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הסיפור של ASKO החל בצעיר סקנדינבי בשנות ה -50 שרצה להקל 
על אימו ובנה לה מכונת כביסה. וממכונת כביסה אחת בשביל אמא, 

ASKO הפך ליצרן הפרימיום המוביל באירופה למוצרי חשמל לבית.

כיאה למותג שוודי, ASKO מבטא במוצריו את מניפת הערכים 
הסקנדיבים השואפים ליושרה, אחריות חברתית וסביבתית ומעל 

הכל מוצרים בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

איכות מוצרי החשמל של ASKO באה לידי ביטוי בשימוש בחומרים 
איכותיים בתהליך הייצור בשילוב הטכנולוגיות המתקדמות ביותר 
שיוצרים פתרונות חדשניים עם אחריות סביבתית גבוהה. מוצרי  

ASKO מפותחים ומיוצרים בתשוקה גדולה ובהפיכתם לחלק טבעי 
מהבית שלכם.

מעבר לאיכות, טכנולוגיה וממשק משתמש נוח, ASKO מציג במוצריו 
עיצוב סקנדינבי המשלב פונקציונליות יומיומית, דאגה סביבתית 

וקווים נקיים המהווים את סימן ההיכר העיקרי של העיצוב השוודי 
בכלל ושל ASKO בפרט.

 ב ASKO שואפים להעצים את איכות החיים של הלקוחות בזכות 
מינימליזם רך, אלגנטיות מאופקת, אומנות באיכות גבוהה וחומרים 

טבעיים המבוססים על העיקרון שהשקט הופך להיות הרעש החדש. 

.ASKO קבוצת ח.י הינה היבואנית הרשמית בישראל של מותג
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PRO-SERIES תנורים ומכונות קפה

CM8456S מכונת קפה
 טחינת פולי קפה. תוכניות אוט. לסוגי קפה.

מיכל מיוחד לחלב.
60x45 ס"מ | נירוסטה

OCM8493S תנור משולב מיקרו
תנור משולב מיקרו, פיקוד TFT חכם וידידותי מסך 
צבעוני עם תמונות ומגוון עצום של תוכניות, טריקה 

שקטה. תנור מלא כולל גוף חימום תחתון ופועל 
בשיטת הטאבון. מיקרוגל אינוורטר פועל בשיטת 

ה-STIRER. נפח 50 ליטר.
60x45 ס"מ | נירוסטה

OP8693S תנור
תנור אפייה בעל נפח ענק 75 ליטר.פיקוד TFT חכם 

וידידותי. מסך צבעוני עם תמונות ומגוון עצום של 
תוכניות. פועל בשיטת הטאבון, ניקוי עצמי פירוליטי.

60x60 ס"מ | נירוסטה

OCS8676S תנור אידוי
תנור משולב אידוי, 75 ליטר, פיקוד TFT חכם 

וידידותי מסך צבעוני עם תמונות ומגוון עצום של 
תוכניות, טריקה שקטה, שיטת האידוי המתקדמת 

שעובד על אדים יבשים, תנור בשיטת הטאבון.
60x60 ס"מ | נירוסטה 

OCS8493S תנור אידוי
תנור משולב אידוי, 51 ליטר, פיקוד TFT חכם 

וידידותי מסך צבעוני עם תמונות ומגוון עצום של 
תוכניות, טריקה שקטה, שיטת האידוי המתקדמת 

שעובד על אדים יבשים,תנור בשיטת הטאבון.
60x45 ס"מ | נירוסטה
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PRO-SERIES מגירות חימום ואחסוןPRO-SERIES קולטי אדים

ODW8123S מגירת חימום
מגירת חימום, פתיחה בלחיצה, טיימר, חזית 

קרה, תכולה ל-80 ספלי קפה, מסילות 
לשליפה מלאה. נירוסטה מוברשת למניעת 

תביעות אצבעות.
60x14 ס"מ | נירוסטה

ODA8117S מגירת אחסון
מגירת אחסון, פתיחה בלחיצה, טיימר, 

תכולה ל-80 ספלי קפה, מסילות לשליפה 
מלאה. נירוסטה מוברשת למניעת תביעות 

אצבעות.
60x14 ס"מ | נירוסטה 

ODW8326S מגירת חימום
מגירת חימום, פתיחה בלחיצה, טיימר, חזית 

קרה, מסילות לשליפה מלאה. נירוסטה 
מוברשת למניעת תביעות אצבעות.

60x30 ס"מ | נירוסטה

ODV8127S מגירת ואקום
לשמירה על המזון ולבישול סו וויד. מתאים 
למקם מתחת לתנורים 45 ס"מ או 60 ס"מ. 

3 דרגות של ואקום. נירוסטה מוברשת 
למניעת תביעות אצבעות. 

60x14 ס"מ | נירוסטה 

  CI41236S קולט אדים
קולט אי, air logic system, 6 פילטרים 
רחיצים, 930 ממק"ש, דירוג A+, תאורת 

דימר, 9 מהירויות כולל טורבו, פיקוד 
טאצ'.

115 ס"מ | נירוסטה

CI4939S/CI41239S קולט ציקלון לאי
פועל בשיטה המתקדמת, ללא פילטרים 

לשטיפה, קל מאוד בניקיון ע"י כח 
צנטריפוגלי יונק לתוך מיכל את כל 

השומנים ופשוט לרוקן אותו.
90 ס"מ | נירוסטה
115 ס"מ | נירוסטה

  CW4939S קולט ציקלון צמוד קיר
פועל בשיטה המתקדמת, ללא פילטרים 

לשטיפה, קל מאוד בניקיון ע"י כח 
צנטריפוגלי יונק לתוך מיכל את כל 

השומנים ופשוט לרוקן אותו.
90 ס"מ | נירוסטה 

  CC4927S קולט נסתר בארון
קולט נסתר בארון 90 ס״מ, חזק במיוחד 

820 ממק"ש דירוג A+, 33 ס"מ גובה 
בארון.

86 ס"מ | נירוסטה

CW4936S קולט אדים
קולט קיר, air logic system, 3 פילטרים 

רחיצים, 930 ממק"ש, דירוג A+, תאורת 
דימר, 9 מהירויות כולל טורבו, פיקוד 

טאצ'.
90 ס"מ | נירוסטה

  CW41236S קולט אדים
קולט קיר, air logic system, 4 פילטרים 

רחיצים, 930 ממק"ש, דירוג A+, תאורת 
דימר, 9 מהירויות כולל טורבו, פיקוד 

טאצ'.
120 ס"מ | נירוסטה
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ELEMENTS תנורים ומכונות קפה

OCM8478G תנור משולב מיקרו
תנור משולב מיקרו, פיקוד TFT חכם וידידותי מסך 
צבעוני עם תמונות ומגוון עצום של תוכניות, טריקה 

שקטה. תנור מלא כולל גוף חימום תחתון ופועל 
בשיטת הטאבון. מיקרוגל אינוורטר פועל בשיטת 

ה-STIRER נפח 50 ליטר.
60x45 ס"מ | שחור פנינה

OP8678G תנור
 TFT תנור אפייה בעל נפח ענק 75 ליטר. פיקוד

חכם וידידותי. מסך צבעוני עם תמונות ומגוון עצום 
של תוכניות. פועל בשיטת הטאבון. ניקוי עצמי 

פירוליטי.
60x60 ס"מ | שחור פנינה

OP8478G תנור
 TFT תנור אפייה בעל נפח ענק 48 ליטר. פיקוד

חכם וידידותי. מסך צבעוני עם תמונות ומגוון עצום 
של תוכניות. פועל בשיטת הטאבון. ניקוי עצמי 

פירוליטי.
60x45 ס"מ | שחור פנינה

CM8478G מכונות קפה
 TFT מכונת אקספרסו, טוחנת את פולי הקפה, פיקוד

חכם וידידותי מסך צבעוני, מגוון עצום של תוכניות.
60x45 ס"מ | שחור פנינה

OCS8678G תנור אידוי
תנור משולב אידוי, 75 ליטר, פיקוד TFT חכם 

וידידותי מסך צבעוני עם תמונות ומגוון עצום של 
תוכניות, טריקה שקטה, שיטת האידוי המתקדמת 

שעובדת על אדים יבשים,תנור בשיטת הטאבון.
60x60 ס"מ | שחור פנינה

OCS8478G תנור אידוי
תנור משולב אידוי, 51 ליטר, פיקוד TFT חכם 

וידידותי מסך צבעוני עם תמונות ומגוון עצום של 
תוכניות, טריקה שקטה, שיטת האידוי המתקדמת 

שעובדת על אדים יבשים, תנור בשיטת הטאבון.
60x45 ס"מ | שחור פנינה
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ELEMENTS מגירות חימום

ELEMENTS קולטי אדים

 CI41238G קולט אדים
קולט תקרתי לאי. פילטרים רחיצים. 

משטח כיסוי נוסף ליצירת חומת יניקה 
רחבה. 926 ממק"ש. תאורת סטריפ לד. 

פיקוד דימר. 9 מהירויות כולל טורבו . 
פיקוד טאצ׳.

120 ס"מ | שחור פנינה 

ODV8128G מגירת ואקום
 לשמירה על המזון ולבישול בשיטת

הסו ויד, מתאים למקם מתחת לתנורי 
45 ס"מ ו-60 ס"מ.

60x14 ס"מ | שחור פנינה

 ODW8128G מגירת חימום
מגירת חימום, פתיחה בלחיצה, טיימר, 

חזית קרה , תכולה ל80 ספלים, מסילות 
לשליפה מלאה.

60x14 ס"מ | שחור פנינה

CW4938G קולט אדים
קולט צמוד קיר. פילטרים רחיצים. 

משטח כיסוי נוסף ליצירת חומת יניקה 
רחבה. 793 ממק"ש. תאורת סטריפ לד 

פיקוד דימר. 9 מהירויות כולל טורבו, 
פיקוד טאצ׳.

90 ס"מ | שחור פנינה

 CW41238G קולט אדים
קולט צמוד קיר . פילטרים רחיצים. 

משטח כיסוי נוסף ליצירת חומת יניקה 
רחבה. 926 ממק"ש. תאורת סטריפ לד. 

פיקוד דימר. 9 מהירויות כולל טורבו . 
פיקוד טאצ׳.

120 ס"מ | שחור פנינה 
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CRAFT
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CRAFT תנורים ומכונות קפה

OP8687A תנור
 TFT תנור אפייה בעל נפח ענק 75 ליטר. פיקוד

חכם וידידותי. מסך צבעוני עם תמונות ומגוון עצום 
של תוכניות. פועל בשיטת הטאבון. ניקוי עצמי 

פירוליטי.
60x60 ס"מ | שחור גרפיט

 OCS8687A תנור משולב אידוי
תנור משולב אידוי, 75 ליטר פיקוד חכם וידידותי 
מסך צבעוני עם תמונות ומגוון עצום של תוכניות, 

טריקה שקטה, שיטת האידוי המתקדמת שעובדת 
על אדים יבשים, תנור בשיטת הטאבון.

60x60 ס"מ | שחור גרפיט

OCM8487A תנור משולב מיקרוגל
תנור משולב מיקרו, פיקוד TFT חכם וידידותי מסך 
צבעוני עם תמונות ומגוון עצום של תוכניות, טריקה 

שקטה. תנור מלא כולל גוף חימום תחתון ופועל 
בשיטת הטאבון. מיקרוגל אינוורטר פועל בשיטת 

ה-STIRER נפח 50 ליטר.
60x45 ס"מ | שחור גרפיט

CM8457A מכונת קפה
 טחינת פולי קפה. תוכניות אוט. לסוגי קפה.

מיכל מיוחד לחלב.
60x45 ס"מ | שחור גרפיט

מגירות חימום

ODW8127A מגירת חימום
מגירת חימום, פתיחה בלחיצה, טיימר, 
חזית קרה, תכולה ל-80 ספלי קפה, 

מסילות לשליפה מלאה. נירוסטה 
מוברשת למניעת תביעות אצבעות.

60x14 ס"מ | שחור גרפיט
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יחידות ה-75 האינטגרליות של אסקו

להרכבה עצמית • אופציה לחזיתות בנירוסטה
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מטר וחצי רוחב בעל נפח ענק
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כיריים

16



כיריים גז

HG1145AB כיריים סטריפ גז
כיריים גז 4 להבות כולל 2 יח' וולקנו 

 6000W. גמישות בעוצמת הוולקנו
 +A 0.3-6 ייתר הבוערים בשיטתKW

הבנויות מלהבה כפולה )תחתונה ועליונה(.
111 ס"מ | זכוכית קרמית

HG1935AB כיריים קרמיות גז
כיריים גז 5 להבות כולל בוער 1 וולקנו. 

גמישות בעוצמת הוולקנו 0.3-6KW יתר 
הבוערים בשיטת A+ הבנויות מלהבה 

כפולה )תחתונה ועליונה(.
90 ס"מ | זכוכית קרמית

HG1986SB כיריים גז
 ."Superflex" כיריים גז 5 להבות כולל 1 ווק
גמישות מקסימלית ווק גמיש - ניתן לעבוד 
עם להבה נמוכה מאוד סה"כ 0.3KW או 

להבה חזקה במיוחד 4.6KW כל הבוערים 
בשיטת A+ הבנויות מלהבה כפולה 

)תחתונה ועליונה(.
90 ס"מ | נירוסטה

HG1995SD כיריים גז
כיריים גז 5להבות כולל בוער 1 וולקנו. 

גמישות בעוצמת הוולקנו 0.3-6KW יתר 
הבוערים בשיטת A+ הבנויות מלהבה 

כפולה )תחתונה ועליונה( משטח נירוסטה 
איכותית במקשה אחת קל מאוד לניקיון, כל 

בוער בעל להבה כפולה.
90 ס"מ | נירוסטה שטוחה

 HG1986AB כיריים גז
 ."Superflex" כיריים גז 5 להבות כולל 1 ווק
גמישות מקסימלית ווק גמיש - ניתן לעבוד 
עם להבה נמוכה מאוד סה"כ 0.3KW או 

להבה חזקה במיוחד 4.6KW כל הבוערים 
בשיטת A+ הבנויות מלהבה כפולה 

)תחתונה ועליונה(.
90 ס"מ | שחור גרפיט

HG1885SB כיריים גז
כיריים גז 4להבות כולל בוער 1 וולקנו. 

גמישות בעוצמת הוולקנו 0.3-6KW יתר 
הבוערים בשיטת A+ הבנויות מלהבה 

כפולה )תחתונה ועליונה( משטח נירוסטה 
איכותית במקשה אחת קל מאוד לניקיון, כל 

בוער בעל להבה כפולה.
80 ס"מ | נירוסטה שטוחה

 HG1675SB כיריים גז
כיריים גז 4 בוערים בשיטת A+ הבנויות 

מלהבה כפולה )תחתונה ועליונה(על 
משטח נירוסטה איכותית במקשה אחת קל 

מאוד לניקיון, כל בוער בעל להבה כפולה.
65 ס"מ | נירוסטה שטוחה

כיריים

HG1825AB כיריים קרמיות גז
כיריים גז 4 להבות כולל בוער 1 וולקנו. 

גמישות בעוצמת הוולקנו 0.3-6KW יתר 
הבוערים בשיטת A+ הבנויות מלהבה 

כפולה )תחתונה ועליונה(
80 ס"מ | נירוסטה

 HG1776SB כיריים גז
 ."Superflex" כיריים גז 5 להבות כולל 1 ווק
גמישות מקסימלית ווק גמיש - ניתן לעבוד 
עם להבה נמוכה מאוד סה"כ 0.3KW או 

להבה חזקה במיוחד 4.6KW כל הבוערים 
בשיטת A+ הבנויות מלהבה כפולה 

)תחתונה ועליונה(.
75 ס"מ | נירוסטה

 HG1776AB כיריים גז
 ."Superflex" כיריים גז 5 להבות כולל 1 ווק
גמישות מקסימלית ווק גמיש - ניתן לעבוד 
עם להבה נמוכה מאוד סה"כ 0.3KW או 

להבה חזקה במיוחד 4.6KW כל הבוערים 
בשיטת A+ הבנויות מלהבה כפולה 

)תחתונה ועליונה(.
75 ס"מ | שחור גרפיט
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כיריים אינדוקציה

כיריים

 כיריים אינדוקציה משולב גז
HIG1995AF

אינדוקציה אזור גמיש. 4 אזורי אינדוקציה 
.0.3-6KW 40-3700. גז וולקנוW כ"א 

 13 מצבי עוצמה לשליטה מלאה ומדויקת.
6 תוכניות אוטומטיות לשמירה על הבישול. 

90 ס"מ | שחור

HI1194G כיריים סטריפ אינדוקציה
סה"כ 4 אזורים מרווחים מאוד. שני אזורים 

 W40שני אזורים מ  W3700 עד W40מ
עד W3000 פיקוד TUCH SLIDE. 13 מצבי 
עוצמה לשליטה מלאה ומדוייקת. לכל אזור 

6 תוכניות אוטומטיות לעזרה בבישול.
111 ס"מ | שחור

HI1774IQ כיריים אינדוקציה
כולל חיישן IQ cook. תוכניות מובנות, שומר 
על טמפ. אין מצב שיגלוש,אין מצב שישרף. 

תוכנית מיוחדת לאידוי 
77 ס"מ | שחור

כיריים אינדוקציה משולבות גז וולקנו
HIG1944MB

משטח קרמי אפור מטאלי. פיקוד טאצ׳ מלא 
כולל הבוער גז. 3 אזורי אינדוקציה חזקים 

3700W כל אחד. זוג אזורים גמיש, 6 תוכניות 
אינדוקציה קבועות מראש לעזרה בבישול. בוער 

וולקנו חדשני בעל 3 להבות מגיע לעוצמה נמוכה 
מאוד. 0.25 עד 6000W. כולל 4 תוכניות בישול 

בגז מתוכנתות מראש. מצב להקפאת הבישול.
90 ס"מ | אפור מטאלי

HI1994M כיריים אינדוקציה
משטח קרמי אפור מטאלי. פיקוד טאצ׳ 
סלייד 13 מצבי עוצמה לשליטה מלאה 

ומדוייקת. סה"כ 5 אזורי בישול. 4 אזורים 
 .5500W 3700 כ"א ואזור חזק במיוחקW

שני אזורים גמישים. לכל אזור 6 תוכניות 
אוטומטיות לעזרה בבישול.

90 ס"מ | אפור מטאלי

HI1995G כיריים אינדוקציה
כיריים אינדוקציה שף. סה"כ 6 אזורי בישול. 
5 אזורים מ-40W עד 3700W אזור 1 חזק 

מאוד מ-40W עד 5500W. לכל אזור 6 
תוכניות אוטומטיות לעזרה בבישול. תוכנית 

שף מיוחד לחלוקת הכיריים ל-3 אזורים: 
חלש, בינוני, חזק. מצבי עוצמה לשליטה 

מלאה ומדוייקת 
90 ס"מ | שחור

HI1794M כיריים אינדוקציה זכוכית
משטח קרמי אפור מטאלי. פיזור שטחי 

בצורת קשת למרווחים גדולים בין האזורים. 
 3700W פיקוד טאצ׳ סלייד שני אזורים
+ שני אזורים 3000W. 13 מצבי עוצמה 
לשליטה מלאה ומדוייקת. לכל אזור 6 

תוכניות אוטומטיות לעזרה בבישול.
77 ס"מ | אפור מטאלי

77 ס"מ | שחור

HI1994G כיריים אינדוקציה
כיריים אינדוקציה. סה"כ 5 אזורי בישול 
4 אזורים כ"א 3700W ואזור אחד חזק 
במיוחד 5500W. שני אזורים גמישים. 

פיקוד טאצ׳ סלייד .13 מצבי עוצמה 
לשליטה מלאה ומדוייקת. לכל אזור 6 

תוכניות אוטומטיות לעזרה בבישול. 
90 ס"מ | שחור

HI1655M כיריים אינדוקציה
משטח קרמי אפור מטאלי. פיקוד טאצ׳ 

סלייד לכל אזור בנפרד. 2 שטחים גמישים 
רחבים במיוחד. סה"כ 4 אזורי בישול כ"א 
3700W. לכל אזור 6 תוכניות אוטומטיות 

לעזרה בבישול.
65 ס"מ | אפור מטאלי

HI1655G כיריים אינדוקציה
 2 אזורים גמישים.

.3700W 40 עדW 4 אזורים כ"א
65 ס"מ | שחור 
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כיריים
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יחידות דומינו

כיריים

כיריים

HG1365GB דומינו גז וולקאנו
בוער ווק וולקאנו בעל 3 להבות. עוצמה 

 0.3KW-נמוכה מאוד עד גבוהה במיוחד. מ
עד 6KM. להבת הוולקאנו מרוכזת 

ועוצמתית לבישול בווק אמיתי. משטח קרמי.
33 ס"מ | שחור

 HF1334S דומינו טיגון עמוק
וסת טמפרטורה נורת התראה להגעה 

לטמפרטורה. עד 5 ליטר 
33 ס"מ | שחור

 HI1345G דומינו ווק אינדוקציה
יחידה מיוחדת לווק כאשר כל שטח הסיר 

מתחמם בשיטת האינדוקציה. 
33 ס"מ | שחור

 HI1355G דומינו אינדוקציה
שני שטחי בישול בעלי גשר שמחבר אותם 
ליחידה אחת גמישה. כל אזור חזק במיוחד 

מ-0.4KW עד 3.7KW. 13 מצבי עוצמה 
לשליטה מלאה ומדוייקת. לכל אזור 6 

תוכניות אוטומטיות לעזרה בבישול. מצב 
PAUSE להקפאה מיידית של בישול. 

33 ס"מ | שחור

HG1355GB דומינו
שני בוערים + A. לכל בוער להבה תחתונה 

ועליונה. כל הבוער עשוי כיחידה אחת 
לקלות בנקיון. משטח קרמי.

33 ס"מ | שחור
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אביזרים נלווים

AD82A תבנית יצוקה
413X270X73 ס"מ | שחור

AT12A )פלצה חלקה )טפניאקי
423X248 ס"מ | שחור

AG12A פלנצה גריל
423X248 ס"מ | שחור

AA3611W סיר ווק מיוחד לאינדוקציה
                        נירוסטה

כיריים
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מקררים
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מקררים, מקפיאים ויין

R2283S מקרר
מקרר מלא ללא הקפאה, 370 ליטר, קו ארונות, 

צירים פנימיים. )ידית אמצע(
186x60 ס"מ | נירוסטה

מקרר X2 | RFN2283B  X2 יחידות
 ,NO FROST ,מקרר+מקפיא, 4 דלתות

660 ליטר, קו ארונות, צירים פנימיים. )ידית 
 נמוכה(

*ניתן לשנות את אחד הצדדים למקרר שיחידת 
 RFN2284B -ההקפאה ניתנת לשינוי למקרר דגם

בתוספת 1000 ש"ח

186x120 ס"מ | נירוסטה שחורה

מקרר X2 | RFN22831S יחידות
מקרר+מקפיא, 4 דלתות, NO FROST מלא, 
660 ליטר, קו ארונות, צירים פנימיים. )ידית 

 נמוכה(
*ניתן לשנות את אחד הצדדים למקרר שיחידת 

 RFN2284S -ההקפאה ניתנת לשינוי למקרר דגם
בתוספת 1000 ש"ח *

186x120 ס"מ | נירוסטה מוברשת

FN2283B מקפיא
מקפיא מלא - NO FROST, 277 ליטר, 7 תאים, 
ניתן לשלוף את המגירות ולהשתמש כמדפים 

פתוחים, קו ארונות , צירים פנימיים )ידית אמצע(
186x60 ס"מ | נירוסטה שחורה

FN2283S מקפיא
מקפיא מלא - NO FROST, 277 ליטר, 7 תאים, 
ניתן לשלוף את המגירות ולהשתמש כמדפים 

פתוחים, קו ארונות , צירים פנימיים )ידית אמצע(
186x60 ס"מ | נירוסטה מוברשת

RWFN2684SL מקרר יין + מקפיא
NO FROST מלא, 330 ליטר, קו ארונות , צירים 

פנימיים, )ידית נמוכה( גם אזור היין וגם אזור 
ההקפאה ניתנים לשינוי לאזור קירור.פתיחה 

שמאלית.
186x60 ס"מ | נירוסטה מוברשת

RWFN2684BL מקרר יין + מקפיא
NO FROST מלא, 330 ליטר, קו ארונות , צירים 

פנימיים, )ידית נמוכה( גם אזור היין וגם אזור 
ההקפאה ניתנים לשינוי לאזור קירור.פתיחה 

שמאלית.
186x60 ס"מ | נירוסטה שחורה

R2283B מקרר
מקרר מלא ללא הקפאה, 370 ליטר, קו ארונות 

,צירים פנימיים. )ידית אמצע(
186x60 ס"מ | נירוסטה שחורה
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מקררים , מקפיאים ויין - אינטגרליים

R31381I מקרר אינטגראלי מלא
מקרר מלא , 301 ליטר, צירים מתקדמים - אין צורך בסליידרים.

לארון 60 ס"מ | אינטגרלי

RFN31831I מקרר קומבי אינטגראלי מלא
מקרר + מקפיא, 269 ליטר, צירים מתקדמים - 

אין צורך בסליידרים, "dual advance"- אין צורך 
בהפשרה, מפחית באופן משמעותי את הטיפות 

בגב המקרר.
לארון 60 ס"מ | אינטגרלי

מקרר קומבי 75 ס״מ אינטגרלי מלא 
 RF2826S

 NO-FROST .מקרר + מקפיא +מגירת ייצור קרח
מלא , 445 ליטר. מקפיא ניתן לשנות למקרר. 

ניתן לחיבור 2 מקררים יחד 150 ס"מ. ניתן 
להזמין דלתות נירוסטה פרופשונל.

75x203 ס"מ | אינטגרלי

R31842I מקרר אינטגראלי מלא
מקרר מלא, 300 ליטר, מסדרת פרימיום +איבזור 
 "NO-FROST DUAL ADVANCE" ,מפואר במיוחד

ללא טיפות מים בגב, מסילות טלסקופיות שליפה 
מלאה, מגירת 0 מעלות עם פיקוד נפרד. 

לארון 60 ס"מ | אינטגרלי

מקרר יין + מגירה לייצור קרח + מקפיא 
 RWF2826S אינטגרלי מלא

NO-FROST מלא, 445 ליטר, שליטת טמפ' 
מלאה לכל אזור בנפרד, מקרר ייו 2 אזורי קירור, 

מקפיא ניתן לשנות למקרר, ניתן לחיבור עם 
מקרר RF2826S, ניתן להזמין דלתות נירוסטה 

פרופשונל. 
203x75 ס"מ | אינטגרלי

 RWFN2684B+  מרכז קירור ויין
R2684BR+Connecting kit

יחידה המשלבת מקרר + מקרר יין + 
מקפיא סה"כ 700 ליטר. קו ארונות, צירים 

פנימיים. )ידית נמוכה( אזור היין ואזור 
ההקפאה ניתנים לשינוי לאזור קירור. 

120 ס"מ | נירוסטה שחורה

RFN31842I מקרר קומבי אינטגראלי מלא
מקרר + מקפיא, 268 ליטר, מסדרת פרימיום+, איבזור 

 ,"NO-FROST DUAL ADVANCE" ,מפואר במיוחד
ללא טיפות מים בגב, מסילות טלסקופיות שליפה 

מלאה, מגירת 0 מעלות עם פיקוד נפרד.
לארון 60 ס"מ | אינטגרלי

FN31842I מקפיא אינטגראלי מלא
סדרת פרימיום+, 235 ליטר, 8 מגירות, ניתנות 

לשליפה לשימוש כמדפים פתוחים, צירים 
NO- מתקדמים - אין צורך בסליידרים, שיטת

.FROST
לארון 60 ס"מ | אינטגרלי
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אביזרים

DPRF2826S סט דלתות נירוסטה
 RF2826S מתאים למקרר

נירוסטה

 SBS2826S קיט חיבור לשני מקררים
RF2826S, RWF2826S מתאים למקרר

נירוסטה

 DPRWF2826S סט דלתות נירוסטה
RWF2826S מתאים למקרר

נירוסטה + זכוכית ליין
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כביסה
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מייבשי כביסהמכונות כביסה

W2086C.W מכונת כביסה
"STEEL SEAL" מכונת כביסה, 1600 סל"ד 

 15 תוכניות. A+++, 4 בולמים
"QUATTRO CONSTRUCTION", שקטה 

ויציבה במיוחד.
8 ק״ג | לבן

T208C.W מייבש כביסה
מייבש  קונדנסור. 9 תוכניות. B אפקט 

הפרפר
8 ק״ג | לבן

W4086C.S מכונת כביסה
"STEEL SEAL" מכונת כביסה, 1600 סל"ד 

 21 תוכניות. A+++, 4 בולמים
"QUATTRO CONSTRUCTION", שקטה 

ויציבה במיוחד.
8 ק״ג | נירוסטה

T408HD.S מייבש כביסה
 מייבש קונדנסור. "Heat Pump". 14 תוכניות.

A+++ אפקט הפרפר
8 ק״ג | נירוסטה

W4096P.W מכונת כביסה
"STEEL SEAL" מכונת כביסה, 1600 סל"ד 

 21 תוכניות. A+++, 4 בולמים
"QUATTRO CONSTRUCTION", שקטה 

ויציבה במיוחד.
9 ק״ג | לבן

T409HS.W מייבש כביסה
 מייבש קונדנסור. "Heat Pump". 14 תוכניות.

A+++ אפקט הפרפר
9 ק״ג | לבן

W4114C.W מכונת כביסה
"STEEL SEAL" מכונת כביסה, 1400 סל"ד 

 21 תוכניות. A+++, 4 בולמים
"QUATTRO CONSTRUCTION", שקטה 

ויציבה במיוחד.
11 ק״ג | לבן

T411HD.W מייבש כביסה
 מייבש קונדנסור. "Heat Pump". 14 תוכניות.

A+++ אפקט הפרפר
11 ק״ג | לבן
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ארונות ייבוש ואביזרים לחדר כביסה

DC7583WH  ארון ייבוש
נפח אדיר, גבוה במיוחד למעילים ארוכים 

וכדומ' , מתקן לנעליים, מדפים לתלייה למנוע 
קימוט וחיכוך של הבגד.

185x60 ס"מ | לבן

HPS5323W מגירת אחסון + מדף נשלף
להרכבה מתחת למכונת הכביסה ולמייבש 

משמש כבמה להגביהה את המכונות על מנת 
להמנע מהתכופפות לבגדים.

60x32 ס"מ | לבן

HPS5323S מגירת אחסון + מדף נשלף
להרכבה מתחת למכונת הכביסה ולמייבש 

משמש כבמה להגביהה את המכונות על מנת 
להמנע מהתכופפות לבגדים.

60x32 ס"מ | נירוסטה

HI1152W קרש גיהוץ נשלף
מיועד להתקנה בין מכונת הכביסה למייבש.

15x60 ס"מ | לבן

HI1153S קרש גיהוץ נשלף
מיועד להתקנה בין מכונת הכביסה למייבש.

15x60 ס"מ | נירוסטה

DC7784V.S  ארון ייבוש
נפח אדיר, גבוה במיוחד למעילים ארוכים 

וכדומ' , מתקן לנעליים, מדפים לתלייה למנוע 
קימוט וחיכוך של הבגד.
185x60 ס"מ | נירוסטה

DC7794HP.W/S  ארון ייבוש
פיקוד אלקטרוני ,נפח אדיר , גבוה במיוחד 

למעילים ארוכים וכדומ' , מתקן לנעליים , 
מדפים לתלייה למנוע קימוט וחיכוך של הבגד.

קונדנסור - אין צורך בצינור יציאה.
S נירוסטה/W 185 ס"מ | לבןx60

סל כביסה + מדף נשלף
HDB1153W לבן

HDB1153S נירוסטה
מיועד להתקנה בין מכונת הכביסה למייבש.

15X60 ס"מ | נירוסטה/לבן

HSS1053W מדף נשלף
מדף כפול נשלף ו/או הנחת סל כביסה 
בזמן הוצאת הבגדים מהמייבש. מיועד 

להתקנה בין מכונת הכביסה למייבש.
5x60 ס"מ | לבן
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מדיחי כלים
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מדיחי כלים

DFI655GXXL מדיח כלים אינטגרלי מלא
מדיח )XXL( 16-18 מערכות. 4 סלסלות נשלפות + 

.40DB .סלסלת סכום 
60 ס״מ

DFI644G מדיח כלים אינטגרלי מלא
מדיח )XL( 14-16 מערכות. 3 סלסלות נשלפות + 

.42DB .סלסלת סכום 
60 ס״מ

DFI655E מדיח כלים אינטגרלי מלא
מדיח )XL( 15-16 מערכות. 3 סלסלות נשלפות + 

.40DB .סלסלת סכום 
60 ס״מ

מדיח כלים אינטגרלי חזית נירוסטה 
DBI644IB.S

14- )XL( מדיח אינטגרלי חזית נירוסטה , 3 סלסלות
 .42DB .16 מערכות 

60 ס״מ | אינטגרלי חזית נירוסטה

מדיחי כלים

35/39 ס״מ

4/6 ס״מ

19/17 ס״מ

6/10 ס״מ

23/19 ס״מ

58 ס״מ

25 ס״מ
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עיצוב: סטודיו אורי גרזון תוכן הקטלוג נתון לשינויים על-פי שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת ח.י. ו/או ASKO וללא הודעה מראש. ט.ל.ח.

קבוצת ח.י. מאמינה שאיכות המוצרים יחד עם שירות אמין ויעיל, מבטיחים כי תיהנו לאורך השנים מהמוצר אותו 
רכשתם. במשך יותר מ-30 שנה אנו דואגים לשביעות רצון לקוחותינו ופועלים רבות על מנת להרחיב את רמת 

השירותים והמוצרים המוצעים על ידי החברה. 

איכות של שירות בקבוצת ח.י.

שירות לקוחות טלפוני הפעיל 6 ימים בשבוע: 6683*

www.hye.co.il :עדכון שוטף באתר הבית


