
Produktkatalog



2

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

funksjonalitet, holdbarhet og miljøbevissthet. Produktene produseres i 
ekstremt høy kvalitet, og våre husholdningsprodukter lages på samme 
måte som de til profesjonell bruk.
ASKO hjelper folk over hele verden med å lage mat, gjøre rent og 
ta seg av familien samtidig som miljøet bevares. Med en særegen 
skandinavisk kulturarv kombinerer ASKO prisbelønnet design med 
smarte funksjoner og løsninger. ”Vi lager produkter som skal komme til 
å bli en høyt verdsatt del av hjemmet og livet ditt.”

Inspired by 
Scandinavia

#inspiredbyscandinavia
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Tradisjonell skandinavisk innovasjon
Craft-serien holder samme høye standard som andre skandinaviske 
oppfinnelser. Ekte håndverk og tradisjon for fornuftig og praktisk 
problemløsning. 
Det oppstår magi i møtet mellom skandinaviske oppfinnelser og 
skandinavisk design – som da den unike justerbare skiftenøkkelen ble 
patentert av en svensk oppfinner i 1892. Den justerbare skiftenøkkelen, 
eller «svenskenøkkelen» som den fortsatt kalles flere steder, er et robust 
og ekstremt nyttig verktøy som ser bra ut samtidig som det er både 

ergonomisk og enkelt å bruke. Dette adelsmerket innen skandinavisk 
oppfinnerkunst består av kun tre deler i herdet støpt stål, og er en 
utmerket oppsummering av skandinavisk design og tradisjon. 
Fellestrekkene med våre Craft-ovner er slående. En perfekt utformet 
metalramme i ett stykke, et solid og ergonomisk stålhåndtak og to 
knapper i helmetall. Ypperlig presisjon med stramme linjer, sømløst 
foldede kanter og ingenting overlatt til tilfeldighetene. Craft er 
skandinavisk perfeksjon for kreative matelskere.



Kr 16 495,-

500359OP8637A
Innebygd pyrolyseovn

Mål (HxBxD): 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

Beskrivelse
 n Energiklasse: A
 n Energiforbruk: 
0,8 kWt (varmluft),  
1 kWt (tradisjonell)

 n Lydnivå (maks.): 47 dB(A)re 1 
pW

 n Tilleggs strøm: 3400 W

Ovn
 n Multifunksjonsovn - 71 ltr. 
Stort matlavningsområde

 n Buet ovnsrom for jevn varme
 n Elektronisk temperaturkontroll
 n LED ikoner
 n Motsatndsdyktig og sterk 
emalje

 n Belegning som forhindrer 
fingeravtrykk

 n DC+ - Dynamic Cooling+
 n Fire lag glass med dobbelt 
varmeavleder

 n Avtakbart flatt innerglass i 
ovnsdør

 n SoftClose
 n Maksimum ovnstemperatur: 
275 °C

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

 n Skinner: Fullt uttrekkbare 
teleskopskinner på 1 nivå med 
stopp-funksjon

 n Stekerist
 n Dyp emaljert langpanne
 n 2 Stekebrett
 n Steketermometer
 n Optimal 360 grader 
varmefordeling

 n Pyrolyserengjøring
 n Dobbelvarmer
 n 87 auto programmer

500366OP8637S
Innebygd pyrolyseovn
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

Kr 11 695,-
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Pyrolyseovner
I likhet med kokekarene du bruker på kjøkkenet, krever ovnen regel-
messig rengjøring. Det er da den nye ASKO-pyrolyseovnen er god å ha. 
Under pyrolyseprogrammet bli ovnen oppvarmet til 465 °C, og alt fett og 

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

729855OP8664S
Innebygd pyrolyseovn
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

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

 n Lydnivå (maks.): 47 dB(A)re 1 
pW

 n Tilleggs strøm: 3400 W

Ovn
 n Multifunksjonsovn - 71 ltr. 
Stort matlavningsområde

 n Buet ovnsrom for jevn varme
 n Elektronisk temperaturkontroll
 n Liten TFT
 n Motsatndsdyktig og sterk 
emalje

 n Belegning som forhindrer 
fingeravtrykk

 n DC+ - Dynamic Cooling+

 n Fire lag glass med dobbelt 
varmeavleder

 n Avtakbart flatt innerglass i 
ovnsdør

 n SoftClose
 n Maksimum ovnstemperatur: 
275 °C

 n Tilberedning på flere nivåer – 
med flere stekebrett av gangen

 n Skinner: Fullt uttrekkbare 
teleskopskinner på 1 nivå

 n Stekerist
 n Dyp emaljert langpanne
 n 1 stekebrett
 n Steketermometer
 n Optimal 360 grader 
varmefordeling

 n Pyrolyserengjøring
 n Dobbelvarmer
 n 87 auto programmer



Vakuumskuff

Sous Vide Berøringsgrensesnitt
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Sous vide- og 
vakuumteknikk

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

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

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

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



Kombidampovner
729859OCS8664S

Innebygd kombi-/dampovn
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

Beskrivelse
 n Energiklasse: A+
 n Energiforbruk: 
0,7 kWt (varmluft),  
0,96 kWt (tradisjonell)

 n Lydnivå (maks.): 47 dB(A)re 1 
pW

 n Dampeffekt: 1200 W
 n Tilleggs strøm: 3400 W

Ovn
 n Kombi-/dampovn  - 73 ltr. 
Stort matlavningsområde

 n Buet ovnsrom for jevn varme
 n Elektronisk temperaturkontroll
 n Liten TFT
 n Motsatndsdyktig og sterk 
emalje

 n Belegning som forhindrer 
fingeravtrykk

 n DC+ - Dynamic Cooling+
 n Tre lag glass med dobbelt 
varmeavleder

 n Avtakbart flatt innerglass i 
ovnsdør

 n Maksimum ovnstemperatur: 
230 °C

 n Tilberedning på flere nivåer – 
med flere stekebrett av gangen

 n Skinner: Fullt uttrekkbare 
teleskopskinner på 1 nivå

 n Stekerist
 n Steam pan
 n Perforert stekebrett til damp
 n 2 Stekebrett
 n Steketermometer
 n Optimal 360 grader 
varmefordeling

 n Vannbeholder: 1,3 ltr.
 n Dampkoking,  
Damp og varmluft

 n Pure Steam System
 n Ensartet 360 grader 
dampfordeling

 n Sous Vide program
 n Avkalkning
 n Dobbelvarmer
 n 160 auto programmer

729863OCS8464S
Innebygd kombi-/dampovn
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm

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

 n Lydnivå (maks.): 47 dB(A)re 1 
pW

 n Dampeffekt: 1200 W
 n Tilleggs strøm: 2600 W

Ovn
 n Kombi-/dampovn - 50 ltr. 
Stort matlavningsområde

 n Buet ovnsrom for jevn varme
 n Elektronisk temperaturkontroll
 n Liten TFT
 n Motsatndsdyktig og sterk 
emalje

 n Belegning som forhindrer 
fingeravtrykk

 n DC+ - Dynamic Cooling+
 n Fire lag glass med dobbelt 
varmeavleder

 n Avtakbart flatt innerglass i 
ovnsdør

 n Maksimum ovnstemperatur: 
230 °C

 n Tilberedning på flere nivåer – 
med flere stekebrett av gangen

 n Skinner: Fullt uttrekkbare 
teleskopskinner på 1 nivå

 n Stekerist
 n Steam pan
 n Perforert stekebrett til damp
 n 2 Stekebrett
 n Steketermometer
 n Optimal 360 grader 
varmefordeling

 n Vannbeholder: 1,3 ltr.
 n Dampkoking,  
Damp og varmluft

 n Pure Steam System
 n Ensartet 360 grader 
dampfordeling

 n Sous Vide program
 n Avkalkning
 n Dobbelvarmer
 n 160 auto programmer

563505ODV8127S
Vakuumskuff
Rustfritt stål

Kr 20 695,-

Kr 18 595,-

Kr 22 095,-

7

 n Sideprofiler i metall for sømløs 
integrering 

 n Mykt, svart glass med 
perleeffekt 

 n Trykkmekaniske for åpning
 n Kan trekkes helt ut på 
teleskopskinner

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

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

 n Tre vakuuminivåer
 n Tre forseglingsnivåer
 n Berøringstaster
 n Skuff i rustfritt stål som er enkel 
å rengjøre



Kr 12 395,-

729857OT8664S
Multifunksjonsovn
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 59,7 × 59,5 × 54,6 cm

Beskrivelse
 n Energiklasse: A+
 n Energiforbruk: 
0,7 kWt (varmluft),  
0,94 kWt (tradisjonell)

 n Lydnivå (maks.): 47 dB(A)re 1 
pW

 n Tilleggs strøm: 3400 W

Ovn
 n Multifunksjonsovn - 73 ltr. 
Stort matlavningsområde

 n Buet ovnsrom for jevn varme
 n Elektronisk temperaturkontroll
 n Liten TFT
 n Motsatndsdyktig og sterk 
emalje

 n Belegning som forhindrer 
fingeravtrykk

 n DC+ - Dynamic Cooling+
 n Tre lag glass med dobbelt 
varmeavleder

 n Avtakbart flatt innerglass i 
ovnsdør

 n SoftClose
 n Maksimum ovnstemperatur: 
275 °C

 n Tilberedning på flere nivåer – 
med flere stekebrett av gangen

 n Skinner: Fullt uttrekkbare 
teleskopskinner på 1 nivå

 n Stekerist
 n Dyp emaljert langpanne
 n 2 Stekebrett
 n Steketermometer
 n Optimal 360 grader 
varmefordeling

 n Dobbelvarmer
 n 87 auto programmer

Multifunksjonsovn
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494186

Kr 2 179,-

Stekeform AD82A
Et perfekt tilbehør til kokeutstyret, som kan brukes på  
ASKO-broinduksjonstoppen og/eller i ASKO-ovnen.

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

 n Hurtig forvarming av 
stekeformen

 n Laget av aluminiumsstøpegods, 
håndstøpt



Kr 4 095,-

Kr 16 495,-

729865OCM8464S
Kombi-/mikrobølgeovn
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm

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

 n Tilleggs strøm: 3000 W

Ovn
 n Kombi-/mikrobølgeovn - 50 ltr. 
Stort matlavningsområde

 n Buet ovnsrom for jevn varme
 n Elektronisk temperaturkontroll
 n Liten TFT
 n Vekselretterteknologi
 n Jevn fordeling av mikrobølger 
uten behov av roteringstallerken

 n Motsatndsdyktig og sterk 
emalje

 n DC+ - Dynamic Cooling+
 n Avtakbart flatt innerglass i 
ovnsdør

 n Maksimum ovnstemperatur: 
250 °C

 n Tilberedning på flere nivåer – 
med flere stekebrett av gangen

 n Skinner: Skinner
 n Stekerist
 n 1 stekebrett
 n Glass langpanne
 n Optimal 360 grader 
varmefordeling

 n Dobbelvarmer
 n 120 auto programmer

578654ODA8117S
Tilbehørsskuff
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 14 × 59,7 × 55 cm

 n Trykkmekaniske for åpning
 n Kan trekkes helt ut på 
teleskopskinner

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

 n Skuff i rustfritt stål som er enkel 
å rengjøre
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I en kombinert ASKO Craft-mikrobølgeovn kan du la sausen 
putre uten at den koker over. Det går an fordi vi bruker 
inverterteknologi, noe som gir en konstant strøm av mikrobølger 
akkurat på det nivået du ønsker. 
I kombinasjon med viften oppnår du en mer jevn fordeling av 
mikrobølgene i ovnsrommet. Dermed er det ikke behov for en 
tallerken, og kapasiteten blir derfor større. Våre kombinerte 
mikrobølgeovner er følgelig blant de største på markedet med 
en kapasitet på opptil 51 liter.

Med vår kombinerte mikrobølgeovn får du all den fleksibiliteten 
du ønsker for kombinert matlaging. Du kan velge mellom fire 
forskjellige tilberedningsmetoder: mikrobølgeovn, viftebasert 
tilberedning med varmluft, grilling og kombinert tradisjonell 
tilberedning i ovn ved hjelp av mikrobølger. I samme 
tilberedningsprogram kan du tine, bytte til tradisjonell varmluft 
og avslutte med en kort periode med grilling. Sammen med 
opptil 120 autoprogrammer kan du tilberede hva som helst 
akkurat som du vil.

Funksjonell mat Invertersystem med mikrobølger

Mikro-/Kombiovner
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631001

Kr 6 995,-

OM8334S er utstyrt med infravarmere som gjør det mulig for 
deg å først bruke mikrobølger til tining, før du avslutter med 
grillfunksjonen for å skape en sprø skorpe. Grillelementet kan 
brettes, slik at det er mulig med enkel rengjøring av hulrommet 
og infravarmeren.

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

Mikrobølgeovn for matlaging på høyt nivå Fra frossen til sprø overflate

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

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

Bruk og fleksibilitet
 n Rustfritt stål innvendig med 
bunn i keramikk

 n Bruningstallerken
 n Metallrist

Samhandling og styring
 n Berøringskontrollpanel med 
LCD-display

 n Trykknotter
 n Elektronisk system for 
døråpning

Funksjoner, programmer og 
modi

 n Kombinert oppvarming:  
Mikrobølger + grill

 n Antall effektnivåer: 5

Mikrobølgeovn



555251CM8457S
Automatisk kaffemaskin
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 45,5 × 59,2 × 45 cm

Kr 6 895,-

Kr 30 995,-
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Bruk varmeskuffen til å holde maten varm, varme opp tallerkener 
og kopper eller rett og slett til oppbevare ting i. Utsiden av 
rustfritt stål er holdt i en enkel og moderne stil og er designet 
sammen med våre andre hvitevarer.

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

 n Automatisk cappuccino 
funksjon

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

 n Pumpetrykk: 15 bar
 n Tilleggs strøm: 1350 W

Kaffemaskin

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

497348ODW8127S
Varmeskuff
Rustfritt stål
Mål (HxBxD): 14 × 59,7 × 55 cm

 n Lys bak knappen
 n Kapasitet: 
20 fat 28 cm diameter 
80 kaffe kopper 
tekopper

 n Temperaturinnstilling
 n Luft sirkulasjons system
 n Kald front
 n Tilleggs strøm: 810 W
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ASKOs fleksible ”brosoner” gjør at du kan koble sammen to 
kokesoner og lage én stor kokesone, slik at du kan optimalisere
kokesonen. ”Brosonene” gir den idelle størrelsen på sonen 
for store gryter og panner, og gir deg dermed endeløse 
tilberednings-muligheter.

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

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

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

Dynamisk registrering av kjeler

Induksjonstopper



Kr 17 095,-

Kr 11 695,-
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Beskrivelse
 n Tilleggs strøm: 11100 W

Kokeplate
 n Forrest i midten: 3,7 kW, 120 
mm (Dynamisk registrering av 
kokekar),  
Foran høyre: 3,7 kW, 120 mm 
(Dynamisk registrering av 
kokekar),  
bakerst i midten: 3,7 kW, 120 
mm (Dynamisk registrering av 
kokekar),  
Bak høyre: 3,7 kW, 120 mm 
(Dynamisk registrering av 
kokekar),  
Venstre: Ø 26 cm, 5,5 kW, 120 
mm (Dynamisk registrering av 
kokekar)

 n 6 auto programmer
 n Bridge Induction™
 n Super Silent
 n Kontroll type: Smart Control
 n Fingertouch betjening
 n Timerfunksjon
 n Pause function
 n Holder en konstant temperatur 
på 70 ° C

 n Simmering and warming 
function

 n Beskyttelse mot overoppheting
 n Child protection (hob)

HI1975G
Induksjonsplate
Aluminium svarte kanter
Mål (HxBxD): 4,3 × 90,4 × 52,2 cm

Beskrivelse
 n Tilleggs strøm: 7400 W

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

 n 6 auto programmer
 n Bridge Induction™
 n Super Silent
 n Kontroll type: Smart Control
 n Fingertouch betjening
 n Ekstra Power 
 n Timerfunksjon
 n Pause function
 n Holder en konstant temperatur 
på 70 ° C

 n Simmering and warming 
function

 n Beskyttelse mot overoppheting
 n Restvarmeindikator
 n Child protection (hob)

HI1655G
Induksjonsplate
Aluminium svarte kanter
Mål (HxBxD): 5,2 × 64,4 × 52,2 cm

 463150

 463149

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

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

Velg tilberedningsmåte og overlat 
resten til autoprogrammene
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Kr 8 295,-

Kr 9 595,-

730458

730457

HI1621G
Induksjonsplate
fasett på sidene
Mål (HxBxD): 5,4 × 60 × 52 cm

HI1631G
Induksjonsplate
Fasett på sidene
Mål (HxBxD): 5,4 × 60 × 52 cm

Beskrivelse
 n Tilleggs strøm: 7400 W

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

 n Bridge Induction™
 n Kontroll type: Slider control
 n SliderTouch
 n Ekstra Power
 n Timerfunksjon
 n Pause function
 n Recall function
 n Restvarmeindikator
 n Child protection (hob)

Beskrivelse
 n Tilleggs strøm: 7400 W

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

 n Bridge Induction™
 n Kontroll type: Slider control
 n SliderTouch
 n Ekstra Power 
 n All Boost
 n Timerfunksjon
 n Pause function
 n Recall function
 n Restvarmeindikator
 n Child protection (hob)

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

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

Ifølge skjema

Induksjonstopper
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494105

494185

Kr 2 299,-

Kr 2 429,-

Tilbehør til induksjon
ASKOs fleksible brosoner gjør det mulig å koble sammen to 
kokesoner for å danne én stor kokesone, slik at du kan optimere 
tilberedningsplassen. Brosonene gir den ideelle størrelsen på sonen for 

store kasseroller og stekepanner, slik at du får uendelige muligheter på 
induksjonstoppen.

Utvidet utvalgt med broinduksjon

Teppanyaki-plate AT12A
Et perfekt tilbehør til kokeutstyret, som gjør at du kan gjøre  
ASKO-broinduksjonstoppen om til en teppanyaki uten behov  
for å kjøpe annen utrustning.

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

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

 n Hurtig forvarming av 
teppanyaki-platen

 n Laget av aluminiumsstøpegods, 
håndstøpt

Grillplate AG12A
Et perfekt tilbehør til kokeutstyret, som gjør at du kan gjøre  
ASKO-broinduksjonstoppen om til en grillplate uten behov  
for å kjøpe annen utrustning.

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

 n En grillplate som er egner for 
alle typer grilling

 n Hurtig forvarming av grillplaten
 n Laget av aluminiumsstøpegods, 
håndstøpt 
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Lyden av ren luft
ASKO-ventilatorene er utstyrt med en slitesterk, børsteløs 
motor med kapasitet for fjerning av matos på opptil 926 m³/h. 
Avtrekkssonen er konsentrert til kantene av filtrene, slik at best 
mulig fjerning av matos oppnås.
ASKO-ventilatorene er ekstremt effektive selv på lave 
innstillinger, slik at de er både stillegående og energieffektive.

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

Sterk, stillegående og flott
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Ventilatorer

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

 n Antall hastighet nivåer: 4

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

 n Lydnivå (min.) : 52 dB(A)re 1 
pW

 n Lydnivå (max.): 62 dB(A)re 1 
pW

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

 n Kullfilter: 467574

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

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

 n Lydnivå (min.) : 52 dB(A)re 1 
pW

 n Lydnivå (max.): 62 dB(A)re 1 
pW

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

 n Kullfilter: 467574

573449

573408

573450

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

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

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

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

 573451

Kr 10 995,-

Kr 10 995,-

Kr 10 295,-

Kr 10 295,-

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

 n Maksimum kapasitet ved 
ekstraksjon: 340 m³/t

 n Lydnivå (min.) : 49 dB(A)re 1 
pW

 n Lydnivå (max.): 64 dB(A)re 1 
pW

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

200175CH040
Vegghengt ventilator
Hvit
Mål (HxBxD): 8 × 59,8 × 50,5 cm



Kr 9 595,-

18

Kr 12 395,-

Kr 8 995,-

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

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

 n Lydnivå (min.) : 52 dB(A)re 1 
pW

 n Lydnivå (max.): 66 dB(A)re 1 
pW

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

 n Kullfilter: 725530

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

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

 n Lydnivå (min.) : 52 dB(A)re 1 
pW

 n Lydnivå (max.): 66 dB(A)re 1 
pW

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

 n Kullfilter: 725530

573405

573401

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

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

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

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

 n Lydnivå (min.) : 52 dB(A)re 1 
pW

 n Lydnivå (max.): 66 dB(A)re 1 
pW

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

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

 573402
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Kr 26 195,-

Kr 27 595,-

Kr 22 095,-

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

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

 n Lydnivå (min.) : 54 dB(A)re 1 
pW

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

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

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

 n Lydnivå (min.) : 54 dB(A)re 1 
pW

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

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

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

 n Lydnivå (min.) : 54 dB(A)re 1 
pW

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

728386

728385

728387

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

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

CW4939S
Vegghengt ventilator - Evolve
Mål (HxBxD): 6 × 90 × 50 cm
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Oppvaskmaskiner

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

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

XXL - Ekstra kapasitet

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

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

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

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

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

Nå langt med svært lite vann!

Spar vann med SCS+

Seks rustfrie fordeler

54
31
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Dette er Orrefors
Orrefors-merket har laget nytteglass og kunstglass i krystall 
siden 1898. Ved glassverket i Kosta jobber dyktige glassblåsere 
side om side med mange av Sveriges fremste designere for å 
utvikle design, håndverk og nye teknikker.
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I mellomkurven har vi satt inn Dual TwinTubes™, med separate 
spylesoner for venstre og høyre side av kurven for å gi deg enda 
bedre vaskeresultater. Og uansett hva du mener med ”vanskelig 
å plassere”, vil du alltid finne plass til serviset ditt i vår unike og 
praktiske mellomkurv med inntil 10 cm påfyllingshøyde.

Unik mellomkurv

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

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

Ekstra hurtig og effektiv tørking

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



 728687

 728688

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

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

Kr 11 695,-Kr 13 095,-Kr 13 095,-

733155DBI654IG.BS
Innbyggings oppvaskmaskin
Black Steel
Mål (HxBxD): 82-87× 59,6 × 55,9 cm

Beskrivelse
 n Energiklasse1: A+++
 n Tilleggs strøm: 1900 W
 n Sikringsstørrelse: 10 amp

Energiforbruk ved normal 
program

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

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

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

 n Maks temperatur på 
inntaksvann: 70 °C

 n Antall av programmer: 13
 n Auto program
 n Hygiene program
 n Økovask
 n Funksjoner: Green funksjon, 
Speed funksjon, Night funksjon, 
Intensive funksjon

 n Hukommelsesfunksjon
 n Motor: Børsteløs motor (BLDC)
 n Rustfri stål innvendig
 n Indikator for resterende tid: Ja
 n Visuell varsling når maskinen 
er ferdig

 n Status Light™ – smart 
fargeindikasjon av 
oppvaskprosessen

 n Utsatt start opptil 24 timer
 n Selvrensende filter
 n Feildiagnostikk
 n Overløpskontroll
 n Power Zones™: 3
 n Antall sprayarmer: 2
 n Antall kurvnivåer: 3
 n Overkurv: tettmasket kurv; 
Håndtak; Håndtak med logo 
i rustfritt stål; Nedfellbar 
vinhylle - høyre; nedfellbar / 
delbar venstre vinglasshylle; 
to nedfellbare glass støtter; 
Bred knivholder; China Guard 
– beskytter skjøre gjenstander 
mot den roterende sprayarmen; 
LightLock; Lettbetjente 
teleskopskinner med kulelagre 
for øvre kurv

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

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

 n Innstillbar høyde: 50 mm
 n Høyden justerbar fra front

728688733155 728687
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Innbyggings maskiner
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Ved montering av dørfronter på mellom 70–72 cm vil en del av hengslene synes under døren. Ved montering av meget lette eller meget tunge møbelfronter på fullintegrerte oppvaskmaskiner, kan det være behov 
for tilkjøp av andre fjærer til møbelfrontens åpne/lukke mekanisme . Det vil typisk være snakk om kraftigere fjærer til en alminlige 82-87 cm høye oppvaskmaskiner og mindre kraftige fjærer til XXL modellene 86-
91 cm høye oppvaskmaskiner. 

Kr 11 695,-

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

Integrerte maskiner

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

Energiforbruk ved normal 
program

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

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

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

 n Maks temperatur på 
inntaksvann: 70 °C

 n Antall av programmer: 13
 n Auto program
 n Hygiene program
 n Økovask
 n Funksjoner: Green funksjon, 
Speed funksjon, Night funksjon, 
Intensive funksjon

 n Hukommelsesfunksjon
 n Motor: Børsteløs motor (BLDC)
 n Rustfri stål innvendig
 n Indikator for resterende tid: Ja
 n Visuell varsling når maskinen 
er ferdig

 n Status Light™ – smart 
fargeindikasjon av 
oppvaskprosessen

 n Utsatt start opptil 24 timer
 n Selvrensende filter
 n Feildiagnostikk
 n Overløpskontroll
 n Power Zones™: 3
 n Antall sprayarmer: 3
 n Power Zone™ Bestikk - ekstra 
spyling av bestikkurven

 n Antall kurvnivåer: 3
 n Topp kurv: lett høydejustering; 
delbar og flyttbar toppkurv; rad 
for kniver; Hylle for skåler; Med 
teleskopskinner; Håndtak

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

 n Underkurv: Tettmasket kurv 
både oppe og nede; håndtak; 
Håndtak med logo i rustfritt 
stål; Nedfellbar og delelig 
tallerkenrekke bakerst; 
Bestikkurv

 n Oppvaskmaskinen leveres uten 
den viste fronten

 n Innstillbar høyde: 50 mm
 n Høyden justerbar fra front
 n Dørhøyde 680 - 760 mm
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Ved montering av dørfronter på mellom 70–72 cm vil en del av hengslene synes under døren. Ved montering av meget lette eller meget tunge møbelfronter på fullintegrerte oppvaskmaskiner, kan det være behov 
for tilkjøp av andre fjærer til møbelfrontens åpne/lukke mekanisme . Det vil typisk være snakk om kraftigere fjærer til en alminlige 82-87 cm høye oppvaskmaskiner og mindre kraftige fjærer til XXL modellene 86-
91 cm høye oppvaskmaskiner. 

Kr 10 295,-

 728541DFI644G
Integrerbar oppvaskmaskin
Kan klare montering av 68-76 cm høye møbelfronter* eller 
ASKOs møbelfronter
Mål (HxBxD):82-87 × 59,6 × 55,9 cm

Beskrivelse
 n Energiklasse1: A+++
 n Tilleggs strøm: 1900 W
 n Sikringsstørrelse: 10 amp

Energiforbruk ved normal 
program

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

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

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

 n Maks temperatur på 
inntaksvann: 70 °C

 n Antall av programmer: 13
 n Auto program
 n Hygiene program
 n Økovask
 n Funksjoner: Green funksjon, 
Speed funksjon, Night funksjon, 
Intensive funksjon

 n Hukommelsesfunksjon
 n Motor: Børsteløs motor (BLDC)
 n Rustfri stål innvendig
 n Indikator for resterende tid: Ja
 n Visuell varsling når maskinen 
er ferdig

 n Status Light™ – smart 

fargeindikasjon av 
oppvaskprosessen

 n Utsatt start opptil 24 timer
 n Selvrensende filter
 n Feildiagnostikk
 n Overløpskontroll
 n Power Zones™: 3
 n Antall sprayarmer: 3
 n Power Zone™ Bestikk - ekstra 
spyling av bestikkurven

 n Antall kurvnivåer: 3
 n Topp kurv: lett høydejustering; 
delbar og flyttbar toppkurv; rad 
for kniver; Hylle for skåler; Med 
teleskopskinner; Håndtak

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

 n Underkurv: Tettmasket kurv 
både oppe og nede; håndtak; 
Håndtak med logo i rustfritt 
stål; Nedfellbar og delelig 
tallerkenrekke bakerst; 
Bestikkurv

 n Oppvaskmaskinen leveres uten 
den viste fronten

 n Innstillbar høyde: 50 mm
 n Høyden justerbar fra front
 n Dørhøyde 680 - 760 mm



728686

 728582

 728583

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

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

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

Innbyggings maskiner

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

Energiforbruk ved normal 
program

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

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

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

 n Maks temperatur på 
inntaksvann: 70 °C

 n Antall av programmer: 13
 n Auto program
 n Hygiene program
 n Økovask
 n Funksjoner: Green funksjon, 
Speed funksjon, Night funksjon, 
Intensive funksjon

 n Hukommelsesfunksjon
 n Motor: Børsteløs motor (BLDC)
 n Rustfri stål innvendig
 n Indikator for resterende tid: Ja
 n Visuell varsling når maskinen 

er ferdig
 n Status Light™ – smart 
fargeindikasjon av 
oppvaskprosessen

 n Utsatt start opptil 24 timer
 n Selvrensende filter
 n Feildiagnostikk
 n Overløpskontroll
 n Power Zones™: 3
 n Antall sprayarmer: 3
 n Power Zone™ Bestikk - ekstra 
spyling av bestikkurven

 n Antall kurvnivåer: 3
 n Topp kurv: lett høydejustering; 
delbar og flyttbar toppkurv; rad 
for kniver; Hylle for skåler; Med 
teleskopskinner; Håndtak

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

 n Underkurv: Tettmasket kurv 
både oppe og nede; håndtak; 
Håndtak med logo i rustfritt 
stål; Nedfellbar og delelig 
tallerkenrekke bakerst; 
Bestikkurv

 n Innstillbar høyde: 50 mm
 n Høyden justerbar fra front

Kr 10 995,-Kr 11 695,-Kr 12 395,-
728686728583 728582
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 728579DBI133I.W
Innbyggings oppvaskmaskin
Hvit
Mål (HxBxD): 82-87 × 59,6 × 55,9 cm

Innbyggings maskiner

Beskrivelse
 n Energiklasse: A+++
 n Tilleggs strøm: 1700 W
 n Sikringsstørrelse: 10 amp

Energiforbruk ved normal 
program

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

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

Beskrivelse
 n Maks temperatur på 
inntaksvann: 70 °C

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

 n Utsatt start opptil 24 timer

 n Selvrensende filter
 n Feildiagnostikk
 n Overløpskontroll
 n Power Zones™: 2
 n Antall sprayarmer: 2
 n Antall kurvnivåer: 2
 n Overkurv: tettmasket kurv; 
Håndtak; Håndtak med logo i 
rustfritt stål; Nedfellbar vinhylle 
- venstre; Nedfellbar vinhylle 
- høyre; Fast tallerkenrekke; 
Fast glassholder; Standard 
kniv holder; Lettbetjente 
teleskopskinner med kulelagre 
for øvre kurv

 n Underkurv: Tettmasket kurv 
både oppe og nede; håndtak; 
Håndtak med logo i rustfritt 
stål; Nedfellbar og delelig 
tallerkenrekke bakerst; 
Bestikkurv

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

Kr 9 595,-
728579
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Kr 17 895,-

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

Integrerte maskiner  
- XXL

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

Energiforbruk ved normal 
program

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

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

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

 n Maks temperatur på 
inntaksvann: 70 °C

 n Antall av programmer: 13
 n Auto program
 n Hygiene program
 n Økovask
 n Funksjoner: Green funksjon, 
Speed funksjon, Night funksjon, 
Intensive funksjon

 n Hukommelsesfunksjon
 n Motor: Børsteløs motor (BLDC)
 n Rustfri stål innvendig
 n 4 LED lys
 n Indikator for resterende tid: Ja
 n Visuell varsling når maskinen 
er ferdig

 n Status Light™ – smart 
fargeindikasjon av 
oppvaskprosessen

 n Utsatt start opptil 24 timer
 n Selvrensende filter
 n Feildiagnostikk
 n Overløpskontroll

 n Power Zones™: 3
 n Antall sprayarmer: 3
 n Power Zone™ Bestikk - ekstra 
spyling av bestikkurven

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

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

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

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

 n Oppvaskmaskinen leveres uten 
den viste fronten

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

28

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



Kr 15 195,-

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

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

Energiforbruk ved normal 
program

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

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

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

 n Maks temperatur på 
inntaksvann: 70 °C

 n Antall av programmer: 13
 n Auto program
 n Hygiene program
 n Økovask
 n Funksjoner: Green funksjon, 
Speed funksjon, Night funksjon, 
Intensive funksjon

 n Hukommelsesfunksjon
 n Motor: Børsteløs motor (BLDC)
 n Rustfri stål innvendig
 n Indikator for resterende tid: Ja
 n Visuell varsling når maskinen 
er ferdig

 n Status Light™ – smart 
fargeindikasjon av 
oppvaskprosessen

 n Utsatt start opptil 24 timer
 n Selvrensende filter
 n Feildiagnostikk
 n Overløpskontroll

 n Power Zones™: 3
 n Antall sprayarmer: 3
 n Power Zone™ Bestikk - ekstra 
spyling av bestikkurven

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

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

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

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

 n Oppvaskmaskinen leveres uten 
den viste fronten

 n Innstillbar høyde: 50 mm
 n Høyden justerbar fra front
 n Utstyres med 700-800 mm 
kjøkkendører
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 728572DFI644GXXL
Integrerbar oppvaskmaskin
Kan klare montering av 70-80 cm høye møbelfronter* eller 
ASKOs møbelfronter
Mål (HxBxD): 86-91 × 59,6 × 55,9 cm

Beskrivelse
� Energiklasse: A+++
� Tilleggs strøm: 1900 W
� Sikringsstørrelse: 10 amp

Energiforbruk ved normal 
program

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

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

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

 n Maks temperatur på 
inntaksvann: 70 °C

 n Antall av programmer: 13
 n Auto program
 n Hygiene program
 n Økovask
 n Funksjoner: Green funksjon, 
Speed funksjon, Night funksjon, 
Intensive funksjon

 n Hukommelsesfunksjon
 n Motor: Børsteløs motor (BLDC)
 n Rustfri stål innvendig
 n Indikator for resterende tid: Ja
 n Visuell varsling når maskinen 
er ferdig

 n Status Light™ – smart 

fargeindikasjon av 
oppvaskprosessen

 n Utsatt start opptil 24 timer
 n Selvrensende filter
 n Feildiagnostikk
 n Overløpskontroll
 n Power Zones™: 3
 n Antall sprayarmer: 3
 n Power Zone™ Bestikk - ekstra 
spyling av bestikkurven

 n Antall kurvnivåer: 3
 n Topp kurv: lett høydejustering; 
delbar og flyttbar toppkurv; rad 
for kniver; Hylle for skåler; Med 
teleskopskinner; Håndtak

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

 n Underkurv: Tettmasket kurv 
både oppe og nede; håndtak; 
Håndtak med logo i rustfritt 
stål; Nedfellbar og delelig 
tallerkenrekke bakerst; 
Bestikkurv

 n Oppvaskmaskinen leveres uten 
den viste fronten

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

Integrerte maskiner  
- XXL

Kr 10 995,-
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 n Passer til alle ASKOs  
fullintegrerte oppvaskmaskiner

 n Passer til alle ASKOs helintegrerte oppvaskmaskiner

 n Passer til alle ASKOs helintegrerte oppvaskmaskiner

 n Passer til alle ASKOs helintegrerte oppvaskmaskiner

730220

489386

490491

489454

730221

Craft-dør
Front til integrerbar oppvaskmaskin
Rustfri stål
Mål (HxBxD): 71,6 × 59,3 × 1,6 cm

Overkurv - kan heves/senkes
Eksklusiv

Overkurv
Eksklusiv

Underkurv
Eksklusiv

Craft-dør
Front til integrerbar oppvaskmaskin
Hvit
Mål (HxBxD): 71,6 × 59,3 × 1,6 cm

Tilbehør

452647

452645

702638

702640

Sideplate 
Venstre
Rustfri stål
Til oppvaskemaskiner, hvor kun den ene side skal være fri

Sideplate 
Høyre
Rustfri stål
Til oppvaskemaskiner, hvor kun den ene side skal være fri

Sideplate 
Venstre
Hvit
Til oppvaskemaskiner, hvor kun den ene side skal være fri

Sideplate 
Høyre
Hvit
Til oppvaskemaskiner, hvor kun den ene side skal være fri

Kr 2 439,-

Kr 1 919,-

Kr 1 409,-

Kr 769,-

Kr 1 409,-

Kr 1 409,-

Kr 1 279,-

Kr 1 409,-

Kr  769,-
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Når du åpner døren, glir trefronten oppover.

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

* uten statuslampe
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Kr 13 095,-

Fuldintegrerbar maskin 
- med Sliding Door

728548DSD644G
Integrerbar oppvaskmaskin
Mål (HxBxD): 81,9 × 59,6 × 55,9 cm

Beskrivelse
 n Energiklasse1: A+++
 n Tilleggs strøm: 1900 W
 n Sikringsstørrelse: 10 amp

Energiforbruk ved normal 
program

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

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

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

 n Maks temperatur på 
inntaksvann: 70 °C

 n Antall av programmer: 13
 n Auto program
 n Hygiene program
 n Økovask
 n Funksjoner: Green funksjon, 
Speed funksjon, Night funksjon, 
Intensive funksjon

 n Hukommelsesfunksjon
 n Motor: Børsteløs motor (BLDC)
 n Rustfri stål innvendig
 n Indikator for resterende tid: Ja
 n Visuell varsling når maskinen 
er ferdig

 n Status Light™ – smart 
fargeindikasjon av 
oppvaskprosessen

 n Automatisk døråpner
 n Utsatt start opptil 24 timer
 n Selvrensende filter
 n Feildiagnostikk
 n Overløpskontroll
 n Power Zones™: 2
 n Antall sprayarmer: 3
 n Power Zone™ Bestikk - ekstra 
spyling av bestikkurven

 n Antall kurvnivåer: 3
 n Topp kurv: lett høydejustering; 
delbar og flyttbar toppkurv; rad 
for kniver; Hylle for skåler; Med 
teleskopskinner; Håndtak

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

 n Underkurv: Tettmasket kurv 
både oppe og nede; håndtak; 
Håndtak med logo i rustfritt 
stål; Nedfellbar og delelig 
tallerkenrekke bakerst; 
Bestikkurv

 n Oppvaskmaskinen leveres uten 
den viste fronten

 n Innstillbar høyde: 50 mm
 n Høyden justerbar fra front
 n Dørhøyde 680 - 760 mm
 n Sliding Door - glideskinne som 
passer til alle fronter og sokler
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Vinsenter

Alltid riktig temperatur
Hvis du opplever at favorittvinen din ikke smaker like godt som 
du husker fra sist gang, skyldes det oftere oppbevaringsmåten 
enn feil under den faktiske vinproduksjonen. Temperaturen er 
en viktig faktor for å bevare og utvikle vinens smaksstoffer. På 
vinkjølerne våre kan du stille inn nøyaktig riktig temperatur for 
vintypen og særpreget du ønsker å bevare.

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



576633

576632

Kr 37 195,-

Kr 15 195,-

R2684SR
Frittstående kjøleskap
Farge: Rustfritt stål
Høyde: 185 cm

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

Kapasitet
 n Kapasitet 368 l

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

 n LED-list i taket
 n Lydalarm for åpen dør

Funksjoner
 n Fresh Air: ionisator i kjøleskapet
 n Dynami Cooling
 n Adaptiv temperaturregulering
 n Super Cool™

 n 2 Fresh Zone-skuffer
 n 7 glasshyller
 n Crisp Zone: grønnsaksskuff
 n Flaskestativ av metall

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

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

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

 n Kapasitet: 85 l

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

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

 n Lydalarm for åpen dør

Funksjoner
 n Vinkjøler med 6 flaskehyller i tre 
og en trekurv

 n Fleksibel skuff – kjøling eller 
fryser

 n Adaptiv temperaturregulering
 n Active Air for gjenoppretting av 
riktig temperatur

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

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

Kr 1 029,-

 576625

Kr 1 989,-

AC212S
Toppdeksel
Rustfritt stål

CFS-AR029
Side ved side-sett

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

Beskrivelse
 n Sett for installasjon ved siden av hverandre

 577037 576625

35



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

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

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

Tilpasser seg din sunne livsstill
No Frost sikrer effektiv sirkulasjon av kald luft som vil fjerne 
fuktighet i fryseren. Den konstante sirkulasjon forhindrer 
isdannelse på mat, og den holder seg derfor frisk og sunn 
lenger. Ingen is betyr også mer plass i fryseren, og ingen 
avriming.

No Frost

Sensorstyrt temperatur rundt 0 °C i uttrekksskuffen Active 
Coldbox™ skaper et ideelt miljø for oppbevaring av fersk mat 
som holder seg fersk inntil tre ganger lenger.

Hvis du vil bevare alle de sunne næringsstoffene i maten ved 
frysing, er det bare en måte å gjøre det på: med Fast freeze! En 
kraftig strøm med kaldluft (-30 °C) fryser ned maten inntil 50 % 
raskere enn vanlig, og når du tiner den, er det ikke noe vekttap. 
Det er som om tiden har stått stille.

Active Coldbox™ Fast Freeze



Kr 10 995,-

Kr 13 795,-
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Innebygd integrert 
kombiskap

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

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

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

 n Elektronisk styring av 
temperatur

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

Kjøl
 n Fresh Air™:Ioniseringsfunksjon i 
kjøleskapet

 n Adaptive Temperature Control - 
intelligent minne

 n Coldbox™ (2-3°C)
 n 5 glasshyller
 n Justerbar glasshylle
 n Flaskebøyle
 n Egg/isbit-beholder

Frys
 n No Frost Dual Advance
 n Super Freeze™ - svært intens 
innfrysing i øverste skuff

 n Innfrysing: 3 skuffer

 728904

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

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

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

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

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

Kjøl
 n Adaptive Temperature Control - 
intelligent minne

 n 5 glasshyller
 n Justerbar glasshylle
 n Grøntsaksskuff med 
fuktighetkontroll

 n Flaskebøyle
 n Egg/isbit-beholder
 n HiddenSpace

Frys
 n FrostLess: Mindre isdannelse i 
fryseren

 n Fast Freeze™ - svært intens 
innfrysing i øverste skuff

 n Innfrysing: 3 skuffer



Kr 10 995,-

Kr 15 195,-

733408FN31831I
Integrerbart fryseskap
Door til door beslag
Mål (HxBxD): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

Beskrivelse
 n Energiklasse: A++
 n Tilleggs strøm: 80 W
 n Netto kapasitet frys: 212 ltr.
 n Antall stjerner: 4
 n Oppbevaringstid ved 
strømbrudd: 12 t

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

 n Dørmateriell : Stål
 n Inverter kompressor
 n Display: LED display
 n Opplyst innside i 
fryseseksjonen: LED

 n Lydalarm for åpen dør
 n Døråpning: Døren kan 
omhengsles

Frys
 n No Frost
 n Auto Fast Freeze
 n Super innfrysing
 n Innfrysing: 1 dør, 7 skuffer
 n Egg/isbit-beholder: 1 x 7
 n Side-by-side med R31831I

39

Innebygd integrert
kjøle- og fryseskap

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

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

 n Elektronisk styring av 
temperatur

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

Kjøl
 n Fresh Air™:Ioniseringsfunksjon i 
kjøleskapet

 n Adaptive Temperature Control - 
intelligent minne

 n Super Cool™
 n Coldbox™ (2-3°C)
 n 7 glass hyller
 n Justerbar glasshylle
 n Flaskebøyle
 n Egg-beholder
 n Side-by-side med FN31831I

 728886
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Interaksjon i smart design
Vaskemaskinene våre kjennetegnes av en unik samhandlings-
filosofi basert på grafisk display med hvite tall/symboler på svart 
bakgrunn, eller svarte tall/symboler på hvit bakgrunn. Tallene 
og symbolene er tydelige med klar kontrast og ingen irriterende 
flimring. Brukergrensesnittet er enkelt og brukervennlig, og 
gjør det lett å utforske alle funksjonene til vaskemaskinen. 
Du kan opprette dine egne favorittprogrammer ved hjelp av 
forskjellige moduser og alternativer, og deretter lagre dem 
slik at de lett kan velges neste gang du skal vaske. Modus- 
og alternativknappene har en hjelpefunksjon. Trykker du på 
knappen i to sekunder, får du mer informasjon om modusen eller 
alternativet. Dette gjør livet på vaskerommet lettere!

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

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

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

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

Kr 13 495,-

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

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

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

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

 n Evne til å skape egne 
programmer: Memory program

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

Egenskap
 n Adapt Tech vasking - Intelligent 
minne

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

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

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

Kr 13 795,-

575286W4096R.W/1
Vaskemaskin med Auto Dose
Hvit
Mål (HxBxD): 85-88 × 59,5 × 58 cm

Beskrivelse
 n Energiklasse: A+++
 n Tilleggs strøm: 2200 W
 n Sikringsstørrelse: 10 amp
 n Sentrifugeringsevne: A
 n Restfuktighet: 44 %
 n Sentrifugeringshastighet:  
1600 rpm

 n Kapasitet (bomull): 9 kg
 n Vasketid: 183 min
 n Årlig vannforbruk: 10590 ltr.
 n Stor dør: 31 cm

Programmer
 n 21 programmer
 n Programmer: Bomull, Delikat og 
silke, Tidsprogram, Hurtigvask, 
Blanding/syntetisk – program 
for syntetiske og blandede 
materialer, Ull/hånd, Daglig vask

 n Spesielle programmer: Anti-
allergi bomull, Hygieneprogram, 
Perfect Black, Autovask, 
Anti-allergi syntetisk, Skjorter, 
Intensiv vask, Pro Wash 
program

 n Evne til å skape egne 
programmer: Memory program

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

Egenskap
 n Sensi Save™
 n Børsteløs (BLDC)
 n Auto Dose: Integrert i maskinen
 n Automatisk vektkontroll
 n Sensorer: Vann nivå kontroll
 n 4-D dusjsystem
 n Supersilence+
 n Display: LCD panel
 n UCD - ultra cool door
 n Barnesikring
 n Språkvalg
 n Rustfri stål innvendig
 n Aqua Block System™
 n PEX inloppsslang
 n Kaldt vann

Funksjoner
 n Personlige innstillinger for alle 
programmer

 n Forvask
 n Ekstra skyll
 n Skyllestopp
 n Intensiv vask
 n Power Wash
 n Drum Cleaning
 n Valg av sentrifugeringshastighet
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Kr 11 995,-

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

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

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

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

 n Evne til å skape egne 
programmer: Memory program

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

Egenskap
 n Adapt Tech vasking - Intelligent 
minne

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

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

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

Kr 10 595,-

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

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

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

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

 n Evne til å skape egne 
programmer: Memory program

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

Egenskap
 n Adapt Tech vasking - Intelligent 
minne

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

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

574994W2084.W/1
Vaskemaskin
Hvit
Mål (HxBxD): 85-88 × 59,5 × 58 cm
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Skånsom tørking med varmepumpe
ASKOs tørketromler med varmepumpe er lukkede systemer hvor 
prosessluften sirkuleres konstant i tørketrommelen. Dette betyr 
at tørketromlene kan installeres i små, lukkede rom. Fuktigheten 
i luften fjernes med en fordamper, slik at temperaturen i 
tørkeprosessen kan senkes. Dermed blir tørkingen mer 
skånsom for tøyet uten at det går ut over tørkekapasiteten 
eller effektiviteten. I tillegg til mer skånsom tørking reduserer 
tørketrommelen med varmepumpe faren for at tøyet krymper. 
Du kan også tørke svært delikate tekstiler. Kombinasjonen 
av varmepumpeteknologien, det smarte Sensi Dry-systemet 
vårt og autoprogrammene, gjør at ASKOs tørketromler med 
varmepumpe er ekstremt energieffektive. Dette er gode nyheter 
både for miljøet og lommeboken.

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

Tørk
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Tørketromler

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

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

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

 n Oppfriskning
 n Delayed Start
 n Funksjonen tidssparing

Beskrivelse
 n Lavere tørketemperatur
 n Antikrøllfunksjon etter 
programslutt

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

 n Lavere tørketemperatur
 n TwinAir
 n BLDC motor

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

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

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

 n Oppfriskning
 n Delayed Start
 n Funksjonen tidssparing

Beskrivelse
 n Lavere tørketemperatur
 n Antikrøllfunksjon etter 
programslutt

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

 n Lavere tørketemperatur
 n TwinAir
 n BLDC motor

576719

586979

576408

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

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

T208H.W
Kondenstørketrommel med varmepumpe
Hvit
Mål (HxBxD): 85-88 × 59,5 × 65,4 cm

Kr 13 495,-

Kr 14 895,-

Kr 11 995,-
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Tørkeskap

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

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

Hurtig tørkingKan tørke alt



47

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

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

Stor kapasitet og fleksibilitetVarme håndklær og lune vinterstøvler

Beskrivelse
 n Utfellbare og uttrekkbare 
opphengsstenger

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

Spesifikasjoner
 n Tørkesystem: 
Varmepumpekondens 

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

 n Display: Programnavn, 
programtid, resttid, 
feilmeldinger

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

 n Vendbar dør: Ja 
 n Automatisk avløp: Ja

Beskrivelse
 n Blow air directly to the 
production

 n Utfellbare og uttrekkbare 
opphengsstenger

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

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

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

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

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

 n Vendbar dør: Ja 

673881

673879

673877

DC7794HP.W
Tørkeskap
Hvit
Leveres høyrehengslet – kan omhengsles

DC7784V.S
Tørkeskap
Rustfritt stål
Leveres høyrehengslet – kan omhengsles

DC7784V.W
Tørkeskap
Hvit
Leveres høyrehengslet – kan omhengsles

Kr 30 195,-

Kr 12 195,-Kr 15 195,-



Med ASKOs unike hvitevarer til hjemmet får du plass til vaske-
maskin, tørketrommel, tørkeskap (DC7784V) og strykebrett på 
mindre enn 1 m² (0,72 m² for å være helt nøyaktig). Dermed 
går hele vaskeprosessen fra vasking og tørking til sortering og 
stryking enklere og mer lettvint. Det eneste problemet er hva du 
skal gjøre med all plassen du får til overs.

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

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

Sokkelskuffen er ideell ved plassering side ved side for å 
løfte opp maskinene til en mer praktisk arbeidshøyde og for 
å få større lagringsplass. Med de rene overflatene får du en 
elegant helhetsløsning. Med ett enkelt trykk får du tilgang til et 
uttrekksbrett som er praktisk ved fylling og tømming, pluss en 
stor oppbevaringsskuff med plass til vaskepulver, skyllemiddel 
og mye annet. 

Strykeskuff

Sokkelskuff

Alt til klesvasken på kun 0,72 m²

Sorteringsskuff
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732756

732757
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Kr 4 739,-

Kr 5 249,-

Kr 4 479,-

Kr 4 999,-

Kr 2 119,-

Kr 5 639,-

Kr 5 119,-

Hidden helpers

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

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

 n Tar ingen plass når den er 
innfelt

 n Monteres over vaskemaskin og 
eventuelt med tørketrommel på 
toppen

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

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

 n Monteres over vaskemaskin og 
eventuelt med tørketrommel på 
toppen

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

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

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

 n Uttrekkbar sorteringsshylle 
som er praktisk ved fylling og 
tømming

576552

576554

576737

576735

576730

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

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

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

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

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

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

HSS1053W
Sorteringshylle
Hvit
Mål: HxBxD 4,6x59,5x56,3 cm



Vår arv er vår fremtid
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I 1950 bestemte Karl Erik Andersson seg for å lage en 
vaskemaskin til moren. For å oppnå best mulig slitestyrke og 
vaskeresultat nektet han å inngå kompromisser når det gjaldt 
materialer. Resultatet ble en vaskemaskin fremstilt av solid 
rustfritt stål, som sto på fire ben av støpejern. En konstruksjon så 
overbevisende at den snart ble satt i produksjon.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

A.5 Quality Service
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Read more and register on ASKOs website
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