
SVENDSEN 1 er helt bevidst konstrueret uden tertiær luft, ligesom SVENDSEN 2 og 3 er det, for at
kunne holde på varmen natten over. Med tertiær lufttilførsel er dette stort set umuligt, da tertiær luften
er tvangsåben og tilføres forbrændingen så længe skorstenen trækker.Alligevel har SVENDSEN ovnene
de mest imponerende prøveresultater.

Svendsen I modellen er konstrueret som modul system, en konstruktion som Freddy Svendsen første
gang lancerede i 1979. I al sin enkelthed er ovnen stik mod sædvane forsynet med en løs topplade. Når
denne løftes af er der frit udsyn til ovnens indre. Dette har den fordel at man nu kan udbygge ovnen
opefter. Resultatet bliver som her vist, en praktisk bageovn med flere fordele.

Bageovnen er et absolut brugbart alternativ til elkomfuret, med de samme egenskaber i enhver koge-,
stege- eller bagesituation. Man har oven i købet den indlysende fordel at kunne tilberede maden ved
strømsvigt. Og hvorfor tænde for elkomfuret når ovnen alligevel er i drift, det er det her med de små
gratis glæder.

Sektionen kan uden låge
anvendes som kogesektion
og til at holde sovsen, kaffen,
tallerkenerne eller færdige
retter varme.

En anden stor fordel er den
ekstra varme som bagesekti-
onen frigiver til husets op-
varmning. Ved at køle røgen
mellem ovnen og skor-ste-
nen, får man ikke kun en
mærkbar ekstra varme, men
også en endnu større virk-
ningsgrad som ligger omkring
90%, da grundmodellen alle-
rede er målt til hele 85%.
Bageovnens topplade er
anvendelig som kogeplade.
Med andre ord er man ikke
blot kommet i besiddelse af
en ekstra sektion, men af et
helt varmegivende komfur,
som ikke optager ekstra
plads i rummet.

Har man investeret i en
grundmodel, og senere udvi-
der huset med en tilbyg-ning,
udvider man også blot ovnen
med en bagesektion for også
at opvarme det tilbyggede
areal.

SVENDSEN I er allerede fra tegnebordet forberedt til moderne forbrugeres krav

SVENDSEN I med bage- kogesektion
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