
Nye SVENDSEN ejere, som tidligere har haft konvektionsovne, har
rost det nye system som værende helt uovertruffent i forhold til det,
de kendte. Rum i huset man før ikke kunne nå ud til og opvarme, har
med den nye SVENDSEN ovn opnået en meget komfortabel rumtem-
peratur.

SVENDSEN 2 er lige som storebroderen forberedt til, efter ønske,
at kunne udstyres med tre forskellige sokkeltyper og -højder.En lav luk-
ket 14 cm sokkel for at hæve brændkammeret til en mere komfortabel
arbejdshøjde. En 25 cm høj åben sokkel med brændemagasin. Og en-
delig en ny SVENDSEN opfindelse, en universalsokkel på 60 cm som
kan afkortes i lige den højde, der er nødvendig for at tilpasse ovnens
højde til et hvilket som helst eksisterende hul i en skorsten, hvor der
før har været monteret en ovn.

De mange års erfaring og velmente kundekrav har gjort,at alle SVEND-
SEN sliddele som sten, stenholder, pakninger og glas er nemme, hurtige
og billige at udskifte.Dette kan oven i købet let gøres på stedet og af kun-
den selv. En typisk SVENDSEN fordel. Glasset i SVENDSEN er be-
vidst plant,da dette kun koster en brøkdel af buet glas,og som regel hol-
der væsentligt længere.

SVENDSEN har ikke kun kvaliteten,men i høj grad også prisen i cen-
trum. Dette er vores motto.
Vi ønsker også Dem velkommen blandt de i forvejen utallige tilfredse
SVENDSEN ejere. Med en ovn der er yderst brændebesparende på
grund af den høje virkningsgrad med op til 84%,som en masseovn. Med
en stabil, stærk, tung konstruktion, der er så miljøskånende, som det nu
en gang er teknisk muligt. Denne ovn må da få den nu siddende mil-
jøminister og dennes rådgivere til at se lysere på fremtiden.

SVENDSEN ønsker Dem held og lykke med Deres eget valg ved an-
skaffelse af en ny brændeovn.Vi kan kun bistå med råd og vejledning og
vores lange erfaring.

Universalsoklen er igen en typisk
og praktisk SVENDSEN nytænkning
på markedet. Soklen er skabt til
dem, der selv vil bestemme højden
på deres SVENDSEN ovn, og ikke

mindst til de andengangskøbere
som i forvejen har et hul i deres
skorsten fra en tidligere brænde-
ovnsinstallation.
Her vil den nye universalsokkel på

hele 60 cm. kunne skæres til i lige
den højde, der er nødvendig for
igen nøjagtigt at ramme den tid-
ligere installations hul i skorstenen
med sin nye SVENDSEN ovn.

Svendsen 2 sokkel
• universalsokkel som øger

ovnens højde.
• tilpasses i ønsket højde 

mellem 4-55 cm.

Alle viste sokkeltyper 
fås også til Svendsen I

Svendsen 2 med åben sokkel

For at alt dette ikke blot skal lyde som tomme påstande fra en pro-
ducents side, vedlægger vi hermed som de første og vist nok de
eneste, prøveresultaterne som dokumentation.
Da det drejer sig om en original kopi, er sproget desværre også på
tysk. Derfor er de vigtigste resultater fremhævet i forskellige far-
ver og de allervigtigste er fremhævet i gule felter.
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