
Серія Craft Black Steel*
доступна лише в PKR

ASKO APPLIANCES AB

Холодильники та морозильні камери

Посудомийні машини

Сушильні та пральні машини

F2282I

Морозильна камера
Розмір: 82 см
Колір: білий

Ціна 671* 604

D5536 XL

Вбудовувана посудомийна 
машина
Ширина: 60 см
Розмір: XL - 82 см
13 комплектів посуду

Ціна 932* 839

DSD644G.P

Посудомийна машина зі 
слайдерними дверцятами
Ширина: 60 см
Розмір: XL - 82 см
14 комплектів посуду

Ціна 1198* 
1078

T208C.W.P

Конденсаційна сушильна 
машина
Завантаження: 8 кг
Кількість програм: 9
Колір:  білий

Ціна 771* 694

W2084.W.P

Пральна машина
Завантаження: 8 кг
Кількість обертів: 1400 
об./ хв.
Кількість програм: 15
Колір: білий

Ціна 857* 771 

T208H.W.P

Сушильна машина з 
тепловим насосом
Завантаження: 8 кг
Кількість програм: 10
Колір: білий

Ціна 910* 819

W2086C.W.P

Пральна машина
Завантаження: 8 кг
Кількість обертів: 1600 
об./ хв.
Кількість програм: 15
Колір: білий

Ціна 951* 856 

R21183I

Холодильник
Розмір: 178 см
Колір: білий

Ціна 991* 892

www.asko.com/ua/
Телефон контактного центру ASKO:  0 800 303 353

Організатор акції

 
УМОВИ АКЦІЇ

1. Протягом усього періоду проведення акції діє спеціальна цінова пропозиція на 
техніку ТМ ASKO з програми PROTECT RANGE. З повним переліком акційного 
товару ви можете ознайомитись на сайті офіційного дилера торгівельної марки 
ASKO на території України – ТОВ «АЛТЕК» www.alcotec.com.ua

2. Додаткову консультацію щодо умов акції Ви можете також отримати за 
телефоном +38(044) 500-26-26, звернувшись до менеджера VIP відділу.

2. Спеціальна цінова пропозиція на товари ТМ ASKO  діє лише в рамках даної 
акції і обмежується лише нею.

3. Період проведення акції з 25 вересня по 25 грудня 2018 року.

4. Організатор залишає за собою право на зміни в періоді проведення акції, 
переліку товару та цінової пропозиції.

5. *Усі ціни на перелік товару у євровому еквіваленті є індикативними і наведені 
для інформації. Продаж товару здійснюється тільки в національній валюті 
України по комерційному курсу євро до гривні ТОВ «АЛТЕК» на момент 
здійснення оплати.

ШВЕДСЬКА ЯКІСТЬ ЗА 
ЕКСКЛЮЗИВНИМИ ЦІНАМИ
Спеціальна пропозиція на обрані моделі ASKO з програми PROTECT RANGE.

Діє з 25.09.2018 по 25.12.2018.

Витяжки
CC4927S
Вбудовувана витяжка
Ширина: 86 см
Колір: нержавіюча 
сталь

Ціна 843* 759

CC4527S 
Вбудовувана витяжка
Ширина: 52 см
Колір: нержавіюча 
сталь

Ціна 625* 563



Класичні, сучасні, модні або стильні — залежить від вибраних вами матеріалів і форм. Однак майте на увазі, що 
прилади можуть займати до 50 % поверхні, тож від них також залежить фінальний вигляд вашої кухні.  
Вироби серії Craft представлені в трьох кольорах: класична нержавіюча сталь, витончений чорний графіт і стильна чорна 
сталь. Усі три варіанти вражають м’якою текстурою поверхні та чудово поєднуються з іншими відтінками й матеріалами, 
вписуючись у різні інтер’єрні стилі.

Зосереджуючись на деталях

Деталі. Ось що додає особливого смаку м’ясному соусу та надзвичайно хрусткій випічці на кухні 
нового покоління. Вироби нашої серії Craft заслуговують вашої уваги.

Кольори серії Craft

Обробка Blacksteel* — ми додали 
нержавіючій сталі трохи кольору. 
Така поверхня виразніше підкреслює 
шліфування й відбиває світло, надаючи 
приладам дивовижного блискучого 
вигляду.
Доступна лише в PKR

Витончена текстура чорного графіту 
забезпечує плавний перехід кольорової 
гами. Особливо красивий баланс 
спостерігається в оформленні духових 
шаф: м’який чорний колір рамки 
поєднується з глибоким смоляним 
склом дверцят і дисплея.

Класична нержавіюча сталь завжди в 
моді, оскільки здатна оживити вигляд 
будь-якої кухні. Шліфована по діагоналі 
поверхня відбиває світло та прилеглі 
матеріали, що є дуже практичним і 
раціональним рішенням для вашої 
кухні.

Приготування на парі
У спеціальній пропозиції беруть участь моделі CRAFT TFT 2.9” 
small display та моделі з програми PROTECT RANGE 
Варильні поверхні

Духові шафи

Професійні кухарі використовують пару, щоб зберегти повноту смаку приготованих продуктів і створити апетитну 
хрустку скоринку на хлібі та випічці. На парі їжа готується помірно, що дає змогу зберегти більше вітамінів і поживних 
речовин, ніж під час звичного варіння. Це здоровий і натуральний спосіб обробки, що зберігає справжній смак їжі.

Під час такого готування не з’являється зайвих запахів і немає потреби солити воду чи додавати приправи. Завдяки 
нашим комбінованим духовим шафам можна поєднувати звичайну конвекцію й пару в межах однієї програми, а також 
просто зупинитися на чомусь одному.

Збереження натурального смаку

Створюйте смаки, комбінуючи 
використання пари з гарячим повітрям, 
або готуйте справді здорову їжу, 
використовуючи тільки пару. Це дає 
змогу зберегти всі мінеральні солі, 
смак, колір і текстуру продуктів. Можна 
одночасно готувати м’ясо, рибу й овочі.

Тільки чиста пара

Наші комбіновані духові шафи 
оснащено унікальною системою 
генерування чистої пари. Це можливо 
завдяки спеціальному лічильнику, 
що вимірює потрібну кількість води, і 
роздільнику, який відокремлює чисту 
пару й водний конденсат. Конденсат 
потрапляє на дно духової шафи, де 
нагрівається й перетворюється на 
пару. Завдяки цьому їжа готується на 
парі, а не вариться.

Розігрів

Цей режим призначений для 
дбайливого розігрівання готових 
страв. Використання пари дає змогу 
зберегти їхню якість. При цьому на 
смак і за текстурою страви наче щойно 
приготовані. Ця функція підходить для 
більшості страв. Розігрівати можна 
кілька страв одночасно.

Комбіновані й одиночні мікрохвильові печі

З нашою духовою шафою, яка комбінована з мікрохвилями, ви можете втілювати будь-які кулінарні ідеї в життя. Для вибору 
доступно чотири види приготування: за допомогою мікрохвиль, конвекції, грилю, а також поєднання традиційного випікання в 
духовій шафі з функцією мікрохвиль. За допомогою однієї програми ви можете розморозити страву, потім перейти до традиційної 
конвекції та закінчити програму приготування грилем. Таке поєднання режимів ідеально втілене в усіх духових шафах ASKO Craft.

Розділяйте процеси завдяки багатоетапному готуванню

Професійні кухарі завжди використовують різні методи 
нагрівання, щоб зберегти повноту смаку своїх страв. Спробуйте 
й ви - готуйте на низькій температурі протягом тривалого часу, 
а завершуйте швидким грилем. Або чому б не скористатися 
функціями приготування на парі, у гарячому повітрі та на грилі в 
одній програмі? Замість того, щоб вручну встановлювати різні 
режими нагрівання, просто виберіть потрібний пункт у меню та 
запустіть духову шафу. Вона все зробить за вас!

Су-Від у духових шафах з парою 

Вакуумна шухляда та комбінована духова шафа з програмою 
Sous Vide утворюють неперевершений тандем. Установіть 
вакуумну шухляду прямісінько під вашу комбіновану духову 
шафу та насолоджуйтеся смачними стравами, які відтепер 
надзвичайно зручно готувати.
Метод су-від потребує точної температури, яка має 
залишатися сталою протягом усього процесу приготування. 
У наших комбінованих духових шафах серії Craft можна 
виставити температуру з точністю до градуса.

HI1611G
Індукційна варильна 
поверхня
Розмір: 60 см
Колір: чорний

Ціна, Євро 664* 598

OM8464A / OM8464S
Мікрохвильова піч 
Розмір: 45 см
Колір: чорний графіт / 
нержавіюча сталь

Ціна 1109* 998

OCS8464A / OCS8464S
Комбінована духова шафа 
з парою
Розмір: 45 см
Колір: чорний графіт / 
нержавіюча сталь

Ціна 1541* 1387

OT8636S
Багатофункціональна 
духова шафа
Розмір: 60 см
Колір: нержавіюча сталь

Ціна 658* 592

OCM8464A / OCM8464S
Комбінована духова шафа 
з мікрохвилями 
Розмір: 45 см
Колір: чорний графіт / 
нержавіюча сталь

Ціна 1382* 1244

OT8664A / OT8664S
Багатофункціональна 
духова шафа
Розмір: 60 см
Колір: чорний графіт / 
нержавіюча сталь

Ціна 1023* 921

OCS8664A / OCS8664S
Комбінована духова шафа 
з парою
Розмір: 60 см
Колір: чорний графіт / 
нержавіюча сталь

Ціна 1623* 1461

OT8464A / OT8464S
Багатофункціональна 
духова шафа
Розмір: 45 см
Колір: чорний графіт / 
нержавіюча сталь

Ціна 1079* 971

OP8664A / OP8664S
Піролітична духова шафа
Розмір: 60 см
Колір: чорний графіт / 
нержавіюча сталь

Ціна 1366* 1229

HI1621G
Індукційна варильна 
поверхня
Розмір: 60 см
Колір: чорний

Ціна 743* 669

HI1631G
Індукційна варильна 
поверхня
Розмір: 60 см
Колір: чорний

Ціна 845* 761

HG1666AB
Газова поверхня
Розмір: 60 см
Колір: антрацит

Ціна 845* 761

Наші експерти перетворили духову шафу на високоточний прилад. Ми ретельно відбирали стійкі матеріали для 
виробництва наших продуктів, що дало можливість зробити їх вишуканими та довговічними. Завдяки старанній роботі наших 
майстрів нам вдалося створити серію з винятковим оздобленням і зрозумілим інтерфейсом.
Ми спроектували витончені скляні дверцята й оздобили їх суцільною безшовною рамкою. Широкі скляні дверцята 
підкреслюють значну місткість духової шафи й відкривають панорамний огляд усередину.


