinger
 n Forvask
 n Skyllestopp
 n Intensiv vask
 n Drum Cleaning
 n Valg av sentrifugeringshastighet

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

Kr 12 295,-

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 Funksjoner: Normal funksjon, 
Green funksjoner, Allergy 
funksjon, Speed funksjon, 
Intensive funksjon

Egenskap
 n Adapt Tech vasking - Intelligent 
minne

 n BLDC motor
 n Total Weight
 n Sensorer: Vann nivå kontroll
 n Super Silent+
 n Display: LCD panel
 n Barnesikring
 n Språkvalg
 n Rustfri stål innvendig
 n Aqua Block System™
 n PEX inntaksslange
 n Overløpskontroll
 n Kaldt vann

Funksjoner
 n Sentrifugehastighet
 n Temperaturinnstillinger
 n Forvask
 n Skyllestopp
 n Intensiv vask
 n Drum Cleaning
 n Valg av sentrifugeringshastighet

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

Vaskemaskiner
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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 luft-
gjennomstrømningen 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 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 Delayed Start
 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: 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 Delayed Start
 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

576719

586979

T408HD
Kondenstørketrommel med varmepumpe
Hvit
Mål (HxBxD): 85-88 × 59,5 × 65,4 cm

T408HD.S
Kondenstørketrommel med varmepumpe
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 85-88 × 59,5 × 65,4 cm

Kr 13 895,-

Kr 15 295,-
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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
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

Konstruksjon og ytelse 
 n Forsterket og lydisolert dør 
 n Dørguide for perfekt justering 
 n Avfuktningskapasitet 22 g/min 
 n Klessnor 16 m 
 n Kapasitet 4 kg 
 n Luftstrøm 945 m³/t 
 n Korteste program (min.) 75 min 

Interaksjon og kontroll 
 n Programvelger med taster for 
valgmuligheter 

 n Intelligent minnesfunksjon 

Design og tilpasning 
 n Omhengsling av dør 
 n Justerbar højde for å 
kunne passe sammen med 
vaskemaskiner, tørketrommler 
og Hidden Helpers™ 

 n Mulig å innstallere i skapet 
 n Veggmontering er mulig 
 n Kondensbeholder plasering 
under 

 n Kondensavløp: Beholder og 
avløp 

 n Motor lokalasjon: Under 
tørkerommet 

Sikkerhet og vedlikehold 
 n Dørkontakt 

Tekniske data 
 n Lydnivå (maks.):  
70 dB(A) 

 n Kabelstikk kobling Euro 
 n Antall faser 1 
 n Frekvens 50 Hz 
 n Netto vekt 63 kg 
 n ISO 14001 

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 

675927

675664

675342

DC7794HP.W
Frittstående tørkeskap med varmepumpe
Hvit
Leveres høyrehengslet – kan omhengsles
Mål (HxBxD) 184 × 59,5 × 67,5 cm

DC7784V.S
Tørkeskap
Rustfritt stål
Leveres høyrehengslet – kan omhengsles

DC7784V.W
Tørkeskap
Hvit
Leveres høyrehengslet – kan omhengsles

Kr 30 995,-

Kr 14 795,-

Kr 16 895,-



96 97

Få plass til mer

Hidden HelpersTM

En annen praktisk og funksjonell løsning er sorteringsskuffen. 
Den er også 15 cm høy og kan monteres oppå maskinene ved 
plassering side ved side eller mellom maskinene ved plassering i 
søyle. Når skuffen er trukket ut, får du et praktisk sorteringsbrett til 
sortering og sammenlegging og dessuten en trådkurv som du kan 
bære tøyet i. 

Strykeskuffen er en praktisk og funksjonell løsning. Skuffen 
er bare 15 cm høy og kan monteres oppå maskinene ved 
plassering side ved side eller mellom maskinene ved 
plassering i søyle. Et enkelt trykk på den elegante, håndtaks-
frie fronten åpner skuffen og du får tilgang til strykebrettet. 

Strykeskuff Sorteringsskuff

732756

732757

Kr 4 819,-

Kr 5 339,-

Kr 4 559,-

Kr 5 079,-

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

576552

576554

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

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

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

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

Med ASKOs unike hvitevarer til hjemmet får du plass til vaske-maskin, 
tørketrommel, tørkeskap (DC7784V) og strykebrett på mindre enn 1 m² 
(0,72 m² for å være helt nøyaktig). Dermed går hele vaskeprosessen fra 

vasking og tørking til sortering og stryking enklere og mer lettvint. Det 
eneste problemet er hva du skal gjøre med all plassen du får til overs.



OCS8687B
OCS8687A
OCS8664B

OCS8664A
OCS8664S

OCS8678G

OP8678G

OCS8478G

OCM8478G

OCS8487B
OCS8487A
OCS8464B

OCS8464A
OCS8464S

Tilbehør medfølger
OP8687B
OP8687A

OP8664B
OP8664A

OP8664S

OCM8487B
OCM8487A

OCM8464B
OCM8464A

OCM8464S

Kr 2 479,-Kr 2 609,-

Tilbehør tilkjøpes

Kr 659,-

Vinglasshylle – 441358

Holder til ekstra høye vinglass. 
Plasseres i underkurven.  

Passer til alle helintegrerte oppvaskmaskiner.

98 99

2 stekebrett
1 langpanne
1 premium grillrist
2 dampbrett XL uten hull
1 dampbrett XL med hull
1 dampbrett 2/3 med hull
1 dampbrett 1/3 med hull
1 steketermometer

1 glasstallerken
2 stekebrett 
1 langpanne
1 premium grillrist 
1 grillspyd
1 steketermometer

1 stekebrett
1 premium grillrist
2 dampbrett XL uten hull
1 dampbrett XL med hull
1 dampbrett 2/3 med hull
1 dampbrett 1/3 med hull
1 steketermometer

1 glasstallerken
1 stekebrett
2 premium grillrister

2 stekebrett
1 langpanne
1 grillrist
1 dampbrett XL uten hull
1 dampbrett XL med hull
1 steketermometer

1 stekebrett
1 premium grillrist
1 dampbrett XL uten hull
1 dampbrett XL med hull
1 steketermometer

1 glasstallerken
2 stekebrett
1 langpanne
1 grillrist
1 steketermometer

1 glasstallerken
1 stekebrett
1 grillrist

Elements by ASKO front – 513719

Passer til alle helintegrerte oppvaskmaskiner 

ASKO Craft front – 508044

Passer til alle helintegrerte oppvaskmaskiner 
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HI1994M HI1794M
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* Gas connection
* Connexion au gaz 
* Connessione gas
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ASKO – en kjærlighets-
handling
Historien vår startet på 50-tallet. En ung bonde i Jung, sør for 
Lidköping i Sverige, så hvordan moren slet – vasking for hånd 
er vått, kaldt, hardt og tungt arbeid. Han ville hjelpe henne, 
så han fant opp sin egen maskin – en solid, stabil og pålitelig 
vaskemaskin av støpejern og rustfritt stål. ASKOs start var en 
kjærlighetshandling – intet mer, intet mindre.

Vi vet ikke ennå hva fremtiden bringer, fordi vi former den 
sammen. Men vi vet at vi skal fortsette å utvikle og forbedre 
produktene vi elsker å lage – og er stolte over å tilby. Du kan 
stole på at ASKOs produkter tar seg av klærne dine, maten din, 
oppvasken din – og derfor også deg og de du bryr deg om.

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 Quality Service til 
alle våre kunder fra den dagen et ASKO-produkt kjøpes. 

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.

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 bevis-
byrden 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 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 Quality Service sertifikat
For å få 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 Quality Service gjøres gjeldende. Ved 
reklamasjoner i servicetiden, må forbrukeren benytte Quality Service 
sertifikatet og fakturaen ved henvendelsen til den autoriserte tjeneste-
leverandøren.  

Quality Service
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