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ASKO:s historia startade 1950 i Sverige, med en innovativ ung mans 
dröm om att tillverka en tvättmaskin till sin mor för att göra livet lättare 
för henne. En unik, energi- och vatteneffektiv maskin som skulle 
återspegla en lantbrukares kärlek till naturen. En maskin med överlägsen 
rengöringsprestanda och tillförlitlighet som skulle kunna värma upp 
vatten, centrifugera och som även hade både hållbara och rostfria 
ståltrummor. 
I dag, över 70 år senare, är ASKO ett globalt varumärke som konstruerar 
apparater för kök, disk, tvätt och för professionell användning. Våra 

maskiner uppfyller de högsta kraven på design, funktion, hållbarhet och 
miljömedvetenhet. Våra produkter tillverkas med extremt höga kvalitetskrav 
och vi tillverkar våra hushållsprodukter på samma sätt som vi tillverkar våra 
professionella produkter.
ASKO hjälper människor runt om i världen att laga mat, rengöra och 
visa omsorg om sina familjer samtidigt som miljön skonas. Med ett unikt 
skandinaviskt tillvägagångssätt kombinerar ASKO prisbelönt design med 
smarta funktioner och lösningar. Vi skapar produkter som med all säkerhet 
blir en mycket uppskattad del i ditt hem och ditt liv.

Inspired by 
Scandinavia

#inspiredbyscandinavia
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De fyra elementen – eld, luft, vatten och jord – se de 
krafter som skapar vårt universum. I Skandinavien skulle 
du hitta dem i rökiga vulkaner och gejsrar, i den vinande 
västvinden, i de rinnande floderna, i det djupblå havet, 
och i klipporna i fjällen och mineralerna i jorden. Element 
som inspirerat oss att skapa ett nytt sortiment med 
högkvalitativa produkter.

Solid känsla, detaljerad finish och intuitiva kontroller 
karakteriserar vårt nya produktsortiment, som har allt 
som behövs för den hängivne kocken – från Fusion 
Volcano wokbrännare till integrerade ånglösningar.

Designelementen
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Elements by ASKO är resultatet av 
toppmodern teknik och funktionalitet i 
kombination med fantastisk med ändå 
ren design
I kemin innebär elementen de rena ämnen som inte kan delas. 
Sortimentet Elements by ASKO är en unik kombination av 
svart pärlglas med en bakgrundsyta av små partiklar i rostfritt 
stål. Den ger intryck av att vara svart men beroende på 
omgivningen kan den också se ut att vara brun eller grafitgrå, 
vilket återspeglar Skandinaviens geologi. Samma svarta 
färg finns att få på fläktkåpor och spishällar. De borstade 
metallkanterna på ugnarna gör dem dessutom till ett solitt stycke 
för inbyggnation och matchar de rena skärkanterna på gas- och 
induktionshällarna. Designen på Elements by ASKO betonar 
återigen våra skandinaviska rötter. Den är förfinad men ändå 
enkel, den är ren och jordnära.

Jon Carlehed, designchef på Asko Appliances.

”Elements by ASKO är förfinad men 
ändå enkel, den är ren och jordnära.”
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De olika ugnarna i serien är också utformade för att passa 
perfekt bredvid varandra. Värmelådan kan t.ex. placeras under 
en 45 cm ugn och passar sålunda perfekt med en 60 cm ugn 
bredvid sig. Det innebär att en stor flerfunktionsugn (pyrolys) 
och en 45 cm kombiångugn med värmelådan undertill kan 
monteras i två nischer bredvid varandra. Med en unik stålkant 
på sidorna kan Elements by ASKO-ugnarna monteras så att de 
sticker ut en aning utan några synliga mellanrum på sidorna. 
Stålkanterna förbättrar också den visuella integreringen från 
framsidan genom att skåpet döljs när luckan öppnas.

Som med alla ASKO-ugnar kan bakplåtarna i Elements by 
ASKO-ugnarna användas oavsett ugnens storlek. Detta gör 
att man t.ex. kan tina köttet i kombimikrovågsugnen och sedan 
flytta det till kombiångkokaren med samma bakplåt och slutföra 
grillningen. 

Koordinerad funktionalitet Integrering, installation och kombination



ODV8128G
Vakuumlåda
Storlek: 14 cm

OP8678G 
Integrerad pyrolysugn
Storlek: 60 cm

ODW8128G  
Värmelåda
Storlek: 14 cm

HI1655M
Induktionshäll
Mattsvart glas
64 cm bred

HI1994M
Induktionshäll
Mattsvart glas
90 cm bred

HI1884M
Induktionshäll
Mattsvart glas
80 cm bred

CM8478G
Automatisk kaffemaskin
Storlek: 45 cm

OCS8678G
Inbyggd kombiångugn
Storlek: 60 cm

OCS8478G
Inbyggd kombiångugn
Storlek: 45 cm

OCM8478G 
Inbyggd kombimikrovågsugn
Storlek: 45 cm

CW41230G
Väggmonterad spiskåpa
120 cm bred

CI41230G
Frihängande spiskåpa
120 cm bred

CW4930G
Väggmonterad spiskåpa
90 cm bred

Elements by ASKO
produktöversikt
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Kök - 507872

Kök - 507874

35 795 kr

33 395 kr
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Våra kombiångugnar har fullständig ångfunktionalitet och även ånga 
tillsammans med traditionell konvektionsvärme. Det noggrant utformade 
ånggenerationssystemet alstrar endast ren ånga och den fördelas 

jämnt i ugnen. Ugnarna är utrustade med en mängd olika bakplåtar för 
både traditionell värme och ångkokning.

Kombiångugnar

OCS8478G 
Kombiångugn med Sous Vide
Svart glas
Mått (BxHxD) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm 

Funktioner
 n Energieffektivitetsklass: A+
 n Ugnsvolym: 50 l
 n UltraCool lucka,  
3 glas, 2 reflekterande lager

 n Sidokanter för sömlös 
integrering

Komfort
 n 4,3” TFT touchdisplay i färg
 n Mjuköppning/-stängning
 n 2 helt utdragbara 
teleskopskenor med låsfunktion

 n 2 lampor på olika nivåer
 n Slät invändig lucka
 n AquaClean-system

Matlagningshjälp
 n Justerbar temp. högst 230° C
 n 22 ugnsfunktioner
 n Köttermometer
 n 160 automatiska program
 n Sous Vide-programmering – 
exakt temperaturreglering

Utrustning
 n 1 bakplåt
 n 1 ugnsgaller
 n 1 Gastronorm-ångplåt  
2/3 med hål 

 n 1 Gastronorm-ångplåt  
1/3 med hål

 n 2 XL Gastronorm-ångplåtar 
utan hål

 n 1 XL Gastronorm-ångplåt  
med hål 

OCS8678G 
Kombiångugn med Sous Vide
Svart glas
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,5 × 54,6 cm 

Funktioner
 n Energieffektivitetsklass: A+
 n Ugnsvolym: 73 l
 n UltraCool lucka,  
3 glas, 2 reflekterande lager

 n Sidokanter för sömlös 
integrering

Komfort
 n 4,3” TFT touchdisplay i färg
 n Mjuköppning/-stängning
 n 3 helt utdragbara 
teleskopskenor med låsfunktion

 n 2 lampor på olika nivåer
 n Slät invändig lucka
 n AquaClean-system

Matlagningshjälp
 n Justerbar temp. högst 230° C
 n 22 ugnsfunktioner
 n Köttermometer
 n 160 automatiska program
 n Sous Vide-programmering – 
exakt temperaturreglering

Utrustning
 n 2 bakplåtar
 n 1 djup plåt
 n 1 ugnsgaller
 n 1 Gastronorm-ångplåt  
2/3 med hål

 n 1 Gastronorm-ångplåt  
1/3 med hål

 n 2 XL Gastronorm-ångplåtar 
utan hål

 n 1 XL Gastronorm-ångplåt med 
hål



Vakuumlåda

Kök - 563504

26 395 Kr

Flerdimensionell matlagning Använd ånga
Professionella kockar använder alltid olika uppvärmnings-
metoder för att maten ska få mer smak. Tillagning på låg 
temperatur under lång tid med en kort grillning som avslutning, 
till exempel. Eller varför inte använda ånga, varmluft och grillen 
i ett och samma program? Istället för att själv ställa in olika 
värmelägen väljer du bara ett alternativ i menyn och trycker på 
start. Låt ugnen göra jobbet!

Med ånga kan du enkelt skapa små underverk på daglig basis. 
Om du tillför ånga när du bakar bröd blir brödet fluffigt inuti, 
reser sig bättre och får en perfekt skorpa. För ett garanterat 
perfekt resultat sticker du ner temperatursonden i brödet. Då 
vet du exakt när det är dags att ta ut det ur ugnen. Garanterad 
succé!
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Med Elements by ASKO-vakuumlådan får du en unik möjlighet att 
införa avancerad matlagning i ditt eget hem. Den 14 cm höga lådan är 
samkonstruerad och förberedd för montering tillsammans med både 45 
och 60 cm kombiångugnarna i samma sortiment. Lådan kan användas 
för att laga mat med Sous Vide-metoden men också som förvaring, 
förpackning eller matlåda. 

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

Konstruktion och prestanda
 n Sidoprofiler i metall för sömlös 
integrering 

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

 n Pumpvolym: 4 m3/h
 n Perfekt tillsammans med våra 
ångugnar som är utrustade med 
Sous Vide-program

Användning och flexibilitet
 n Tre vakuumnivåer
 n Tre förseglingsnivåer

Interaktion och kontroll
 n Touchknappar

Säkerhet och underhåll
 n Lättrengjort fack i rostfritt stål

ODV8128G
Vakuumlåda
Svart glas
Mått (BxHxD) 59,7 × 14 × 55 cm 
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Precis som andra köksprodukter som du använder i köket måste ugnen 
rengöras regelbundet. Det är då din nya Elements by ASKO pyrolysugn 
kommer till nytta. Under pyrolysprogrammet värms ugnen upp till 

465° C och allt fett och rester förkolnas till en fin aska som du lätt torkar 
upp. För att göra det ännu bättre kan du också rengöra bakplåtarna 
med pyrolys.

Pyrolys



30 295 Kr

Kök - 507873
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Pyrolysugn

OP8678G 
Pyrolysugn
Svart glas
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,5 × 54,6 cm 

Funktioner
 n Energieffektivitetsklass: A+
 n Ugnsvolym: 71 l
 n UltraCool+ lucka,  
4 glas, 3 reflekterande lager

 n Pyrolytisk högkvalitetsemalj
 n Sidokanter för sömlös 
integrering

Komfort
 n 4,3” TFT touchdisplay i färg
 n Mjuk stängning/mjuk öppning
 n 5 tillagningsnivåer
 n 3 fullt utdragbara 
teleskopskenor med låsfunktion

 n 2 lampor på olika nivåer
 n Slät invändig lucka
 n Pyrolytiskt rengöringssystem

Matlagningshjälp
 n Justerbar temp. högst 275° C
 n 18 ugnsfunktioner
 n Köttermometer
 n 87 automatiska program
 n Grillspett med motor

Utrustning
 n 1 glastallrik
 n 2 plåtar 
 n 1 djup plåt
 n 1 ugnsgaller



Kök - 507875

28 795 kr

Kök - 497322

10 095 kr
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Kombimikrovågsugn
Våra kombimikrovågsugnar är konstruerade utan en skrymmande 
tallrik. Mikrovågorna fördelas istället jämnt med hjälp av en 
mikrovågsomrörare utanför ugnsutrymmet. Vi har också försett 
Elements by ASKO-kombimikrovågsugnarna med ett inverterande 

mikrovågsgenereringssystem som genererar exakt antal mikrovågor 
på konstant nivå med mindre effekt. Detta sparar energi och gör mat-
lagningen skonsammare. 

OCM8478G 
Kombimikrovågsugn
Svart glas
Mått (BxHxD) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm 

Funktioner
 n Ugnsvolym: 50 l
 n Cool lucka, 3 glas  
1 reflekterande lager  
1 mikrovågsskydd

 n Sidokanter för sömlös 
integrering

Komfort
 n 4,3” TFT touchdisplay i färg
 n Mjuk stängning
 n 4 tillagningsnivåer
 n 2 lampor på olika nivåer
 n Slät invändig lucka

Matlagningshjälp
 n Justerbar temp. högst 250° C
 n 19 ugnsfunktioner
 n 87 automatiska program
 n Kombinationsprogram för 
mikrovågsvärme/traditionell 
värme

Utrustning
 n 1 glastallrik
 n 1 plåtar
 n 2 ugnsgaller, premium

Värmelåda
Utöka kombinationsmöjligheterna ännu mer med en Elements by 
ASKO-värmelåda som du kan använda för att värma tallrikar och skålar 
eller till och med göra långkok. Lådans botten är gjord av keramiskt glas 
som är lätt att rengöra.

ODW8128G  
Värmelåda
Svart glas
Mått (BxHxD) 59,7 × 14 × 55 cm 

Egenskaper och funktioner
 n Temperaturområde: 30–80° C
 n Luftventilerad cirkulation
 n Lättrengjord glasbotten
 n Öppning tryck/dra
 n Fullt utdragbara teleskopskenor.
 n Kall front

 n Max belastning: 25 kg
 n Kapacitet: 20 tallrikar med 
diametern 28 cm, 
80 kaffekoppar eller  
40 tekoppar

 n Långkoksfunktion
 n Värmeelement i bottenplattan



Kök - 575749

36 595 Kr

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

Perfekt resultat
Vår kaffemaskin återspeglar det skandinaviska kulturarvet hos 
ASKO. En idealistisk kombination av de bästa funktionerna och 
en stilren design. Den är designad för att ingå i en estetiskt 
vacker sammansättning med ASKO Craft ugnar – och så gör 
den för övrigt ett underbart kaffe.

Upptäck de mörka tonerna

Konstruktion och prestanda
 n Solid frontram i ett stycke för 
unik integrering 

 n Vattenbehållarens volym: 1,8 l
 n Kaffebehållarens kapacitet: 
200 g

 n Separat mjölkbehållare
 n 2 värmeelement
 n Förbryggningssystem
 n Förmalningssystem

Användning och flexibilitet
 n Kaffebehållare för hela bönor
 n Behållare för förmalt kaffe
 n Tillagning av 2 koppar samtidigt
 n Ljus
 n Standby-funktion
 n Beredning av bönor och malet 
kaffe

Program, funktion och lägen
 n Ristretto
 n Espresso
 n Normalt kaffe
 n Café lungo 
 n Varmvatten
 n Cappuccino
 n Latte macchiato
 n Caffelatte
 n Varm mjölk

Interaktion och kontroll
 n Digital display
 n Tryckkänsliga knappar
 n Inställning av displayspråk

Säkerhet och underhåll
 n Avtagbar bryggarenhet
 n Avtagbar droppbricka
 n Testremsa för vattnets hårdhet

CM8478G
Automatisk kaffemaskin
Svart glas
Mått (BxHxD) 59,7 × 45,6 × 47 cm 

14 15

Kaffemaskin
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ASKO Craft

ASKO köksprodukter tillverkas med passion för detaljer för att 
leverera prestanda och precision. Funktionalitet och hållbarhet 
inspirerad av professionellt bruk och expertis för att berika 
människors liv. Här finner vi vår känsla för design och material 
sömlöst integrerat i modern inredning.

”Hantverk är vår natur, detalj vår passion.” 
Jon Carlehed, designchef på Asko Appliances.



Black Steel är rostfritt stål med en gnutta 
färg. Färgen får det borstade mönstret att 
synas tydligare och ljuset reflekteras på flera 
olika sätt, vilket gör att ytan får ett levande 
skimmer.

Grafitsvart har en varm ton och mjuk 
struktur som blandar sig fint med kökets 
övriga färger.  På ugnarna balanseras den 
varmsvarta ramen fint mot glasluckans och 
displayens kallsvarta yta.

Rostfritt stål är ett klassiskt men samtidigt 
modernt material som livar upp hela köket. 
Den borstade ytan reflekterar ljuset och 
de omgivande materialen samtidigt som 
det ger köket ett praktiskt och rationellt 
utseende.

17
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En design i linje med 
dina förväntningar
Den unika konstruktionen med en solid metallram i ett stycke med 
sömlöst vikta kanter gör att ASKO Craft-ugnar kan integreras 
på bästa sätt i köket. Oavsett hur du väljer att installera den nya 
ugnen kommer den att ge köket ett nytt uttryck. 

Handtaget är utformat så att det är bekvämt att ta i. Det har en 
avancerad och taktil känsla och är också snyggt att titta på. Den 
stora glasluckan förstärker det rymliga ugnsutrymmet och ger full 
synlighet av maten under tillagningen. 
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ASKO Craft-ugnarnas gränssnitt har en perfekt blandning av 
omedelbar funktion av vred och intuitiv navigering i menyn. 
Detta innebär at det alltid finns en översikt över alla funktioner 
och du har direkt åtkomst till huvudfunktionerna.
Du är chefen och kan snabbt och lätt ändra ugnsfunktion eller 
inställning. På så sätt kan du laga mat på olika sätt och styra 
matlagningen under hela processen och få ett perfekt resultat.
Knapparna under displayen är bakgrundsbelysta för att öka 
användbarheten. Huvudfunktioner väljs med det vänstra vredet 
och därefter väljer du temperatur och önskad inställd tid med 
den högra vred.
Vrid på den högra vredet tills du hittar rätt värde och tryck på 
den för att välja och gå vidare till nästa inställning. Genom den 
här processen leds du intuitivt genom åtgärden.

Taktil känsla och massor med 
funktioner 

Gå igenom menyn genom att trycka på det högra vredet. Vrid på 
vredet för att göra en inställning i varje meny eller använd de två 
pilarna (touchknappar).

Välj en huvudfunktion genom att vrida på det vänstra vredet. 
Aktivera programmet genom att trycka på startknappen.

På statusskärmen kan du se vald temperatur, återstående tid 
och aktuell ugnstemperatur.



Kök - 730233

729859

731526

729858

25 695 kr

25 695 kr

23 295 kr

23 295 kr

23 095 kr

Kök - 731572OCS8687B
Kombiångugn med Sous Vide
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm 
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Kombiångugnar
OCS8687A
Kombiångugn med Sous Vide
Grafitsvart
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

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

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

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

Konstruktion och prestanda
 n Solid frontram i ett stycke för 
unik integrering 

 n Högkvalitativ emalj, XL-ugn
 n MultiSteam insprutningssystem
 n Energieffektivitetsklass A+
 n Max. ugnstemperatur: 230° C 

Användning och flexibilitet
 n Bruttovolym (liter): 73
 n 5 tillgängliga tillagningsnivåer
 n Fullt utdragbara teleskopskenor 
med låsfunktion på två nivåer

 n 2 bakplåtar
 n 1 långpanna
 n 1 ugnsgaller, premium
 n 1 Gastronorm-tallrik, XL med hål
 n 1 Gastronorm-fat, XL med hål
 n Köttermometer

Interaktion och kontroll
 n 6,1” TFT färgdisplay
 n Färgdisplay
 n Ergonomisk programväljare
 n Lättanvänd ratt för val av 
inställningar

 n 160 automatiska program
 n Elektronisk lucka till 
vattenbehållaren

Funktioner, program och 
lägen

 n 11 manuella ugnsfunktioner 
 n  5 upptiningsprogram
 n  Flerfastillagning i steg
 n Full ångfunktion
 n Direkt ånginjektion
 n Sous Vide-programmering – 
exakt temperaturreglering

Säkerhet och underhåll
 n Mjukstängande lucka
 n 4 luckglas
 n Ångrengöring

Konstruktion och prestanda
 n Solid frontram i ett stycke för 
unik integrering 

 n Högkvalitativ emalj, XL-ugn
 n MultiSteam insprutningssystem
 n Energieffektivitetsklass A+
 n Max. ugnstemperatur: 230° C

Användning och flexibilitet
 n Bruttovolym (liter): 73
 n 5 tillgängliga tillagningsnivåer
 n Fullt utdragbara teleskopskenor 
med låsfunktion på två nivåer

 n 2 bakplåtar
 n 1 långpanna
 n 1 ugnsgaller, premium
 n 1 Gastronorm-tallrik, XL med hål
 n 1 Gastronorm-fat, XL med hål
 n Köttermometer

Interaktion och kontroll
 n 2,9” TFT färgdisplay
 n Färgdisplay
 n Ergonomisk programväljare
 n Lättanvänd ratt för val av 
inställningar

 n 160 automatiska program
 n Elektronisk lucka till 
vattenbehållaren

Funktioner, program och 
lägen

 n 11 manuella ugnsfunktioner 
 n  5 upptiningsprogram
 n  Flerfastillagning i steg
 n Full ångfunktion
 n Direkt ånginjektion
 n Sous Vide-programmering – 
exakt temperaturreglering

Säkerhet och underhåll
 n Mjukstängande lucka
 n 4 luckglas
 n Ångrengöring



Tillagning med ånga

21

Ånga används dagligen av professionella kockar för att få fram mer 
smak ur maten och för att skapa läckra och krispiga skorpor på bröd 
och bakverk. Matlagning med ånga är skonsamt för mat, samtidigt 
som vitaminer och näringsämnen bevaras bättre än traditionell 
kokning. Hälsosam och naturlig ångkokning bevarar matvarornas smak 
fullständigt.

Få ut nya smaker med hjälp av ånga tillsammans med varmluft 
eller laga riktigt hälsosam mat med enbart ånga. Detta bevarar alla 
mineralsalter och smakämnen i maten samtidigt som den behåller sin 
färg och konsistens. Kött, fisk och grönsaker kan tillagas samtidigt: ställ 
bara in tiden enligt maten som kräver mest tid för att tillagas, så finns 
det ingen risk för överkokning.



Kök - 730057

729863

731562

729862

23 295 kr

23 295 kr

20 995 kr

20 995 kr

20 795 kr

Kombiångugnar

Kök - 731574OCS8487B
Kombiångugn med Sous Vide
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm 
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OCS8487A
Kombiångugn med Sous Vide
Grafitsvart
Mått (BxHxD) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

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

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

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

Konstruktion och prestanda
 n Solid frontram i ett stycke för 
unik integrering 

 n Högkvalitativ emalj, XL-ugn
 n MultiSteam insprutningssystem
 n Energieffektivitetsklass A+
 n Max. ugnstemperatur: 230° C

Användning och flexibilitet
 n Bruttovolym (liter): 50
 n 4 tillgängliga tillagningsnivåer
 n 2 innerlampor
 n Fullt utdragbara teleskopskenor 
med låsfunktion på två nivåer 
på 1 nivå

 n 1 bakplåt
 n 1 ugnsgaller, premium
 n 1 Gastronorm-fat, XL med hål
 n 1 Gastronorm-fat, XL med hål

Interaktion och kontroll
 n 6,1” TFT färgdisplay
 n Färgdisplay
 n Ergonomisk programväljare
 n Lättanvänd ratt för val av 
inställningar

 n 160 automatiska program
 n Elektronisk lucka till 
vattenbehållaren

Funktioner, program och 
lägen

 n 11 manuella ugnsfunktioner 
 n 5 upptiningsprogram
 n Flerfastillagning i steg
 n Full ångfunktion
 n Direkt ånginjektion
 n Sous Vide-programmering – 
exakt temperaturreglering

Säkerhet och underhåll
 n Mjukstängande lucka
 n 4 luckglas
 n Ångrengöring

Konstruktion och prestanda
 n Solid frontram i ett stycke för 
unik integrering 

 n Högkvalitativ emalj, XL-ugn
 n MultiSteam insprutningssystem
 n Energieffektivitetsklass A+
 n Max. ugnstemperatur: 230° C

Användning och flexibilitet
 n Bruttovolym (liter): 50
 n 4 tillgängliga tillagningsnivåer
 n 2 innerlampor
 n Fullt utdragbara teleskopskenor 
med låsfunktion på två nivåer 
på 1 nivå

 n 1 bakplåt
 n 1 ugnsgaller, premium
 n 1 Gastronorm-fat, XL med hål
 n 1 Gastronorm-fat, XL med hål

Interaktion och kontroll
 n 2,9” TFT färgdisplay
 n Färgdisplay
 n Ergonomisk programväljare
 n Lättanvänd ratt för val av 
inställningar

 n 160 automatiska program
 n Elektronisk lucka till 
vattenbehållaren

Funktioner, program och 
lägen

 n 11 manuella ugnsfunktioner 
 n 5 upptiningsprogram
 n Flerfastillagning i steg
 n Full ångfunktion
 n Direkt ånginjektion
 n Sous Vide-programmering – 
exakt temperaturreglering

Säkerhet och underhåll
 n Mjukstängande lucka
 n 4 luckglas
 n Ångrengöring



563505

563506

24 895 Kr

24 895 Kr

24 595 Kr

Sous Vide och 
vakuumteknik

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

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

Konstruktion och prestanda
 n Sidoprofiler i metall för sömlös 
integrering 

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

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

Användning och flexibilitet
 n Tre vakuumnivåer
 n Tre förseglingsnivåer

Interaktion och kontroll
 n Touchknappar

Säkerhet och underhåll
 n Lättrengjort fack i rostfritt stål

ODV8127S
Vakuumlåda
Rostfritt stål
Mått (B×H×D) 59,7 x 14 × 55 cm 

ODV8127A
Vakuumlåda
Grafitsvart
Mått (B×H×D) 59,7 x 14 × 55 cm 

731156ODV8127B
Vakuumlåda
Black Steel
Mått (B×H×D) 59,7 x 14 × 55 cm 



Kök - 730061

729855

731549

729854

21 795 kr

21 795 kr

 18 695 kr

 18 695 kr

 18 495 kr

Kök - 731577OP8687B
Pyrolysugn
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm 
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Pyrolysungar
OP8687A
Pyrolysugn
Grafitsvart
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

OP8664S
Pyrolysugn
Rostfritt stål
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

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

OP8664A
Pyrolysugn
Grafitsvart
Mått (BxHxD) 59,5 × 59,7 × 54,6 cm

Konstruktion och prestanda
 n Solid frontram i ett stycke för 
unik integrering 

 n Välvt ugnsutrymme för bättre 
luftflöde

 n Högkvalitativ emalj, XL-ugn
 n Dubbla infravärmare i taket
 n Varmluftskonvektion
 n Energieffektivitetsklass A
 n Max. ugnstemperatur: 275° C 

Användning och flexibilitet
 n Bruttovolym (liter): 71
 n 5 tillgängliga tillagningsnivåer
 n 2 innerlampor
 n Fullt utdragbara teleskopskenor 
med låsfunktion på 2 nivåer 

 n 2 bakplåtar
 n 1 långpanna
 n 1 ugnsgaller, premium
 n Köttermometer

Interaktion och kontroll
 n 6,1” TFT färgdisplay
 n Färgdisplay
 n Ergonomisk programväljare
 n Lättanvänd ratt för val av 
inställningar

 n 87 automatiska program

Funktioner, program och 
lägen

 n 11 manuella ugnsfunktioner 
 n Flerfastillagning i steg
 n Program för automatisk stekning

Säkerhet och underhåll
 n Mjukstängande lucka
 n 4 luckglas
 n Automatisk pyrolysrengöring
 n Pyrolytiska plåtar

Konstruktion och prestanda
 n Solid frontram i ett stycke för 
unik integrering 

 n Välvt ugnsutrymme för bättre 
luftflöde

 n Högkvalitativ emalj, XL-ugn
 n Dubbla infravärmare i taket
 n Varmluftskonvektion
 n Energieffektivitetsklass A+
 n Max. ugnstemperatur: 275° C

Användning och flexibilitet
 n Bruttovolym (liter): 71
 n 5 tillgängliga tillagningsnivåer
 n 2 innerlampor
 n Fullt utdragbara teleskopskenor 
med låsfunktion på 2 nivåer 

 n 2 bakplåtar
 n 1 långpanna
 n 1 ugnsgaller, premium
 n Köttermometer

Interaktion och kontroll
 n 2,9” TFT färgdisplay
 n Färgdisplay
 n Ergonomisk programväljare
 n Lättanvänd ratt för val av 
inställningar

 n 87 automatiska program

Funktioner, program och 
lägen

 n 11 manuella ugnsfunktioner 
 n Flerfastillagning i steg
 n Program för automatisk stekning

Säkerhet och underhåll
 n Mjukstängande lucka
 n 4 luckglas
 n Automatisk pyrolysrengöring
 n Pyrolytiska plåtar
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Elegans i hantverket
Vår expertis gjorde en ugn till ett precisionsinstrument. Vi använde 
noga utvalda och hållbara material och gjorde vår produkt hållbar och 
elegant att se på. Vår yrkesskicklighet skapade detta sortiment som 
präglas av exceptionell finish och intuitivt gränssnitt.

Vi har skapat en avancerad glaslucka och integrerat den i en enda 
sömlös ram. Den stora glasluckan förstärker den stora ugnsvolymen 
och ger full synlighet i ugnsutrymmet.



Kök - 730055

21 795 kr

21 795 kr

729865

731550

729864

18 695 kr

18 695 kr

18 495 kr

Kök - 731573OCM8487B
Kombimikrovågsugn
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm 
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Kombimikrovågsugnar
OCM8487A
Kombimikrovågsugn
Grafitsvart
Mått (BxHxD) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

Konstruktion och prestanda
 n Solid frontram i ett stycke för 
unik integrering 

 n XL-ugnsutrymme utan tallrik
 n Välvt ugnsutrymme för bättre 
luftflöde

 n Högkvalitativ emalj i 
ugnsutrymmet

 n Invertermikrovågssystem
 n Mikrovågsomrörare 
 n Dubbla infravärmare i taket
 n Varmluftskonvektion
 n Mikrovågsugnens effektområde 
(W): 90-1000

 n Max. ugnstemperatur: 250° C

Användning och flexibilitet
 n Bruttovolym (liter): 50
 n 4 tillgängliga tillagningsnivåer
 n 1 glastallrik
 n 1 bakplåt
 n 1 ugnsgaller, premium

Interaktion och kontroll
 n 6,1” TFT färgdisplay
 n Färgdisplay
 n Ergonomisk programväljare
 n Lättanvänd ratt för val av 
inställningar

 n 120 automatiska program

Funktioner, program och 
lägen

 n 11 manuella ugnsfunktioner 
 n 18 upptiningsprogram
 n 6 mikrovågsinställningar
 n Flerfastillagning i steg

Säkerhet och underhåll
 n Mjukstängande lucka
 n 3 luckglas

OCM8464S
Kombimikrovågsugn
Rostfritt stål
Mått (BxHxD) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

OCM8464B
Kombimikrovågsugn
Rostfritt stål
Mått (BxHxD) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

OCM8464A
Kombimikrovågsugn
Grafitsvart
Mått (BxHxD) 59,5 × 45,5 × 54,6 cm

Konstruktion och prestanda
 n Solid frontram i ett stycke för 
unik integrering 

 n XL-ugnsutrymme utan tallrik
 n Välvt ugnsutrymme för bättre 
luftflöde

 n Högkvalitativ emalj i 
ugnsutrymmet

 n Invertermikrovågssystem
 n Mikrovågsomrörare 
 n Dubbla infravärmare i taket
 n Varmluftskonvektion
 n Mikrovågsugnens effektområde 
(W): 90-1000

 n Max. ugnstemperatur: 250° C

Användning och flexibilitet
 n Bruttovolym (liter): 50
 n 4 tillgängliga tillagningsnivåer
 n 1 glastallrik
 n 1 bakplåt
 n 1 ugnsgaller, premium

Interaktion och kontroll
 n 2,9” TFT färgdisplay
 n Färgdisplay
 n Ergonomisk programväljare
 n Lättanvänd ratt för val av 
inställningar

 n 120 automatiska program

Funktioner, program och 
lägen

 n 11 manuella ugnsfunktioner 
 n 18 upptiningsprogram
 n 6 mikrovågsinställningar
 n Flerfastillagning i steg

Säkerhet och underhåll
 n Mjukstängande lucka
 n 3 luckglas



497348

497358

8 495 Kr

8 495 Kr

7 695 Kr

4 695 Kr

Tillbehörslåda

Värmelåda

ODW8127S
Värmelåda
Rostfritt stål
Mått (BxHxD) 59,7 × 14 × 55 cm 

Konstruktion och prestanda
 n Värmeelement i bottenplattan
 n Tryck för att öppna-mekanism
 n Temperaturområde: 30–80° C
 n Fläkt för jämn luftcirkulation
 n Låda på lättglidande 
teleskopskenor

Användning och flexibilitet
 n Upptining
 n Koppvärmning
 n Tallriksvärmning
 n Värmning av mat
 n Matlagning vid låg temperatur

Interaktion och kontroll
 n Vred för inställning av lådan på 
insidan

 n Indikationslampa på framsidan

Säkerhet och underhåll
 n Lättrengjord bottenplatta i 
keramiskt glas 

ODW8127A
Värmelåda
Grafitsvart
Mått (BxHxD) 59,7 × 14 × 55 cm 

731157ODW8127B
Värmelåda
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,7 × 14 × 55 cm 

731158ODA8117B
Tillbehörslåda
Black Steel
Mått (BxHxD) 59,7 × 14 × 55 cm

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

Säkerhet och underhåll
 n Lättrengjort fack i rostfritt stål

27



555251

732760

555252

31 095 Kr

30 795 kr

34 195 kr
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Kaffemaskin

ASKO Craft-kaffemaskin lagar utsökt espresso, svart kaffe, 
cappuccino eller caffelatte gång på gång. Styrkan, mängden 
och malningsgraden kan justeras för perfekt önskat resultat.

Perfekt resultat
Vår kaffemaskin återspeglar det skandinaviska kulturarvet hos 
ASKO. En idealistisk kombination av de bästa funktionerna och 
en stilren design. Den är designad för att ingå i en estetiskt 
vacker sammansättning med ASKO Craft ugnar – och så gör 
den för övrigt ett underbart kaffe.

Upptäck de mörka tonerna

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

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

Konstruktion och prestanda
 n Solid frontram i ett stycke för 
unik integrering 

 n Vattenbehållarens volym: 1,8 l
 n Kaffebehållare för hela bönor
 n Kaffebehållarens kapacitet: 
200 g

 n Separat mjölkbehållare
 n 2 värmeelement
 n Förbryggningssystem
 n Förmalningssystem

Användning och flexibilitet
 n Kaffebehållare för hela bönor
 n Behållare för förmalt kaffe
 n Tillagning av 2 koppar samtidigt
 n Ljus
 n Standby-funktion
 n Beredning av bönor och malet 
kaffe

Program, funktion och lägen
 n Ristretto
 n Espresso
 n Normalt kaffe
 n Café lungo 
 n Varmvatten
 n Cappuccino
 n Latte macchiato
 n Café Latte
 n Varm mjölk

Interaktion och kontroll
 n Digital display
 n Tryckkänsliga knappar
 n Inställning av displayspråk

Säkerhet och underhåll
 n Avtagbar bryggarenhet
 n Avtagbar droppbricka
 n Testremsa för vattnets hårdhet

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



631001

7 795 Kr

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

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

Mikrovågsugn för matlagning på hög nivå Från upptining till knaprig yta

29

OM8334S
Inbyggd mikrovågsugn med grill
Ugnsvolym: 22 l
Mått (B×H×D) 59,5 × 39 × 33,4 cm

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

Användning och flexibilitet
 n Ugnsutrymme i rostfritt stål med 
keramisk botten

 n Stekfat
 n Metallställ

Interaktion och kontroll
 n Pekskärm med LCD-display
 n Kontrollvred
 n Elektroniskt 
lucköppningssystem

Funktioner, program och 
lägen

 n Kombinerad uppvärmning:  
Mikrovågor + grill

 n Antal effektnivåer: 5

Mikrovågsugn
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Spishällar

Det mesta händer kring spishällen. Från frukosten tidigt på morgonen 
till kvällsmaten sent på kvällen, spishällen används hela tiden så du 
vill ha en design som tillgodoser dina behov och din livsstil. ASKO:s 
sortiment med hällar ger frihet och flexibilitet i köket. Snabb, effektiv och 

lätt att rengöra får du den kontroll du behöver för att laga goda måltider 
snabbt. Alla våra spishällar är utformade för att integreras sömlöst med 
hela vårt sortiment med köksprodukter.

Det viktigaste i köket
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Elements by ASKO 
gashällar
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Fusion Volcano wokbrännare
Fusion Volcano wokbrännaren skiljer sig från de flesta andra 
wokbrännare. Den genererar en stor mängd värme och leder 
värmen direkt till kokkärlets botten, snarare än runt sidorna. 
Den bibehåller även en hög temperatur även när du tillsätter fler 
ingredienser. Denna ögonblickliga värmeöverföring hjälper dig 
att skapa de perfekta wokrätterna i ditt eget hem. Det gör den till 
den mest effektiva wokbrännaren på marknaden.

HG1365GB

Tredubbla wokfunktionen
Förutom att ha Volcano-funktionen med riktad flamma har Fusion 
Volcano wokbrännaren också en extra ytterflamma för större 
grytor och en sjudningsinställning för matlagning på låg värme. 
Detta kan exempelvis användas för att hålla en liten kastrull med 
sås precis under kokpunkten.



Kök - 735379

23 295 kr

34

Elements by ASKO 
gashällar

Vi har utnyttjat det utrymme som finns och maximerat avståndet 
mellan alla brännare. Detta gör det möjligt att använda stora 
pannor och kastruller på alla brännare samtidigt utan att de stör 
varandra. På alla våra gasplattor finns extra robusta kastrullstöd 

Så här ser en logisk brännare ut
i äkta gjutjärn. De ger ett perfekt och säkert stöd även för 
mycket tunga grytor och kastruller och är lätta att ta bort vid 
rengöring av hällen.

HG1145AB
Gashäll
Svart glasyta
111 cm bred
2 A+ brännare
2 Fusion Volcano Wok-brännare - 6000W

Konstruktion och prestanda
 n Emaljerade gjutjärnskärlstöd
 n Keramisk glasyta
 n Godkänd för flaskgas och 
naturgas 

 n Flaskgasmunstycken 
monterade 

 n Vänster frontzon 
Effektklass: Fusion Volcano 
Wokbrännare 
Effektområde: 300-6000 W 

 n Vänster mittzon 
Effektklass: Normal brännare 
Effektområde: 390-2000 W 

 n Höger mittzon 
Effektklass: Normal brännare 
Effektområde: 390-2000 W 

 n Höger frontzon 
Effektklass: Fusion Volcano 
Wokbrännare 
Effektområde: 300-6000 W

Användning och flexibilitet
 n Multifunktionell wokbrännare
 n Extra wokstöd
 n Extra sjudningsstöd

Interaktion och kontroll
 n Ergonomiska vred
 n Tändning integrerad i vredet
 n Kontinuerlig/steglös inställning
 n Individuella timers

Säkerhet och underhåll
 n Värme-elektrisk 
flamskyddssäkring

 n Löstagbara vred
 n Brännare som är lätta att 
rengöra

 n Slät glasyta som är lätt att 
rengöra



Kök - 735415

Kök - 735411

18 695 kr

10 895 kr
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Smart konstruerade A+ brännare
Samtliga ASKO-gashällar är utrustade med de unika A+ 
brännarna som genererar en perfekt justerbar ren flamma, som 
inte bara alstrar en mycket hög effekt utan även leder flamman 
till kastrullens undersida. De precisionsmönstrade flamportarna 
säkerställer att flamman har det kortaste avståndet till kastrullens 
botten. Mer energi används sedan och värmen fördelas jämnt 
över hela kastrullens yta.

Samtliga Elements by ASKO-gashällar har automatisk tändning. 
Du trycker bara på vredet och vrider det moturs så tänds 
brännaren. Elements by ASKO-gashällarna har en unik enskild 
timerfunktion för varje brännare. Den enskilda timerfunktionen 
kan stänga av en eller flera brännare automatiskt. När den 
inställda tiden har gått ut hörs ett pip och den timerstyrda 
brännaren stängs av.

Perfekt styrda brännare

HG1935AB
Gashäll
Svart glasyta
90 cm bred
1 Fusion Volcano Wok-brännare - 6000W

Konstruktion och prestanda
 n Emaljerade kastrullstöd i 
gjutjärn

 n Keramisk glasyta
 n Godkänd för flaskgas och 
naturgas 

 n Flaskgasmunstycken 
monterade 

 n Vänster mittzon 
Effektklass: Fusion Volcano  
Wok-brännare 
Effektområde: 300-6000 W 

 n Mittre frontzon 
Effektklass: Normal A+ 
brännare 
Effektområde: 390-2000 W 

 n Mittre bakre zon 
Effektklass: Normal A+ 
brännare 
Effektområde: 390-2000 W 

 n Höger frontzon 
Effektklass: A+-snabbrännare 
Effektområde: 550-3000 W 

 n Höger bakre zon 
Effektklass: Extra A+ brännare 
Effektområde: 250-1000 W

Användning och flexibilitet
 n Multifunktionell wokbrännare
 n Extra wokstöd
 n Extra sjudningsstöd
 n Interaktion och kontroll
 n Ergonomiska vred
 n Tändning integrerad i vredet
 n Kontinuerlig/steglös inställning

Säkerhet och underhåll
 n Värme-elektrisk 
flamskyddssäkring

 n Löstagbara vred
 n Brännare som är lätta att 
rengöra

 n Slät glasyta som är lätt att 
rengöra

HG1615AB
Gashäll
Svart glasyta
60 cm bred

Konstruktion och prestanda
 n Emaljerade kastrullstöd i 
gjutjärn

 n Keramisk glasyta
 n Godkänd för flaskgas och 
naturgas 

 n Flaskgasmunstycken 
monterade 

 n Vänster frontzon 
Effektklass: A+-snabbrännare 
Effektområde: 550-3000 W 

 n Vänster mittzon 
Effektklass: Extra A+ brännare 
Effektområde: 250-1000 W 

 n Höger frontzon 
Effektklass: Normal brännare 
Effektområde: 390-2000 W 

 n Höger bakre zon 
Effektklass: Normal A+ 
brännare 
Effektområde: 390-2000 W

Interaktion och kontroll
 n Ergonomiska vred
 n Tändning integrerad i vredet
 n Kontinuerlig/steglös inställning

Säkerhet och underhåll
 n Värme-elektrisk 
flamskyddssäkring

 n Löstagbara vred
 n Brännare som är lätta att 
rengöra

 n Slät glasyta som är lätt att 
rengöra
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ASKO Craft gashällar
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Lätt att flytta kokkärl
De nya kokkärlsstöden har utvecklats med inspiration från 
professionella spishällar. Det är mycket lätt att flytta runt 
kokkärlen på den stora ytan utan att lyfta dem. Till och med 
mindre grytor har ett stabilt stöd. Hela ytan är optimerad för alla 
sorters kokkärl och är en av de mest flexibla lösningarna på 
marknaden.

A+ hybridbrännare
Den nya A+ brännnaren från ASKO Craft-sortimentet är riktigt 
effektiv och leder mer gasenergi direkt till under grytorna och 
kastrullerna. Lyfta brännare ger ett luftflöde mellan brännaren 
och droppbrickan. Detta gör kylaren i rostfritt stål eller svart 
emalj och gör att färre oljefläckar fastnar eller bränner fast. Den 
lilla brännarens diameter ger höga prestanda och gör även att 
styrningen blir mer exakt.

Beläggning som är lätt att rengöra
Våra nya gashällar i rostfritt stål är baserade på nanoteknik och 
har tillverkats med en mycket tunn skyddande beläggning. 
Detta lager förhindrar att fläckar bränner fast i ytan. Detta 
gör att hällen är mycket lätt att rengöra, utan särskilda 
rengöringsmedel. Efter fyra timmars tillagning i 180° C 
kan ASKO:s lättrengjorda beläggning lättare rengöras än 
lösningarna som våra konkurrenter använder. Modellerna i 
grafitsvart är också lätta att rengöra tack vare den grafitsvarta 
emaljytan.



Kök - 476659

Kök - 476665

17 895 kr

17 895 kr
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Super Flex wokbrännare
ASKO Craft gashällarna med Super Flex wokbrännare, som med en 
effekt på mellan 0,2 kW och 4,6 kW, har ett stort effekt-område för alla 
sorters matlagning. Sjudningsinställningen består av endast två delar 
och är en effektiv lösning där flammorna riktas uppåt genom diagonalt 

borrade flamportar. Brännarhuvudets mindre diameter gör att värmen 
håller sig direkt under kokkärlet. Brännarhuvudet är utformat i ett solitt 
mässingsstycke som håller länge.

ASKO Craft gashällar

HG1986AB
Gashäll
Droppbricka i rostfritt stål
90 cm bred
4 Hybrid A+ brännare
1 Super Flex wokbrännare

HG1986SB
Gashäll
Droppbricka i rostfritt stål
90 cm bred
4 Hybrid A+ brännare
1 Super Flex wokbrännare

Konstruktion och prestanda
 n Emaljerade gjutjärnskärlstöd
 n Dubbelt luftintag
 n Godkänd för flaskgas och 
naturgas 

 n Flaskgasmunstycken 
monterade 

 n Vänster mittzon 
Effektklass: Super Flex 
wokbrännare 
Effektområde: 300-4600 W 

 n Mittre frontzon 
Effektklass: Normal brännare 
Effektområde: 300-1000 W 

 n Mittre bakre zon 
Effektklass: Extra brännare 
Effektområde: 390-2000 W 

 n Höger frontzon 
Effektklass: Snabbrännare 
Effektområde: 550-2600 W 

 n Höger bakre zon 
Effektklass: Normal brännare 
Effektområde: 390-2000 W

Användning och flexibilitet
 n Plant ytområde så att kokkärlen 
är lätta att flytta

 n Multifunktionell wokbrännare
 n Precisionstillverkade 15°   
vinklade flamportar

 n Extra wokstöd
 n Extra sjudningsstöd

Interaktion och kontroll
 n Ergonomiska vred
 n Tändning integrerad i vredet
 n Kontinuerlig/steglös inställning

Säkerhet och underhåll
 n Värme-elektrisk 
flamskyddssäkring

 n Emaljbeläggning som är lätt att 
rengöra

 n Löstagbara vred
 n A+ brännare i en del
 n Wokbrännare i två delar
 n Löstagbar brännarkopp



Kök - 476470

Kök - 476655

Kök - 476657

Kök - 476653

14 795 kr

14 795 kr

11 695 kr

11 695 kr
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HG1776AB
Gashäll
Grafitsvart droppbricka
75 cm bred
4 Hybrid A+ brännare
1 Super Flex wokbrännare

HG1666AB
Gashäll
Grafitsvart droppbricka
60 cm bred
3 Hybrid A+ brännare + 1 Super Flex wokbrännare

HG1776SB
Gashäll
Droppbricka i rostfritt stål
75 cm bred
4 Hybrid A+ brännare
1 Super Flex wokbrännare

HG1666SB
Gashäll
Droppbricka i rostfritt stål
60 cm bred
3 Hybrid A+ brännare + 1 Super Flex wokbrännare i mässing 

Konstruktion och prestanda
 n Emaljerade gjutjärnskärlstöd
 n Dubbelt luftintag
 n Godkänd för flaskgas och 
naturgas 

 n Flaskgasmunstycken 
monterade 

 n Vänster mittzon 
Effektklass: Super Flex 
wokbrännare 
Effektområde: 300-4600 W 

 n Mittre frontzon 
Effektklass: Normal brännare 
Effektområde: 390-2000 W 

 n Mittre bakre zon 
Effektklass: Normal brännare 
Effektområde: 390-2000 W 

 n Höger frontzon 
Effektklass: Snabbrännare 
Effektområde: 550-2600 W 

 n Höger bakre zon 
Effektklass: Extra brännare 
Effektområde: 300-1000 W 

Användning och flexibilitet
 n Plant ytområde så att kokkärlen 
är lätta att flytta

 n Multifunktionell wokbrännare
 n Precisionstillverkade 15° 
vinklade flamportar

 n Extra wokstöd
 n Extra sjudningsstöd

Interaktion och kontroll
 n Ergonomiska vred
 n Tändning integrerad i vredet
 n Kontinuerlig/steglös inställning

Säkerhet och underhåll
 n Värme-elektrisk 
flamskyddssäkring

 n Emaljbeläggning som är lätt att 
rengöra

 n Löstagbara vred
 n A+ brännare i en del
 n Wokbrännare i två delar
 n Löstagbar brännarkopp

Konstruktion och prestanda
 n Emaljerade kokkärlstöd i 
gjutjärn

 n Dubbelt luftintag
 n Godkänd för flaskgas och 
naturgas 

 n Flaskgasmunstycken 
monterade 

 n Vänster frontzon 
Effektklass: Super Flex 
wokbrännare 
Effektområde: 300-4200 W 

 n Vänster bakre zon 
Effektklass: Normal brännare 
Effektområde: 390-2000 W 

 n Höger frontzon 
Effektklass: Normal brännare 
Effektområde: 390-2000 W 

 n Höger bakre zon 
Effektklass: Extra brännare 
Effektområde: 300-1000 W

Användning och flexibilitet
 n Plant ytområde så att kokkärlen 
är lätta att flytta

 n Multifunktionell wokbrännare
 n Precisionstillverkade 15° 
vinklade flamportar

 n Extra wokstöd
 n Extra sjudningsstöd

Interaktion och kontroll
 n Ergonomiska vred
 n Tändning integrerad i vredet
 n Kontinuerlig/steglös inställning

Säkerhet och underhåll
 n Värme-elektrisk 
flamskyddssäkring

 n Emaljyta som är lätt att rengöra
 n Löstagbara vred
 n A+ brännare i en del
 n Wokbrännare i två delar
 n Löstagbar brännarkopp
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Induktionshällar
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Det är snabbt, enkelt och säkert att laga mat med induktion. 
Varje zon har sin egen individuella kontroll och en timer som 
håller reda på olika tillagningstider och stänger av zonerna när 
den inställda tiden nåtts.
ASKO-induktionshällar är också mycket säkra. Värmen 
genereras endast i själva kastrullen och inte i de omgivande 
ytorna och zonen svalnar fort när kastrullen tagits bort. Då hällen 
bara värmer ytan under kastrullen behöver du inte oroa dig för 
rengöring om det kokar över eftersom inget bränns på hällen. 
Om du spiller något torkar du bara bort det med en fuktad trasa 
och rengör ytan med kranvatten.

Kreativ frihet med Chef-läget

När prestanda har första prioritet

Högeffektiv induktion

Detta är matlagning på induktion från en annan vinkel. Genom 
att aktivera alla zoner på tre olika effektnivåer kan du flytta 
kastrullerna till önskad zon beroende på vilken värme du 
behöver. Den högra zonen på inställning ett, den mittre på 
inställning sju och den vänstra zonen på inställning tolv. Zonerna 
aktiveras automatiskt när en kastrull detekteras. 

Medan andra hällar varierar i effektnivå eller till och med 
minskar med tiden håller och bibehåller en Elements by ASKO-
induktionshäll samma effekt genom hela effektcykeln. Detta 
betyder att tillagningscykeln är effektiv från början till slut, vilket 
ger en jämnare och snabbare tillagningssekvens.

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

Välj tillagningsområde och låt 
autoprogrammet göra resten



Kök - 735406

Kök - 467600

23 295 kr

23 295 kr
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HI1994MF - till planlimning
Induktionshäll
Mattsvart glas
90 cm bred
5 induktionskokzoner

HI1994M
Induktionshäll
Mattsvart glas
90 cm bred
5 induktionskokzoner

Konstruktion och prestanda
 n Aluminiumram 
 n Keramisk glasyta
 n 4 kokzoner 

 n Vänster frontzon 
18x22 cm / 3,7 kW 

 n Vänster mittzon 
18x22 cm / 3,7 kW 

 n Mittre mittzon 
25 cm / 5,5 kW 

 n Höger frontzon 
18x22 cm / 3,7 kW 

 n Höger bakre zon 
18x22 cm / 3,7 kW

Användning och flexibilitet
 n 13 effektnivåer inkl. boost
 n 6 automatiska program med 
förinställda temperaturer

 n Individuella timers
 n 2 Bridge Induction™ – medger 
flexibla kastrullmått

 n 12 Power Levels och Boost

Interaktion och kontroll
 n Easy Dial™ touchkontroll
 n Avkänning av kokkärl
 n Pausfunktion

Säkerhet och underhåll
 n Indikator för restvärme
 n Begränsare för tillagningstid
 n Slät yta och reglage som är lätta 
att rengöra

6 automatiska program med  
förinställda temperaturer
Kokning:  100 ºC, pipande ljud påminner dig om att lägga 

i mat – kan användas endast med locket på 
(pasta).

Sjudning:  90–95 ºC – hålla rätterna nära kokpunkten (sås, 
soppa).

Varmhållning:  70–75 ºC – fungerar bäst med lock (alla rätter).

Wok:  optimal woktemperatur, tillsätt olja och mat efter 
det pipande ljudet (kött, fisk, grönsaker).

Bryning:  optimal bryningstemperatur – lägg i smör efter 
det pipande ljudet (kött, fisk).

Grill:  optimal grilltemperatur – lägg i efter det 
pipande ljudet (kött, fisk, grönsaker).

Easy Dial™-funktionen ger dig ett extremt snabbt och intuitivt 
sätt att styra din spishäll. Den här funktionen använder ett smart 
cirkelformat reglage med touchkontroll där du enkelt kan ställa 
in värme och tid. Om du rör fingret medurs på reglaget ökar 
värmen, rör du det moturs så minskar den. Du kan också ändra 
samma inställningar med hjälp av knappen i mitten av cirkeln. 
Genom att trycka på låsknappen i fem sekunder kan du låsa de 
val du har gjort.

Intuitiv användning med Easy Dial™



Kök - 467598

Kök - 735403

15 595 kr

15 595 kr

17 095 kr

17 095 kr
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Konstruktion och prestanda
 n Aluminiumram 
 n Keramisk glasyta
 n 4 kokzoner 

 n Vänster frontzon 
20 cm - 2,1 kW (3,0 kW) 

 n Vänster bakre zon 
16 cm - 1,4 kW (1,6 kW) 

 n Höger frontzon 
18 x 22 cm - 1,6 kW (1,85 kW) 

 n Höger bakre zon 
18 x 22 cm - 2,1 kW (3,0 kW)

Användning och flexibilitet
 n 13 effektnivåer inkl. boost
 n 6 automatiska program med 
förinställda temperaturer

 n Individuella timers
 n 1 Bridge Induction™ – medger 
flexibla kastrullmått

 n 12 Power Levels och Boost

Interaktion och kontroll
 n Easy Dial™ touchkontroll
 n Avkänning av kokkärl
 n Pausfunktion

Säkerhet och underhåll
 n Indikator för restvärme
 n Begränsare för tillagningstid
 n Slät yta och reglage som är lätta 
att rengöra

Induktionshällar

HI1655M
Induktionshäll
Mattsvart glas
64 cm bred

HI1655MF - till planlimning
Induktionshäll
Mattsvart glas
64 cm bred

Konstruktion och prestanda
 n Aluminiumram 
 n Keramisk glasyta
 n 4 kokzoner 

 n Vänster frontzon 
Ø 19×22 cm, 3,7 kW 

 n Vänster bakre zon 
Ø 19×22 cm, 3,7 kW 

 n Höger frontzon 
Ø 19×22 cm, 3,7 kW 

 n Höger bakre zon 
Ø 19×22 cm, 3,7 kW

Användning och flexibilitet
 n 13 effektnivåer inkl. boost
 n 6 automatiska program med 
förinställda temperaturer

 n Individuella timers
 n 2 Bridge Induction™ – medger 
flexibla kastrullmått

 n 12 Power Levels och Boost

Interaktion och kontroll
 n Easy Slide™ touchkontroll
 n Automatisk avkänning av 
kokkärl

 n Pausfunktion

Säkerhet och underhåll
 n Indikator för restvärme
 n Begränsare för tillagningstid
 n Slät yta och reglage som är lätta 
att rengöra

Kök - 735404

Kök - 735374

HI1884M
Induktionshäll
Mattsvart glas
80 cm bred

HI1884MF - till planlimning
Induktionshäll
Mattsvart glas
80 cm bred



Kök - 462675

23 295 kr

463149

11 295 kr

Kök - 735405

26 395 kr
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HI1994G
Induktionshäll
Storlek: 90 cm

Funktioner
 n Totalt 5 värmezoner
 n 2 Bridge Induction™ – medger 
flexibla kastrullmått

 n Easy Dial™ touchkontroll 

Matlagningshjälp
 n 6 automatiska program med 
förinställda temperaturer

 n Avkänning av kokkärl
 n Högeffektiva zoner
 n Individuella timers

HI1995G 
Induktionshäll
Storlek: 90 cm

Funktioner
 n 6 kokzoner
 n 3 Bridge Induction™ – medger 
flexibla kastrullmått

 n Nytt Chef-läge – skapa 3 
separata effektzoner direkt

 n Easy Slide™ touchkontroll

Matlagningshjälp
 n 6 automatiska program med 
förinställda temperaturer

 n Automatisk avkänning av 
kokkärl

 n Högeffektiva zoner
 n Individuella timers

HI1655G 
Induktionshäll
Storlek: 64 cm

Funktioner
 n 4 effektzoner
 n 4 boosters
 n 2 Bridge Induction™ – medger 
flexibla kastrullmått

 n Easy Slide™ touchkontroll

Matlagningshjälp
 n 6 automatiska program med 
förinställda temperaturer

 n Automatisk avkänning av 
kokkärl

 n Högeffektiva zoner
 n Individuella timers

Induktionshällar



Kök - 735402

Kök - 735377

Kök - 735376

12 395 kr

12 395 kr

12 395 kr
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Domino-hällar
Du kan skapa din egen idealiska häll med ASKO Domino-hällar. De 
kan byggas in bredvid varandra eller kombineras snyggt med en 
gas- eller induktionshäll i full storlek. Domino-hällarna finns att få med 

induktion eller gas med två A+ brännare eller med en Fusion Volcano 
wokbrännare. Om du gillar wokmatlagning men föredrar induktion, välj 
en induktionswok. 

Matlagning utan gränser

HI1355G
Domino induktionshäll 
Storlek: 33 cm
Anslutningslista medföljer för montering av två 
dominohällar bredvid varandra.

Funktioner
 n Totalt 2 kokzoner
 n 1 Bridge Induction™ – medger 
flexibla kastrullmått

 n Easy Slide™ touchkontroll

Matlagningshjälp
 n 6 automatiska program med 
förinställda temperaturer

 n Automatisk avkänning av 
kokkärl

 n Högeffektiva zoner
 n Individuella timers

Användning och flexibilitet
 n 13 effektnivåer inkl. boost
 n Timer

Interaktion och kontroll
 n Avkänning av kokkärl
 n Pausfunktion

HG1365GB
Domino Fusion Volcano Wok-brännare
Storlek: 33 cm
Anslutningslista medföljer för montering av två 
dominohällar bredvid varandra.

Funktioner
 n Dubbel Fusion Volcano Wok 
Brännare – med wok/stekning + 
sjudningsfunktion

 n Lättrengjort keramiskt glas
 n Ergonomiskt metallvred
 n Kastrullstöd i gjutjärn

Användning och flexibilitet
 n Multifunktionell wokbrännare
 n Extra wokstöd

Interaktion och kontroll
 n Ergonomiska vred
 n Tändning integrerad i vredet
 n Kontinuerlig/steglös inställning

HG1355GB
Domino gashäll
Storlek: 33 cm
Anslutningslista medföljer för montering av två 
dominohällar bredvid varandra.

Funktioner
 n 2 A+ brännare 
 n Lättrengjort keramiskt glas
 n Ergonomiska metallvred
 n Kastrullstöd i gjutjärn

Konstruktion och prestanda
 n Godkänd för flaskgas och 
naturgas

 n Flaskgasmunstycken 
monterade 

 n Mittre frontzon 
Effektklass: Snabbrännare 
Effektområde: 550-3000 W

 n Mittre bakre zon 
Effektklass: Normal brännare 
Effektområde: 390-2000 W

Interaktion och kontroll
 n Ergonomiska vred
 n Tändning integrerad i vredet
 n Kontinuerlig/steglös inställning
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494186

494105

494185

2 579 kr

2 719 kr

2 429 kr
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Tillbehör till
Bridge Induction™
Med ASKO:s Bridge Induction™ kan du brygga två kokzoner och skapa 
en stor kokzon så att du kan optimera matlagningsutrymmet. 

Bridge Induction™ utgör det perfekta utrymmet för stora kastruller och 
grytor och gör matlagningsvalen på induktionshällen ändlösa.

Utökat sortiment med Bridge Induction™

Teppanyakitallrik AT12A
Ett perfekt komplement till din matlagningsutrustning som  
kan användas på ASKO Bridge Induction™-zoner och  
där genom förvandla din ASKO-induktionshäll till en teppanyaki.

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

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

 n Snabb förvärmning av 
teppanyakitallriken

 n Gjord av gjuten aluminium, 
handgjuten

Grillplatta AG12A
Ett perfekt komplement till din matlagningsutrustning som  
kan användas på ASKO Bridge Induction™-zoner och  
där genom förvandla din ASKO-induktionshäll till en grillplatta.

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

 n En grillplatta som passar alla 
sorters grillning

 n Snabb förvärmning av 
grillplattan

 n Gjord av gjuten aluminium, 
handgjuten 

Långpanna AD82A
Ett perfekt komplement till din matlagningsutrustning  
som kan användas på ASKO Bridge Induction™-zoner  
och i en ASKO-ugn.

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

 n Snabb förvärmning av 
långpannan

 n Gjord av gjuten aluminium, 
handgjuten
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Induktionshäll med 
integrerad fläkt

Tanken bakom ASKO induktionshäll med integrerad fläkt är enkel. 
Den här kåpan passar dig som vill ha ett kök med snygg design utan 
störande spiskåpa som skymmer sikten. För arkitekter och inredare 
öppnar ASKO induktionshäll med integrerad fläkt för en helt ny typ av 
köksinredning eftersom de inte behöver fundera på om spiskåpan ska 
döljas eller framhävas.
Vår induktionshäll med integrerad fläkt ger köket ett helt nytt utseende. 
I ett kök utan skrymmande spiskåpa blir själva köksinredningen mer 
framträdande och du får större möjligheter att skapa en harmonisk 
inredning utan störningsmoment.

Fri sikt gäller även själva spishällen. Inga störande metallhöljen eller 
upphöjda luftintag. Det enda synliga tecknet på ett utsug är den smala 
springan formad som en fyrkant på kåpans mitt. Det finns inga huvar 
eller andra anordningar som måste fällas ut, bara en slät yta. Hällen har 
ett rent och avskalat utseende och blir lättare att använda eftersom du 
kan flytta runt pannor och kastruller varsomhelst.
Den integrerade utsugsytan är dessutom mycket enkel att rengöra 
eftersom den är tillverkad i samma material som resten av hällen: 
extremt värme- och reptåligt keramiskt glas.

Tänk dig ett kök med fri sikt och ren luft
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Rök och ånga från matlagning stiger långsammare nära källan 
än högre upp. Det har vi dragit fördel av i utvecklingen av vår 
effektiva induktionshäll med integrerad fläkt. Eftersom fläkten får 
luften att röra sig betydligt snabbare dras röken bort från den 
punkt där den uppstår, direkt på hällen.

ASKO induktionshäll med integrerad fläkt har en smart filter-
konstruktion som effektivt renar luften två gånger i ett och 
samma filter. När det är dags för rengöring lyfter du bara ut filtret 
ur hällen och ställer det i diskmaskinen så rengörs det på det 
mest hygieniska sättet. Vi kallar det Twin Filter System.

Med ASKOs flexibla Real Bridge™-induktionszoner kan du 
sammanfoga två matlagningszoner till en enda stor zon för 
större pannor och kastruller. Eftersom mellanrummet mellan de 
sammanslagna zonerna är minimalt finns inga kalla ytor, vilket är 
optimalt när du använder större pannor och kastruller. En enda 
ändlös matlagningsyta!

Effektiv rökavledning

Ett dubbelverkande filter

Flexible Real Bridge™ Zones

Det fett som luftströmmen inte klarar att transportera direkt till 
filtret hamnar på en sluttande yta, där det rinner ner i filtret. Filtret 
rymmer upp till 200 ml fett. När det är fullt lägger sig fettet på 
filtrets botten, där det finns ytterligare lagringsutrymme.

Hög fetthanteringskapacitet



HIHM934M
Induktionshäll med integrerad fläkt
Mattsvart keramisk glasyta
Monteras infälld eller ovanpå bänkskivan
Storlek: 87 cm

Häll
 n Mattsvart keramisk glasyta – lätt 
att rengöra och reptålig

 n Pausfunktion
 n Barnspärr
 n Zonbaserad timer
 n Återupptagningsfunktion
 n Multi Easy slide™ control
 n 4 zoner - 2 Bridge Induction™ 

 n Vänster zon fram 
Strömstyrka: 40-3700W 

 n Vänster zon bak 
Strömstyrka: 40-3700 W  

 n Höger zon fram 
Strömstyrka: 40-3700 W 

 n Höger zon bak 
Strömstyrka: 40-3700 W

Fläkt
 n Energiklass: A+
 n Twin Filter System
 n Centralstyrd kåpa
 n EC-motor
 n Twin Filter System
 n Filter med en fuktkapacitet på 
200 ml

 n Automatisk rengöring
 n Återcirkulerande kolfilter: 
735595

731655

45 095 kr
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Ren luft och  
fin utsikt

Utsuget är helt plant och tillverkat i samma matta, keramiska och 
härdade glas som resten av hällen. Därmed blir det användbara 
utrymmet på hällen större och pannor så kastruller kan flyttas 
runt mer fritt.

Helt slät yta
Våra automatiska program gör livet lite lättare i köket. Om 
du använder dem kan du fokusera på allt annat som hör 
matlagningen till. De tre automatiska programmen hjälper dig att 
hålla rätt temperatur när du kokar, smälter och sjuder.

Autoprogram
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Skandinavisk design är känd för rena linjer och harmoni i varje 
liten detalj. Induktionshäll med integrerad fläkt följer samma 
designtradition och kan monteras i jämnhöjd med bänkskivan. 
Naturligtvis kan den även monteras ovanpå bänkskivan.

Planlimmad

Built-dimensions (for flush installation)Appliance dimensions

370222

270

99

466

50

8093
226

max. 1050

870

18

4

522

R4

336

240
R6

840 490
526874+2 +2

A

Tape

Kit

Tape

Tape

4,
5-0

,5

A A A

Eftersom utsuget och motorn är placerade nära golvet och inte i 
höjd med ditt huvud blir den upplevda ljudnivån betydligt lägre.

En annan ljudnivå

Väl dolt under hällens snygga mattsvarta yta sitter utsuget som 
effektivt avlägsnar fukt, ånga och fett. Det enda beviset på dess 
existens är den diskreta utsugszonen i hällens mitt.

Traditionell installation

Planlimmad

Mått för traditionell installation Mått för planlimmad installation
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Spiskåpor

Spiskåpan är vanligen det första du lägger märke till 
i ett kök. Vi har därför konstruerat våra spiskåpor så att 
de gör ett snyggt intryck på håll och bara blir bättre ju 

närmare du kommer. Om du tar en närmare titt hittar du 
en genialisk finish i alla detaljer och hållbara material 
överallt. 

Kraftfulla, tysta och elegant design
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Kök - 730880

Kök - 730895

Kök - 730900

34 195 kr

31 095 kr

27 995 kr

Elements 
by ASKO

54

CW41230G
Elements by ASKO
Väggmonterad spiskåpa
Svart glas
Storlek: 120 cm

Funktioner
 n Koncentrerad extraktion runt 
kanterna

 n Slät extraktionsyta med dolda 
filter

 n Lättåtkomliga filter med 
fjädermekanism

 n Hållbart filter i rostfritt stål
 n Filter som kan diskas i 
diskmaskin

 n 2 x 5,8 W dimbara LED-remsor

 n Extraktionshastigheter: 818 m3/h
 n Max. bullernivå:  
69 dB(A)

 n Närhetssensor som aktiverar 
styrpanelen före beröring

 n Touchkontrollgränssnitt med  
vita LED-lampor

 n Green Tech EC borstlös motor
 n Energieffektivitetsklass: A+
 n Recirkulationssats:  
RK RMS104WSN / 687167

CI41230G
Elements by ASKO
Frihängande spiskåpa
Svart glas
Storlek: 120 cm

Funktioner
 n Koncentrerad extraktion runt 
kanterna

 n Slät extraktionsyta med dolda 
filter

 n Lättåtkomliga filter med 
fjädermekanism

 n Hållbart filter i rostfritt stål
 n Filter som kan diskas i 
diskmaskin

 n 2 x 5,8 W dimbara LED-remsor

 n Extraktionshastigheter: 865 m3/h
 n Max. bullernivå:  
69 dB(A)

 n Närhetssensor som aktiverar 
styrpanelen före beröring

 n Touchkontrollgränssnitt med  
vita LED-lampor

 n Green Tech EC borstlös motor
 n Energieffektivitetsklass: A+
 n Recirkulationssats:  
RMS105ISN / 687166

CW4930G
Elements by ASKO
Väggmonterad spiskåpa
Svart glas
Storlek: 90 cm

Funktioner
 n Koncentrerad extraktion runt 
kanterna

 n Slät extraktionsyta med dolda 
filter

 n Lättåtkomliga filter med 
fjädermekanism

 n Hållbart filter i rostfritt stål
 n Filter som kan diskas i 
diskmaskin

 n 2 x 3,8 W dimbara LED-remsor

 n Extraktionshastigheter: 786 m3/h
 n Max. bullernivå:  
69 dB(A)

 n Närhetssensor som aktiverar 
styrpanelen före beröring

 n Touchkontrollgränssnitt med  
vita LED-lampor

 n Green Tech EC borstlös motor
 n Energieffektivitetsklass: A++
 n Recirkulationssats: RK 
RMS104WSN / 687167



10 795 kr

11 695 kr

9 995 kr

10 895 kr

55

Vägghängda fläktar
Ljudet av ren luft
Våra ASKO-spiskåpor är försedda med en hållbar och borstlös motor. 
Extraktionszonen är koncentrerad till filtrens kanter för avlägsna rök på 
bästa möjliga sätt.

ASKOs spiskåpor är extremt effektiva även vid låga inställningar, så de 
är både tysta och energisnåla.

573408

573449

CD4634G
Väggmonterad fläkt
Rostfritt stål och svart glas
Storlek: 60

CD4634B
Väggmonterad fläkt
Rostfritt stål och svart glas
Storlek: 60

CD4934G
Väggmonterad fläkt
Rostfritt stål och svart glas
Storlek: 90

CD4934B
Väggmonterad fläkt
Rostfritt stål och svart glas
Storlek: 90

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

 n Antal hastighetslägen: 4
 n Maximal kapacitet vid utsug: 
720 m³/h

 n Ljudnivå (min.): 52 dB(A)
 n Max. ljudnivå: 62 dB(A)
 n Diameter, ventilationsrör: 15 cm
 n 1 motor
 n Indikering för filterrengöring
 n Aluminium metallfilter

Utrustning
 n Metallfilter: 2 (467574)

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

 n Antal hastighetslägen: 4
 n Maximal kapacitet vid utsug: 
720 m³/h

 n Ljudnivå (min.): 52 dB(A)
 n Max. ljudnivå: 62 dB(A)
 n Diameter, ventilationsrör: 15 cm
 n 1 motor
 n Indikering för filterrengöring
 n Rostfritt metallfilter

Utrustning
 n Metallfilter: 1 (467574)

731484

731485



Kök - 511976

Kök - 511977

Kök - 511975

12 395 kr

9 295 kr

10 095 kr
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CC4727S 
Inbyggnadsfläkt
Storlek: 77 cm

Funktioner
 n Plan extraktionsyta med dolt 
filter

 n Hållbart filter i rostfritt stål
 n Filter som kan diskas i 
diskmaskin

 n Indikering av filterrengöring
 n 2 LED-spotlights

 n Extraktionshastigheter: 670 m³/h
 n Max. bullernivå:  
64 dB(A)

 n EC borstlös motor
 n Energieffektivitetsklass: A+
 n Recirkulation: Kolfilter / 467574

CC4927S 
Inbyggnadsfläkt
Storlek: 86 cm

Funktioner
 n Plan extraktionsyta med dolt 
filter

 n Hållbart filter i rostfritt stål
 n Filter som kan diskas i 
diskmaskin

 n Indikering av filterrengöring
 n 2 LED-spotlights

 n Extraktionshastigheter: 670 m³/h
 n Max. bullernivå:  
64 dB(A)

 n EC borstlös motor
 n Energieffektivitetsklass: A+
 n Recirkulation: Kolfilter / 467574

CC4527S
Inbyggnadsfläkt
Rostfritt stål
Storlek: 52 cm

Funktioner
 n Plan extraktionsyta med dolt 
filter

 n Hållbart filter i rostfritt stål
 n Filter som kan diskas i 
diskmaskin

 n Indikering av filterrengöring
 n 2 LED-spotlights

 n Extraktionshastigheter: 620 m³/h
 n Max. bullernivå:  
67 dB(A)

 n EC borstlös motor
 n Energieffektivitetsklass: A
 n Recirkulation: Kolfilter / 467574

Fläktar till inbyggning 
och takinstallation



Kök - 733664

Kök - 733665

Kök - 733670

Kök - 733673

Kök - 734292

31 095 kr

27 195 kr

20 195 kr

15 595 kr

13 995 kr

CCT1252W
Inbyggnadsfläkt
Storlek: 120 cm

CCT9051S
Inbyggnadsfläkt
Storlek: 90 cm

CBB862W
Inbyggnadsfläkt
Storlek: 86 cm

CBB861S
Inbyggnadsfläkt
Storlek: 86 cm

CBB761S
Inbyggnadsfläkt
Storlek: 76 cm

Funktioner
 n Energieffektivitetsklass: A++ 
 n Extraktionshastigheter: 750 m3/h
 n Max. ljudnivå: 58 dB(A)
 n Lätt att rengöra
 n Enkel och flexibel installation
 n Lågt inbyggnadsdjup för 
takmonterade enheter (ca 200 
mm)

 n Uttaget kan enkelt ändras till 
4-riktat

 n Ingen styrning på takenheter, 
endast indikering

 n Dimbara LED-skenor  
 n LED-skenor med inställbar 
färgtemperatur mellan 2 900 K 
(varmt) och 5 100 K (kallt)

 n Extern LED-anslutning
 n Recirkulation: Kolfilter / 735511

Funktioner
 n Energieffektivitetsklass: A++ 
 n Extraktionshastigheter: 750 m3/h
 n Max. ljudnivå: 58 dB(A)
 n Lätt att rengöra
 n Enkel och flexibel installation
 n Lågt inbyggnadsdjup för 
takmonterade enheter (ca 200 
mm)

 n Uttaget kan enkelt ändras till 
4-riktat

 n Ingen styrning på takenheter, 
endast indikering

 n Dimbara LED-spottar 
 n LED-skenor med inställbar 
färgtemperatur mellan 2 900 K 
(varmt) och 5 100 K (kallt)

 n Extern LED-anslutning
 n Recirkulation: Kolfilter / 735512

Funktioner
 n Energieffektivitetsklass: A+++
 n Extraktionshastigheter: 760 m3/h
 n Max. ljudnivå: 55 dB(A)
 n Lätt att rengöra
 n Enkel och flexibel installation
 n Uttaget kan enkelt ändras till 
5-riktat

 n Fjärrstyrning som tillval
 n Dimbara LED-skenor  
 n LED-skenor med inställbar 
färgtemperatur mellan 2 900 K 
(varmt) och 5 100 K (kallt)

 n Extern LED-anslutning
 n Recirkulation: Kolfilter / 735513

Funktioner
 n Energieffektivitetsklass: A+
 n Extraktionshastigheter: 740 m3/h
 n Max. ljudnivå: 53 dB(A)
 n Lätt att rengöra
 n Enkel och flexibel installation
 n Uttaget kan enkelt ändras till 
5-riktat

 n Fjärrstyrning som tillval
 n Dimbara LED-spottar 
 n LED-spottar med inställbar 
färgtemperatur mellan 2 900 K 
(varmt) och 5 100 K (kallt)

 n Extern LED-anslutning
 n Recirkulation: Kolfilter / 735514

Funktioner
 n Energieffektivitetsklass: A+
 n Extraktionshastigheter: 730 m3/h
 n Max. ljudnivå: 53 dB(A)
 n Lätt att rengöra
 n Enkel och flexibel installation
 n Uttaget kan enkelt ändras till 
5-riktat

 n Fjärrstyrning som tillval
 n Dimbara LED-spottar 
 n LED-spottar med inställbar 
färgtemperatur mellan 2 900 K 
(varmt) och 5 100 K (kallt)

 n Extern LED-anslutning
 n Recirkulation: Kolfilter / 735514

57
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På ASKO har vi designat och tillverkat högkvalitativa 
diskmaskiner under en lång tid och vi frågar oss alltid 
hur vi kan göra dem ännu bättre. Oavbruten förbättring 
ligger i vårt DNA och det finns i alla ASKO-diskmaskiner. 

Våra diskmaskiner är ambitiöst konstruerade men också 
rigoröst testade i 12 500 timmar så att de håller i minst 
tjugo år vid hård användning.

Vad gör diskmaskinen till en ASKO? 

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

Detta är Orrefors
Sedan 1898 har varumärket Orrefors tillverkat bruksglas och 
konstglas i kristall. Vid glasbruket i Kosta arbetar erfarna 
glasblåsare tillsammans med många av Sveriges främsta 
designers för att utveckla design, hantverk och nya tekniker.
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17 matskedar

17 dessertskedar

17 teskedar

3 skålar

1 köttfat

2 serveringsskedar

1 serveringsgaffel

Total: 194 enskilda artiklar

Våra XL- och XXL-diskmaskiner har den största kapaciteten på 
marknaden. Den inre lasthöjden på 58/54 cm gör att större tallrikar 
och högre glas får plats. Det betyder också att du kan lasta 40 % mer 

jämfört med en vanlig diskmaskin. Det smarta Flexirack™-systemet 
med fyra nivåer ger ändlösa möjligheter.

Världens största lastkapacitet

Våra diskmaskiner är de största på 
insidan men inte på utsidan. Du 
behöver inte oroa dig för att de inte får 
plats i köket. De får plats i skåp på 863-
913 mm (XXL) och 823-873 mm (XL).

* Glaset måste lutas
** Gäller XXL-diskmaskiner, med mellankorgen borttagen och den övre korgen i det översta läget, eftersom avståndet mellan den nedre och övre korgen 
då är 39 cm och då finns det plats för en tallrik med diametern 40 cm eftersom den nedre kanten sticker ut en aning genom korgens botten. Tallriken måste 
placeras mellan två trådrader.

Laddnings-
höjd

Märkning
last

Högsta glaset 
i övre/nedre
korgen*

Största tallriken  
i nedre korgen**

EU-märkning:
Energi/diskning/
torkning

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

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

17 flata tallrikar

17 djupa tallrikar

17 små tallrikar

17 tefat

17 koppar

17 glas

17 gafflar

17 knivar 

17 kuvert,  
hur mycket är det?



58 cm

23/19 cm

6/10 cm

25 cm35/39 cm

19/17 cm

4/6 cm
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Våra exklusiva överkorgar kan användas på det sätt du vill. 
Sätt vinglasen i de fällbara och avtagbara vinglashållarna. Sätt 
tallrikarna i tallriksstället eller fäll ned hela stödet och ladda hela 
korgen med gratängfat. Fäll upp hela stödet igen och fyll med 
bara glas. Om du behöver mer plats i korgarna kan de enkelt 
höjas upp och sedan sänkas igen när du vill lasta högre artiklar. 

Flexibilitet och frihet att lasta vad du vill



Skrymmande eller ömtålig
Den nedre korgen används normalt för att diska tyngre artiklar 
som tallrikar, fat, ugnsfasta formar, kastruller och grytor. Vi 
begränsar oss dock inte på det sättet. Istället erbjuder vi lika 
mycket flexibilitet och lika många möjligheter för kombinerad 
diskning med våra andra korgar. Våra exklusiva underkorgar är 
maximalt flexibla med delbara och fällbara trådrader överallt. De 
justerbara tallriksstöden ser till att du säkert kan diska både små 
tallrikar och fat som är högst 40 cm.

Lasta stora fat med en diameter på högst 40 cm.

De exklusivaste underkorgarna i en ASKO-diskmaskin är också 
de mest flexibla och stabila på marknaden. Eftersom alla delar i 
våra korgar är gjorda av högkvalitativt stål kan vi skapa flexibla 
korglösningar som är extremt hållbara och lätta att använda. Vi 
utnyttjar styrkan och stabiliteten för att maximera nyttolasten och 
skydda känsliga tallrikar. 

Stark och flexibel underkorg
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Vinglashylla i nedre korgen
Vi har skapat en unik möjlighet att diska ömtåliga men 
skrymmande glas i den nedre korgen. Med vinglashyllan kan du 
säkert diska upp till sex ytterligare extrahöga vinglas samtidigt. 
Glasen vilar säkert i de extradjupa stålslingorna och är vinklade 
så att eventuell restfukt försvinner utan att lämna några fula 
märken. Vinglashyllan finns att köpa som tillbehör.

Bestickbricka med toppfunktion
Högst upp finns en flexibel bestickbricka med egen spolarm och 
plats för sexton uppsättningar bestick eller andra köksredskap. 
Bredden på den översta bestickbrickan har optimerats för att 
göra plats för höga glas i den övre korgen. Om mer plats behövs 
tar du bara bort bestickbrickan.
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Vi har skapat ett Night funktion för oss som låter disk-
maskinen gå medan vi sover. Med det här läget sänks 
vattentrycket i spolarmarna och minskar ljudnivån med 

så mycket som 2 dB jämfört med testvärdet. Det här läget 
är också perfekt för öppna planlösningar med kök och 
vardagsrum i ett.

Night funktion 
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Vi har skapat olika funktioner så att det blir lätt för dig att anpassa ditt favorit-
diskprogram till nya situationer. Istället för att välja i en lång lista med program och 
sedan en lång lista med olika alternativ och inställningar kan du nu bara välja en 
lämpligt funktion och trycka på start.

Green funktion
Green funktion sparar både vatten och energi. Temperaturen sänks och varje steg 
i cykeln förlängs för att spara vatten och få samma perfekta diskresultat som ett 
normalt program.

Speed funktion
Om du vill att disken ska bli klar snabbare väljer du bara Speed funktionen som 
minskar programtiden med 50%. För att få bästa möjliga diskresultat på till-
gänglig tid används mer vatten och energi.

Designad 
för olika 
situationer

Intensive funktion
Välj det här läget när du har smutsig disk med intorkad mat. Intensiv funktion ökar 
spolarmstrycket så mer värme och vatten används under cykeln.
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Självrengöringsprogrammet ser till att baljan, vattenåtervinnings-
tanken och spolsystemet är noggrant rengjorda. Regelbunden 
rengöring är avgörande för både diskresultat och maskinens 
livslängd. Använd vanligt diskmedel, citronsyra eller ett speciellt 
maskindiskmedel.

Vem rengör diskmaskinen?

För att förbättra diskmaskinens prestanda ännu mer har vi 
försett våra diskmaskiner med två separata högtrycks Power 
Zones™ för underkorgen. Wide Spray™ för extra effektiv 
diskning av kastruller och grytor och Jet Spray™ för diskning av 
höga, smala föremål som nappflaskor eller vaser. Wide Spray™ 
skapar en vattenstråle med högt tryck medan munstycket 
sprider vattnet så att mängden vatten ökas på ytan av det som 
ska diskas. Resultatet är effektiv rengöring av riktigt smutsig 
disk.

Ytterligare två strömkällor Dubbel prestanda med Twin Tubes™
ASKO:s diskmaskiner är kända för sitt exceptionella diskresultat. 
Hemligheten är vårt noggrant utformade och testade 
sköljningssystem, som består av så många som 11 spolzoner 
och som täcker alla hörn i diskmaskinsutrymmet. Varje korg har 
också sitt eget sköljsystem, t.ex. mittkorgen där du hittar Twin 
Tubes™, som är en särskild spolzon för mittkorgen.



18 495 kr
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728575DFI676GXXL
Integrerbar diskmaskin
Style
Mått (H×B×D): 85,9-91 × 59,6 × 57,4 cm
Installerat med 700-800 mm köksdörrar*
(max vikt på dörren 3,5 – 10 kg)

Tekniska specifikationer
 n Energiklass: A++
 n Anslutningseffekt: 1900 W
 n Säkring: 10 amp

Normalprogram
 n Energiförbrukning - 
normalprogram: 0,97 kWh

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

 n Energiförbrukning/år: 276 kWh
 n Vattenförbrukning/år: 2772 L
 n Ljudnivå (max.): 39 dB(A)

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

 n 13 program: Normaldisk; 
Autodisk; Ecodisk; Hygiendisk; 
Daglig disk; Tidsprogram; 
Plastdisk; Avspolning; 
Överkorgsdisk; Underkorgsdisk; 
Kristall/Glas; Snabb Proffsdisk; 
Självrengöring

 n Max temp. inkommande 
varmvatten: 70° C

Funktioner
 n Kontroll: Knapp
 n Green funktion
 n Speed funktion
 n Night funktion
 n Intensive funktion
 n Hygienprogram
 n Minnesprogram
 n Fördröjd start upp till 24 timmar
 n 4 LED-lampor
 n Status Light™ - smart 
färgindikering av diskcykeln

 n Självrensande filter
 n Feldiagnostik
 n Översvämningsskydd

Utrustning
 n Motor: Kolfri motor - BLDC
 n Rostfritt stål
 n PowerZones™: 3
 n Antal spolarmar: 3
 n Power Zone™ Cutlery - extra 
diskkraft för bestickskorgen

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

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

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

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

 n Diskmaskinen levereras utan 
den visade fronten

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

Integrerbar 
diskmaskin

* Vid montering av luckor mellan 70–72 cm kommer en del av gångjärnen att synas under luckan. Vid montering av väldigt lätta eller tunga köksluckor på fullintegrerade diskmaskiner, kan det vara behov för andra slags fjädrar  
  än dem som kommer med produktens öppna/stäng mekanism. Till 82-87 cm höga diskmaskiner rekommenderas det extra kraftiga fjädrar och för XXL 86-91 cm höga diskmaskiner rekommenderas mindre kraftiga fjädrar.
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Detta är ett program som inspirerats av professionella 
diskmaskiner där hastigheten är det viktigaste. Quick Pro 
Wash-programmet är perfekt när du vet att du behöver samma 
porslin, glas eller andra köksredskap flera gånger vid samma 
tillfälle. Det här programmet är perfekt för snabbdiskning mellan 
förrätten och huvudrätten, under en stor middag, när du bakar 
eller lagar mat.

Hygienprogrammet kan användas för effektiv diskning av 
nappflaskor och andra föremål som det kan vara bra att hålla 
extra rena. För att förhindra bakterietillväxt och ta bort lukt 
från exempelvis skärbrädor höjer vi temperaturen till 70° C i 
huvuddiskprogrammet och slutsköljningsprogrammen. Detta är 
även perfekt för noggrann diskning av burkar för personer som 
gör sin egen sylt eller marmelad. Resultatet blir extra rent och 
hygieniskt.

Hygienprogram för djuprengöringQuick Pro Wash



13 995 kr

13 095 kr
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* Vid montering av luckor mellan 70–72 cm kommer en del av gångjärnen att synas under luckan. Vid montering av väldigt lätta eller tunga köksluckor på fullintegrerade diskmaskiner, kan det vara behov för andra slags fjädrar  
  än dem som kommer med produktens öppna/stäng mekanism. Till 82-87 cm höga diskmaskiner rekommenderas det extra kraftiga fjädrar och för XXL 86-91 cm höga diskmaskiner rekommenderas mindre kraftiga fjädrar.

733640

Kök - 728573

DFI654G
Integrerbar diskmaskin
Style
Mått (H×B×D): 81,9 - 87 × 59,6 × 55,9 cm
Standard dörrstorlek 680-760mm*
(max vikt på dörren 3,5 – 12 kg)

DFI654GXXL
Integrerbar diskmaskin
Style
Mått (H×B×D): 85,9-91 × 59,6 × 55,9 cm
Installerat med 700-800 mm köksdörrar*
(max vikt på dörren 3,5 – 10 kg)

Tekniska specifikationer
 n Energiklass: A+++
 n Anslutningseffekt: 1900 W
 n Säkring: 10 amp

Normalprogram
 n Energiförbrukning - 
normalprogram: 0,84 kWh

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

 n Energiförbrukning/år: 239 kWh
 n Vattenförbrukning/år: 2716 L
 n Ljudnivå (max.): 42 dB(A)

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

 n 13 program: Normaldisk; 
Autodisk; Ecodisk; Hygiendisk; 
Daglig disk; Tidsprogram; 
Plastdisk; Avspolning; 
Överkorgsdisk; Underkorgsdisk; 
Kristall/Glas; Snabb Proffsdisk; 
Självrengöring

 n Max temp. inkommande 
varmvatten: 70° C

Funktioner
 n Kontroll: Knapp
 n Green funktion
 n Speed funktion
 n Night funktion
 n Intensive funktion
 n Hygienprogram
 n Minnesprogram
 n Fördröjd start upp till 24 timmar
 n Status Light™ - smart 
färgindikering av diskcykeln

 n Självrensande filter
 n Feldiagnostik
 n Översvämningsskydd

Utrustning
 n Motor: Kolfri motor - BLDC
 n Rostfritt stål
 n PowerZones™: 3
 n Antal spolarmar: 2
 n Power Zone™ Cutlery - extra 
diskkraft för bestickskorgen

 n Korgnivåer: 3
 n Övre korg: Korg med tätt 
trådmönster; Fällbar vinhylla - 
höger; Fällbar/delbar vinhylla 
- vänster; Två fällbara glasstöd; 
Bred knivhållare; China Guard  
- skyddar ömtålig last från 
den roterande spolarmen; 
LightLock; Lättglidande 
teleskopsskenor med kullager 
för överkorgen

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

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

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

� 

Integrerbara 
diskmaskiner



När du öppnar luckan glider träfronten uppåt.

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

* utan statuslampa

72



12 295 kr

11 495 kr

11 695 kr
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* Vid montering av luckor mellan 70–72 cm kommer en del av gångjärnen att synas under luckan. Vid montering av väldigt lätta eller tunga köksluckor på fullintegrerade diskmaskiner, kan det vara behov för andra slags fjädrar  
  än dem som kommer med produktens öppna/stäng mekanism. Till 82-87 cm höga diskmaskiner rekommenderas det extra kraftiga fjädrar och för XXL 86-91 cm höga diskmaskiner rekommenderas mindre kraftiga fjädrar.

731929

731930

DFI444B
Integrerbar diskmaskin
Logic
Mått (H×B×D): 81,9 - 87 × 59,6 × 55,9 cm
Standard dörrstorlek 680-760mm*
(max vikt på dörren 3,5 – 12 kg)

DFI444BXXL
Integrerbar diskmaskin
Logic
Mått (H×B×D): 85,9-91  × 59,6 × 55,9 cm
Installerat med 700-800 mm köksdörrar*
(max vikt på dörren 3,5 – 10 kg)

Tekniska specifikationer
 n Energiklass: A+++
 n Anslutningseffekt: 1900 W
 n Säkring: 10 amp

Normalprogram
 n Energiförbrukning - 
normalprogram: 0,83 kWh

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

 n Energiförbrukning/år: 237 kWh
 n Vattenförbrukning/år: 2772 L
 n Ljudnivå (max.): 42 dB(A)

Program
 n Disktemperaturer: 70, 65, 60, 
55, 50° C

 n 7 program: Autodisk; 
Snabbprogram; 
Intensivprogram; Ecodisk; 
Hygiendisk; Tidsprogram; 
Avspolning

 n Max temp. inkommande 
varmvatten: 70° C

Funktioner
 n Kontroll: Knapp
 n Speed funktion
 n Night funktion
 n Snabbdisk
 n Hygienprogram
 n Minnesprogram
 n Turbo Drying+™
 n Fördröjd start upp till 24 timmar
 n Status Light™ - smart 
färgindikering av diskcykeln

 n Automatisk lucköppning
 n Självrensande filter
 n Feldiagnostik
 n Översvämningsskydd

Utrustning
 n Motor: Kolfri motor - BLDC
 n Rostfritt stål
 n PowerZones™: 3
 n Antal spolarmar: 3
 n Korgnivåer: 3
 n Övre fack: Lätt höjdjustering; 
Delbar och flyttbar toppkorg; 
Knivhylla; Hylla för skålar; Med 
teleskopskenor

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

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

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

732455DSD444B
Integrerbar diskmaskin
Logic
Mått (H×B×D): 81,9 - 87 × 59,6 × 55,9 cm
Sliding Door - glidskenor som passar till alla lådor och socklar
(max vikt på dörren 3,5 – 12 kg)

Integrerbara 
diskmaskiner
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Kyl- och frysskåp

ASKO kylning medger sömlös integrering i köket. Du kan 
välja att ha det industriella utseendet i rostfritt stål eller 
sätta på dina egna luckor som matchar köksskåpen. 

ASKOs kyl-,frys- och vinskåp är inte bara produkter som 
kan anpassas efter dina behov, men även designikoner i 
köket.

Modern skandinavisk design 
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Mat och vin är en oslagbar kombination
Tycker du att vinet är värt samma uppmärksamhet som maten? Det 
tycker i alla fall vi. Därför har vi skapat den oslagbara kombinationen: 
en vinkällare med en konvertibel frys som kan användas som kyl. 



41 995 kr

16 295 kr

733123RWFN2684BL
Kyl/frys/vinkyl
Black steel
Mått (BxHxD) 60 × 185 × 62,5 cm 

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

 n Nettokapacitet för kylskåp: 225 l
 n Nettokapacitet för frys: 85 l

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

 n Dörrmaterial:  
Äkta rostfritt stål med 
TouchFree-beläggning

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

 n Ljudlarm för öppen dörr

Funktioner
 n Vinkyl med 6 flaskhyllor i trä och 
en träkorg

 n Nedre Convertible Zone:  
Frys eller kyl

 n Adaptive Temperature Control
 n ActiveAir för återställning av rätt 
temperatur

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

Black Steel tillbehör
 n Övre kåpa AC212B (684896) 
för montering av vinkombin 
RWFN2684BL  tillsammans 
med RFN2284B i en perfekt 
vincenterlösning 

 n Sats för sida vid sida FSW60B  
(686985) för montering av 
vinkombin RWFN2684BL  
tillsammans med RFN2284B i 
en perfekt vincenterlösning

733124RFN2284B
Kyl/frysskåp
Black steel
Mått (BxHxD) 60 × 185 × 62,5 cm 

Kapacitet
 n Nettokapacitet för kylskåp: 
222 L

 n Nettokapacitet för frys: 85 L

Allmänt
 n Anslutningseffekt: 120 W
 n Stjärnklassificering: 4
 n Säkerhetstid vid strömavbrott: 
18 Tim

 n Fryskapacitet: 12 kg/dygn
 n Ljudnivå (max.): 42 dB(A)
 n Dörrmaterial: Rostfritt stål med 
TouchFree belägning

 n Antal kompressorer: 1
 n EcoMode
 n Displaytyp: LED display
 n LED-ljus
 n Ljudalarm vid öppen dörr
 n Hjul på bakkant
 n Dörröppning: Omhängningsbar 
dörr

 n Nedre Convertible Zone:  
Frys eller kyl

Kyl
 n FreshAir™: Jonisator i kylskåpet
 n Luftcirkulation: Multiflow 360°: 
Multi 3D luftcirkulation

 n AdaptCool: Intelligent 
minnessystem

 n SuperCool funktion

 n Active Freshbox™ för frukt och 
grönt

 n 4 glashyllor
 n Active Coldbox™ - 0° C för kött 
och fisk

 n Flaskhållare: Flaskhylla med fast 
hållare

 n Ägg/Isfack: 1 x 7

Frys
 n NoFrost Plus
 n Auto defrost
 n FastFreeze
 n Super Freeze™: mycket intensiv 
frysning i den övre fryslådan

 n Infrysning: 3 lådor
 n BigBox™

Black Steel tillbehör
 n Övre kåpa AC212B (684896) 
för montering av vinkombin 
RWFN2684BL  tillsammans 
med RFN2284B i en perfekt 
vincenterlösning 

 n Sats för sida vid sida FSW60B  
(686985) för montering av 
vinkombin RWFN2684BL  
tillsammans med RFN2284B i 
en perfekt vincenterlösning

77

Fristående  
kyl/frys/vinkyl
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576633

41 595 kr
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RWFN2684SL
Kyl/frys/vinkyl
Rostfritt stål
Mått (BxHxD) 60 × 185 × 62,5 cm 

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

 n Nettokapacitet för kylskåp: 225 l
 n Nedre omvandlingsbar låda: 
Frys eller kyl

 n Nettokapacitet för frys: 85 l

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

 n Dörrmaterial:  
Äkta rostfritt stål med 
TouchFree-beläggning

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

 n Ljudlarm för öppen dörr

Funktioner
 n Vinkyl med 6 flaskhyllor i trä och 
en träkorg

 n Nedre Convertible Zone:  
Frys eller kyl

 n Adaptive Temperature Control
 n ActiveAir för återställning av rätt 
temperatur

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

Fristående  
kyl/frys/vinkyl

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

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



Håll färsk mat färsk

Mer smak, mindre avfall

När mat utsätts för externa förhållanden kommer den att 
börja försämras och förlora sitt näringsvärde. Med funktionen 
Dura Fresh kan du manuellt skapa det perfekta mikroklimatet 
för maten. Placera kött, fisk och mejeriprodukter i den 
övre luftfuktighetslådan och frukt och grönsaker i de lägre 
luftfuktighetslådorna och ställ in lämplig temperatur.

Med våra nya integrerade kylar och frysar kan du bevara 
smak och näringsämnen i maten medan du gör en insats för 
både miljön och plånboken. De har massor av matbevarande 
funktioner på insidan, samtidigt som utsidan smälter in i alla 
köksmiljöer.

Perfekt fuktbalans
För lite fukt torkar ut och för mycket fukt skapar grogrund 
för mikroorganismer som försämrar frukt och grönsaker. 
Med funktionen Automatic Humidity Control kontrolleras 
luftfuktigheten automatiskt med hjälp av en membranfunktion 
som öppnas när luftfuktigheten är över 90 %. Detta förlänger 
fruktens och grönsakernas hållbarhet och färskhet markant.

Ingen avfrostning med No Frost
Med vår nya funktion No Frost behöver du inte frosta av frysen. 
Frysen kommer generellt att bli enklare att hantera och maten 
fryser inte ihop i klumpar. Utan is kan du använda frysens hela 
utrymme och energin mer effektivt eftersom du fryser mat och 
inte is. Du sparar både pengar och miljö.

81
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Integrerbara kylskåp

732594

Kök - 732593

R31831I
Integrerbart kylskåp
Advanced Line
Mått (BxHxD) 55,5 × 177,2 × 54,5 cm 

R31842I
Integrerbart kylskåp
Premium+
Mått (BxHxD) 55,5 × 177,2 × 54,5 cm 

Allmänt
 n Energiklass: A++
 n Energiförbrukning kWh/24h: 
0,361 kWh

 n Anslutningseffekt: 85 W
 n Säkring: 10 amp
 n Nettokapacitet för kylskåp: 
300 L

 n Ljudnivå (max.): 36 dB(A)
 n Inverterkompressor
 n Eco Mode
 n Displaytyp: LED display
 n Kylfläkt
 n LED belysning i sidan, LED-
remsa under partitionsväggen

 n Ljudalarm vid öppen dörr
 n Temperatur indikator: Digital 
indikator för kylskåp, Digital 
temperaturindikator för nollzons 
lådan

 n Ljud och ljussignal vid för hög 
temperatur i kylen - vit ljussignal

 n Dörrmaterial: Stål
 n Dörröppning: Omhängningsbar 
dörr

 n Dörrgångjärn: Gångjärn - dörr 
till dörr SoftClose

Kyl
 n AdaptCool: Intelligent 
minnessystem

 n Smart Super Cool
 n Super Cool funktion
 n 6 glashyllor
 n MultiAdjust hyllor
 n Dörrhylla för flaskor: 2 
enkelhållare med glidstopp

 n Hyllor i skåpsdörren: 3 
flaskhyllor

 n Antal förvaringsfack för ost och 
smör: 1 MultiBox med trälock

Allmänt
 n Energiklass: A++
 n Energiförbrukning kWh/24h: 
0,309 kWh

 n Anslutningseffekt: 75 W
 n Säkring: 10 amp
 n Nettokapacitet för kylskåp: 
301 L

 n Ljudnivå (max.): 37 dB(A)
 n 1 kompressor
 n Displaytyp: LED display
 n Kylfläkt
 n LED-ljus
 n Ljudalarm vid öppen dörr
 n Temperatur indikator: Digital 
indikator för kylskåp

 n Ljud och ljussignal vid för hög 
temperatur i kylen - vit ljussignal

 n Dörrmaterial: Stål
 n Dörröppning: Omhängningsbar 
dörr

 n Dörrgångjärn: Gångjärn - dörr 
till dörr SoftClose

Kyl
 n AdaptCool: Intelligent 
minnessystem

 n IonAir med DynamiCooling
 n Smart Super Cool
 n Super Cool funktion
 n Coldbox™ (2-3° C)
 n 7 glashyllor
 n MultiAdjust hyllor
 n Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla 
med 2 flaskhållare

 n Flaskhållare
 n Hyllor i skåpsdörren: 4 
dörrhyllor

 n Antal förvaringsfack för ost och 
smör: 1 MultiBox

20 995 kr

12 295 kr
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Integrerbara frysskåp

733860

Kök - 732602

FN31831I
Integrerbart frysskåp
Premium+
Mått (BxHxD) 55,5 × 177,2 × 54,5 cm 

FN31842I
Integrerbart frysskåp
Premium+
Mått (BxHxD) 55,5 × 177,2 × 54,5 cm 

Allmänt
 n Energiklass: A++
 n Energiförbrukning kWh/24h: 
0,638 kWh

 n Anslutningseffekt: 80 W
 n Säkring: 10 amp
 n Nettokapacitet för frys: 196 L
 n Säkerhetstid vid strömavbrott: 
12 Tim

 n Fryskapacitet: 10 kg/dygn
 n Ljudnivå (max.): 39 dB(A)
 n Inverterkompressor
 n Eco Mode
 n Displaytyp: LED display
 n Upplyst fryssektion: LED
 n Ljudalarm vid öppen dörr
 n Temperatur indikator: Digital 
temperaturindikator för frys

 n Dörrmaterial: Stål

 n Dörröppning: Omhängningsbar 
dörr

 n Dörrgångjärn: Gångjärn - dörr 
till dörr SoftClose

Frys
 n Automatisk avfrostning
 n Auto Fast Freeze
 n Fast Freeze
 n 3 glashyllor
 n Isform
 n Infrysning: 1 dörr, 7 dörrfack

Allmänt
 n Energiklass: A++
 n Energiförbrukning kWh/24h: 
0,665 kWh

 n Anslutningseffekt: 80 W
 n Säkring: 10 amp
 n Nettokapacitet för frys: 212 L
 n Säkerhetstid vid strömavbrott: 
12 Tim

 n Fryskapacitet: 10 kg/dygn
 n Ljudnivå (max.): 39 dB(A)
 n Inverterkompressor
 n Displaytyp: LED display
 n Upplyst fryssektion: LED
 n Ljudalarm vid öppen dörr
 n Temperatur indikator: Digital 
temperaturindikator för frys

 n Dörrmaterial: Stål

 n Dörröppning: Omhängningsbar 
dörr

 n Dörrgångjärn: Gångjärn - dörr 
till dörr SoftClose

Frys
 n Automatisk avfrostning
 n Auto Fast Freeze
 n Fast Freeze
 n 7 glashyllor
 n Infrysning: 1 dörr, 7 dörrfack

19 395 kr

16 895 kr
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732600

732591

RFN31831I
Integrerbart kyl/frysskåp
Advanced Line
Mått (BxHxD) 55,5 × 177,2 × 54,5 cm 

RFN31842I
Integrerbart kyl/frysskåp
Premium+
Mått (BxHxD) 55,5 × 177,2 × 54,5 cm 

732601RF31831I
Integrerbart kyl/frysskåp
Advanced Line
Mått (H×B×D): 177,2 × 54 × 54,5 cm

Integrerbara  
kyl/frysskåp

Allmänt
 n Energiklass: A++
 n Energiförbrukning kWh/24h: 
0,665 kWh

 n Anslutningseffekt: 90 W
 n Säkring: 10 amp
 n Nettokapacitet för kylskåp: 160 L
 n Nettokapacitet för frys: 66 L
 n Säkerhetstid vid strömavbrott: 
13 Tim

 n Fryskapacitet: 8 kg/dygn
 n Ljudnivå (max.): 38 dB(A)
 n Eco Mode
 n Displaytyp: LCD display
 n Kylfläkt
 n Upplyst fryssektion: LED
 n LED belysning i sidan, LED-
remsa under partitionsväggen

 n Ljudalarm vid öppen dörr
 n Digital temperaturindikator för kyl 
och frys och för nollzons lådan

 n Dörrmaterial: Stål

 n Omhängningsbar dörr
 n Gångjärn - dörr till dörr SoftClose

Kyl
 n AdaptCool: Intelligent 
minnessystem

 n Super Cool funktion
 n Ljud och ljussignal vid för hög 
temperatur - vit ljussignal

 n 4 glashyllor
 n MultiAdjust hyllor
 n 1 dörrhylla med justerbar hållare
 n 1 Dörrhylla
 n 1 MultiBox med trälock

Frys
 n Cool Flow+ System
 n Auto Fast Freeze
 n Fast Freeze
 n 1 glashylla
 n Isform
 n Infrysning: 3 lådor

Allmänt
 n Energiklass: A++
 n Energiförbrukning kWh/24h: 
0,63 kWh

 n Anslutningseffekt: 115 W
 n Säkring: 10 amp
 n Nettokapacitet för kylskåp: 
180 L

 n Nettokapacitet för frys: 68 L
 n Säkerhetstid vid strömavbrott: 
16 Tim

 n Fryskapacitet: 8 kg/dygn
 n Ljudnivå (max.): 39 dB(A)
 n 1 kompressor
 n Displaytyp: LED display
 n Kylfläkt
 n LED-ljus
 n Ljudalarm vid öppen dörr
 n Digital indikator för kylskåp
 n Ljud och ljussignal vid för hög 
temperatur i kylen - vit ljussignal

 n Dörrmaterial: Stål

 n Omhängningsbar dörr
 n Gångjärn - dörr till dörr 
SoftClose

Kyl
 n AdaptCool: Intelligent 
minnessystem

 n IonAir med DynamiCooling
 n Super Cool funktion
 n Coldbox™ (2-3° C)
 n 5 glashyllor
 n MultiAdjust hyllor
 n 1 dörrhylla med 1 flaskhållare
 n Flaskhållare
 n 2 dörrhyllor
 n 1 MultiBox

Frys
 n Cool Flow+ System
 n Auto Fast Freeze
 n Fast Freeze
 n 2 glashyllor
 n Infrysning: 3 lådor

Allmänt
 n Energiklass: A++
 n Energiförbrukning kWh/24h: 
0,616 kWh

 n Anslutningseffekt: 100 W
 n Säkring: 10 amp
 n Nettokapacitet för kylskåp: 
187 L

 n Nettokapacitet för frys: 71 L
 n Säkerhetstid vid strömavbrott: 
18 Tim

 n Fryskapacitet: 3,5 kg/dygn
 n Ljudnivå (max.): 38 dB(A)
 n 1 kompressor
 n Displaytyp: LED display
 n Kylfläkt
 n LED-ljus
 n Ljudalarm vid öppen dörr
 n Digital indikator för kylskåp
 n Dörrmaterial: Stål
 n Omhängningsbar dörr
 n Glidbeslag

Kyl
 n AdaptCool: Intelligent 
minnessystem

 n IonAir med DynamiCooling
 n Ljud och ljussignal vid för hög 
temperatur - vit ljussignal

 n 5 glashyllor
 n MultiAdjust hyllor
 n Stor grönsakslåda med 
fuktighetsreglering

 n Extra dold förvaring
 n 1 dörrhylla med 2 flaskhållare
 n Flaskhållare
 n 2 dörrhyllor
 n 1 MultiBox

Frys
 n Mindre isbildning i frysen
 n Fast Freeze
 n 2 glashyllor
 n Infrysning: 3 lådor

23 295 kr

15 395 kr

12 295 kr
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Integrerbara  
kyl- och frysskåp, 
underbänkar

Kök - 535192

Kök - 535173

F2282I
Integrerbart frysskåp - underbänk
Vit
Mått (BxHxD) 59,6 × 82 × 54,5 cm 

R2282I
Integrerbart kylskåp - underbänk
Vit
Mått (BxHxD) 59,6 × 82 × 54,5 cm 

Allmänt
 n Energiklass: A++
 n Energiförbrukning kWh/24h: 
0,254 kWh

 n Anslutningseffekt: 70 W
 n Säkring: 10 amp
 n Nettokapacitet för kylskåp: 
143 L

 n Ljudnivå (max.): 36 dB(A)
 n 1 kompressor
 n Mekanisk betjäning
 n LED lampor på sidan
 n Dörrmaterial: Stål
 n Dörröppning: Omhängningsbar 
dörr

 n Dörrgångjärn: Gångjärn - dörr 
till dörr SoftClose

Kyl
 n 3 glashyllor
 n 1 delbar hylla
 n Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla
 n Hyllor i skåpsdörren: 1 justerbar 
låda, Justerbar hylla

 n Antal förvaringsfack för ost och 
smör: 1 MultiBox

Allmänt
 n Energiklass: A++
 n Energiförbrukning kWh/24h: 
0,392 kWh

 n Anslutningseffekt: 90 W
 n Säkring: 10 amp
 n Nettokapacitet för frys: 86 L
 n Säkerhetstid vid strömavbrott: 
17 Tim

 n Fryskapacitet: 9 kg/dygn
 n Ljudnivå (max.): 38 dB(A)
 n 1 kompressor
 n Elektronisk inställning av 
temperatur

 n Varningslampa vid för hög 
temperatur i frysutrymmet

 n Dörrmaterial: Stål
 n Dörröppning: Omhängningsbar 
dörr

 n Dörrgångjärn: Gångjärn - dörr 
till dörr SoftClose

Frys
 n Fast Freeze
 n Infrysning: 1 låda
 n Förvaring: 2 lådor

12 395 kr

12 395 kr
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Trots mer än 70 år i branschen vilar vi inte på lagrarna 
utan försöker hela tiden ta reda på hur vi kan göra våra 
produkter ännu bättre. Den här gången har vi gjort vårt 
bästa för att lära oss av användarna och ta reda på vad 
de har störst problem med i tvättstugan.

Dessa lärdomar har vi kombinerat med vår mångåriga 
erfarenhet av både hushållstvätt och kommersiell tvätt 
och skapat en helt ny generation snygga, användar-
vänliga och innovativa tvättmaskiner och torktumlare 
med lång livslängd.

Vi går vår egen väg

Tvätt och tork



87



88

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

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

Quattro Construction™

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

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

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

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

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

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

Egenskaper
 n Adapt Tech tvättning - Intelligent 
minne

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

Funktioner
 n Personliga inställningar för alla 
program

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

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

15 095 kr

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

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

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

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

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

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

Egenskaper
 n Adapt Tech tvättning - Intelligent 
minne

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

Funktioner
 n Personliga inställningar för alla 
program

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

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

13 395 kr

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

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

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

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

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

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

 n Varning vid full 
kondensvattenbehållare

 n Restfuktighetssensor
 n Automatisk avstängning när 
luckan öppnas

 n Låg torktemperatur
 n TwinAir
 n Borstlös (BLDC)

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

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

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

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

 n Varning vid full 
kondensvattenbehållare

 n Restfuktighetssensor
 n Automatisk avstängning när 
luckan öppnas

 n Låg torktemperatur
 n TwinAir
 n Borstlös (BLDC)

576719

586979

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

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

15 095 kr

16 595 kr

Torktumlare



92

Torkskåp

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

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

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

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

Stor kapacitet och flexibilitetVarma handdukar och behagliga 
vinterstövlar

Konstruktion och prestanda 
 n Förstärkt och ljudisolerad dörr 
 n Dörrguide för perfekt justering 
 n Avfuktningskapacitet 22 g/min 
 n Tvättlina 16 m 
 n Kapacitet 4 kg 
 n Luftflöde 945 m³/h 
 n Kortast program (min) 75 min 

Interaktion och kontroll 
 n Manöverpanel med programval 
 n Intelligent minnesfunktion 

Design och integration 
 n Omhängningsbar dörr 
 n Justerbar höjd för att passa in 
med tvättmaskin, torktumlare 
och Hidden Helpers™ 

 n Möjligt att installera i skåpet 

 n Väggmontering är möjligt 
 n Kondensbehållarens placering: 
Under 

 n Kondens med avlopp: Behållare 
och avlopp 

 n Motorns placering: Under 
torkutrymmet 

Säkerhet och underhåll 
 n Dörrkontakt 

Teknisk data 
 n Ljudnivå (max.) 70 dB(A) 
 n Kabelkoppling Euro 
 n Antal faser 1 
 n Elkabel, längd 2,29 m 

675927

675664

675342

DC7794HP.W
Fristående torkskåp med Värmepump
Vit
Levereras högerhängt - kan ändras till vänsterhängt
Mått (H×B×D) 184 × 59,5 × 67,5 cm

DC7784V.S
Torkskåp
Rostfritt stål
Levereras högerhängt - kan ändras till vänsterhängt
Mått (H×B×D) 193 × 59,5 × 67,5 cm

DC7784V.W
Torkskåp
Vit
Levereras högerhängt - kan ändras till vänsterhängt
Mått (H×B×D) 193 × 59,5 × 67,5 cm

Allmänt
 n Blow air directly to the 
production

 n Fällbara och utdragbara 
hängare

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

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

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

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

 n Vändbar lucka: Ja

33 295 kr

18 095 kr

15 895 kr
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Med ASKOs unika vitvaror i ditt hem får du plats med tvättmaskin, 
torktumlare, torkskåp (DC7784V) och strykbräda på mindre än 1 m² 
(0,72 m² för att vara mer exakt). Därmed kan du mycket enklare få 

hela tvättprocessen avklarad från tvättning och torkning till sortering 
och strykning. Det enda problemet är vad du ska göra med allt extra 
utrymme.

Få plats för mer

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

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

Strykbräda Sorteringslåda

5 299 kr

5 869 kr

5 009 kr

5 589 kr

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

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

 n Inbyggt 220 V-uttag till strykjärn

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

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

 n Utdragbart sorteringshyllplan
 n Trådkorg till den sorterade 
tvätten

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

576552

576554

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

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

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

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

732756

732757



OCS8687B
OCS8687A
OCS8664B

OCS8664A
OCS8664S

OCS8678G

OP8678G

OCS8478G

OCM8478G

OCS8487B
OCS8487A
OCS8464B

OCS8464A
OCS8464S

Medföljande tillbehör
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2 bakplåtar
1 långpanna
1 ugnsgaller, premium
2 XL-ångplåtar utan hål
1 XL-ångplåt med hål
1 ångplåt 2/3 med hål
1 ångplåt 1/3 med hål
1 köttermometer

1 glastallrik
2 bakplåtar 
1 långpanna
1 ugnsgaller, premium 
1 grillspett
1 köttermometer

1 bakplåt
1 ugnsgaller, premium
2 XL-ångplåtar utan hål
1 XL-ångplåt med hål
1 ångplåt 2/3 med hål
1 ångplåt 1/3 med hål
1 köttermometer

1 glastallrik
1 bakplåt
2 ugnsgaller, premium

2 bakplåtar
1 långpanna
1 grillgaller
1 XL-ångplåt utan hål
1 XL-ångplåt med hål
1 köttermometer

1 bakplåt
1 ugnsgaller, premium
1 XL-ångplåtar utan hål
1 XL-ångplåt med hål
1 köttermometer



OP8687B
OP8687A

OP8664B
OP8664A

OP8664S

OCM8487B
OCM8487A

OCM8464B
OCM8464A

OCM8464S

2 719 kr2 869 kr

Tillköp tillbehör 
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1 glastallrik
2 bakplåtar
1 långpanna
1 grillgaller
1 köttermometer

1 glastallrik
1 bakplåt
1 grillgaller

Elements by ASKO front - 513719

Passar till alla fullt integrerade diskmaskiner 

ASKO Craft front - 508044

Passar till alla fullt integrerade diskmaskiner

719 kr

Vinglashylde – 441358

Hållare till extra höga vinglas.  
Placeras i underkorgen.  

Passar till alla fullintegrerade diskmaskiner.
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Installationsritningar
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* Connexion au gaz 
* Connessione gas
* Подключение газа

522

45

644

484 554

69*

490

600

560

60

* Gas connection
* Connexion au gaz 
* Connessione gas
* Подключение газа

48

750
526594*

min.30/50

560
490

600

* Gas connection
* Connexion au gaz 
* Connessione gas
* Подключение газа

48

750
526594*

min.30/50

560
490

600

48

600
526520*

* Gas connection
* Connexion au gaz 
* Connessione gas
* Подключение газа

min.30/50

560
490

600
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HI1994G

HI1355G

490

min. 40

600

860

522

484

43

904

854

HI1995G

HG1365GB

490

min. 40

600

860

522

484

43

904

854

HI1655G

HG1355GB

490

min. 40

600

560

522

484
52

644

554

284
484

522

48

330
75*

* Gas connection
* Connexion au gaz 
* Connessione gas
* Подключение газа

490

600

290

min 40

522

48

330

484
284

75*

* Gas connection
* Connexion au gaz 
* Connessione gas
* Подключение газа

490 290

min. 40
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Installationsritningar

CC4727S, CC4527S CD4934B, CD4934G CD4634B, CD4634G

330

435 253

Ø150

520/770/860

300

8

15

28

898

450

385

440

382

912-1172

180210

ø 150/120

598

450385

440

382

912-1172

180210

ø 150/120

CW4938G CW4934G CW4939S

min. 707
max. 1252

330

325

260

Ø150/120

330

898

260

534

85

898

470

254

45

min 875
max 1195

260330

ø 150/120

min. 950
max. 1200

330 

270

358

Ø150/125

900

600

60

CBB862W

Ø150

98

280
277

73

300

860

840

Min. 15 (mm)
Max. 50 (mm)

l (mm)
w (mm)

l w kg

846 286 15
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CCT9051S

CBB861S CBB761S

CCT1252W

700
1200

220 213

90

1224
724

76 203

!
Min. 15 (mm)
Max. 55 (mm)

1204+4
-0

704+4
-0

480
840

220 213

90

860

504

76 203

!
Min. 15 (mm)
Max. 55 (mm)

844+4
-0

484 +4
-0

Ø150

98

280
277

73

300

860

840

Min. 15 (mm)
Max. 50 (mm)

l (mm)
w (mm)

l w kg

846 286 15

Ø150

98

280
277

73

300

760

740

Min. 15 (mm)
Max. 50 (mm)

l (mm)
w (mm)

l w kg

746 286 15
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Installationsritningar

DFI654GXXL

DFI444BXXL

DSD444B

DFI676GXXL

DFI654G

DFI444B
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lenght
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For height 
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0
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559
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Fan nozzle
adjustment

30 (pivot point)
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Pivot point
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Outlet: 
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Inlet
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860

A

For height 
857-859 mm 
remove nut

A

71
0 

(p
iv

ot
 p

oi
nt

)

74
0

1238
559
519

Fan nozzle
adjustment
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30 (pivot point)
30-94

B

13
1-

18
6

50

Pivot point

B

74

1515
Outlet: 
di Ø19,5

Inlet

90

96
66113

1625

107

L:1825

131-186

50

door 
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860

A

For height 
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min.
820

680-760
(door length)
720-800
(sliding door)

A

For height 
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R31842I - R31831I - FN31842I RFN31831I - RF31831I - RFN31842I

545

1760
1772

10

555

min.560

560-570

1775-1780

min.36

min. 200 cm2 555

680

1033

10

560-570

1775-1780
1772

545

min 560min 36

min 200 cm2

R2282I - F2282I

545

596

600 550

min.
650

150-220

818-898

min.
820

15-79

20
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Vår historia började på 1950-talet. En ung bonde i Jung, söder 
om Lidköping, såg hur hans mamma fick slita. Att tvätta för 
hand är blött, kallt och tungt för kroppen. För att underlätta för 
henne uppfann han en egen maskin – en robust, stabil och 
pålitlig tvättmaskin i gjutjärn och rostfritt stål. ASKO började 
som en kärlekshandling, varken mer eller mindre.

Ingen av oss vet vad framtiden har att erbjuda eftersom vi 
formar den tillsammans. Vi vet bara att vi kommer att fortsätta 
utveckla och förfina de produkter som vi älskar att tillverka och 
är stolta över att leverera.  Du kan känna dig trygg i vetskapen 
om att din ASKO-produkt tar hand om dina kläder, din mat och 
din disk – och i förlängningen dig och dina närmaste.

ASKO  
– en kärlekshandling



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quality Service
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