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Kök & Spisar för Gasol

Det franska köket står för finess och yttersta kvalitet världen över. Detsamma
gäller Eno spisar och kök som är tillverkade för att ge dig livsnjutning och säker
funktion, även under de tuffaste förhållanden till sjöss. Detta är produkter just
för modernt sjöliv, tillverkade i rostfritt stål med stora effektiva brännare och
eltändning.

Gallret i rostfritt stål med kraf-
tiga kastrullhållare, går att fälla
upp för enkel rengöring.

Eltändning med separat
batteri, undviker risk
för krypströmmar och
galvaniska problem
med korrosion som
resultat.

De kraftiga brännarna kan även
lätt demonteras.

Tryck på knap-
pen - Vips är
lågan tänd, full
effekt direkt!

Stor och rymlig emaljerad ugn för bästa effekt
- 6 steg 160-280°C. Låsbar barnsäker lucka
med dubbelglas. Levereras med ett galler och
en bakplåt.

Den stora hästskobrännaren i ugnen
är på hela 1800W och tillsammans
med bottenplåten utformad för bästa
möjliga fördelning av värmen.

Fast monterad eller balansupphängd -
det väljer du. I segelbåtar hängs spisen
oftast upp i medföljande balansfästen
och låses enkelt med sprinten i fram-
kant. Den kraftiga balansvikten på 5.5 kg
ger en lugn och trygg rörelse vid mat-
lagning även i svår sjö. Gummifötter
monterade undertill för fast montering.



Spisar

Standard
Vår standardspis har 2 lågor på 1750 & 2500W och
ugn. Håller standardbredd 500 mm vilket gör att den
också passar i de flesta äldre båtar.
Levereras med balansupphängning, kastrullhållare och
batteritändning som standard.

Ugn
Standardspisen har emaljerad ugn på 1800W med
stekgaller och ugnsplåt.
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ENO SPIS

TYP 423-90

CA. PRIS 6.705:-

Le Gascogne
Gascogne är Lyxvarianten med lite modernare
design. Tekniskt sett samma prestanda som Standard-
spisen men med detaljer som ungshandtag i trä, rök-
färgat glas mm. Levereras med Oceangaller, balansup-
phängning, kastrullhållare och batteritändning som
standard.
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ENO SPIS

TYP 823-80

CA. PRIS 7.928:-



Le Bretagne
ENO presenterar en ny prestigespis, helt i rostfritt,
med ugn. Le Bretagne, som den nya modellen heter,
har 4 brännare varav en extra kraftig samt uppfäll-
bar t galler för enkel rengöring. Den rymliga ugnen
har även grill för knaprigare yta på söndagssteken.
Den exklusiva designen gör att Bretagne lämpar sig
för större båtar med speciella krav och besättningar
med kulinariskt intresse. Levereras med balansupp-
hängning, kastrullhållare och batteritändning som
standard.
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ENO SPIS

TYP 0243-80

CA. PRIS 12.484:-

Typ H1* H2 H3 B1 B2 D1 D2 Vikt kg

423-90 450 420 86 500 516 455 585 29,5

823-80 475 420 113 500 516 460 590 30

0243-80 510 440 100 500 516 600 605 37,5

Tekniska data

* Kastrullhållare ökar höjden med 15 mm
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ENO 8433-70/8133-70
Som komplement till hällarna finns även
en inbyggnadsugn. Den har monterings-
ram och samma hästskobrännare som
övriga spis ugnar. Levereras med batteri-
tändning som standard.
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ENO UGN

TYP 8433-70 8133-70

CA. PRIS 4.687.- 5.407:-



Kök & Hällar

ENO 0623-81
Eno kök har samma höga kvalitet som spisarna men
utan ugn. Två brännare 1750/2500W och ett par
kastrullhållare. Batteritändning är standard.

ENO 4323-81
2-lågig eller 3-lågig inbyggnadshäll för nedfälld monter-
ing i pentrybänk. Kan kompletteras med snyggt, härdat
glaslock. Batteritändning är standard.
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ENO KÖK

TYP 0623-81

CA. PRIS 2.280:-
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ENO HÄLL, 2-LÅGIG

TYP 4323-81

CA. PRIS 2.370:-

0623-80 Balansupphängnings kit 500:-
0623 Extra kastrullhållare 279:-

01905 Glaslock 595:-
8320 Kastrullhållarkit, 2 lågor 484:-
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ENO HÄLL, 3-LÅGIG

TYP 4333-81

CA. PRIS 2.600:-

02405 Glaslock 595:-
8330 Kastrullhållar kit, 3 lågor 521:-

ENO 0612-81
Eno enlågigt kök, försett med piezotändning.
Brännaren är på 2000W och kastrullhållare ingår.
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ENO KÖK

TYP 0612-81

CA. PRIS 1.550:-

ENO 4333-81
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Sandefjord
E-post: post@termomarin.no
www.termomarin.no
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Gasolinstallationer

Gasol är ett modernt och faktiskt det statistiskt säkraste
bränslet för spisar och kök på båtar. En riktig installation
är av största vikt och det finns klara regler för hur en
godkänd installation skall se ut. Vi kan gas och har dessu-
tom ett komplett sor timent av gasoldetaljer och installa-
tionssatser, av rätt kvalite’ för 
marin miljö.

Alla Eno-produkter är CE godkända med tändsäkring
som stänger gasen om lågan slocknar. Samtliga produkter
har 2-års full garanti.

Eno-produkterna finner du hos utvalda båttillbehörsbuti-
ker i hela Norden.

Samma handlare som även säljer välkända Isotherm
kyla och Isotemp varmvattenberedare. Vi har som mål
att ge våra handlare en god produktkännedom och
utbildning på installationstillbehör och regler.
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klammer.

Kopparrör Ø 8 mm utv.

Invändigt Ø 6.4 mm

Stödhylsa

Avstä ätt
å ärheten
av spisen.

Rörskydd i
skott

Expansionsslinga

Läckagetestare med
slang-/röranslutning

Reducerventil 30 mbar
och avstängningskran

Flaskhållare med snäpplås

Gastät låda för gasolflaska

Dränering väl över vattenlinjen

Orange godkänd gasolslang

å att spisens pendel-
rö

Slangklammer

Gastät genomföring i lådan

Slangklammer

Gasolflaskans placering "utanfö är viktig
ä ärkta.

överensstämmelse med svenska kök/gasol-regler
från "Nordisk Båtstandard".

Orange godkänd
gasolslang

Stödhylsa

Spis, 30 mbar
lågtrycksspis

Alla produkter har 2 års garanti. Rätt till ändringar förbehålles.
Alla ca. priser inkl. 24% moms.

G4000 Monteringssats gasol 
Vi har satt ihop en grundsats för efterinstallation av
gasol i fritidsbåtar, innehållande följande:

1,5 m gasolslang Ø 10 mm
Läckagetestare rör/rör
Avstängningskran
Slangklammer Ø 11-17 mm rostfria 6st
Stödbussning 2 st
Slangnippel 4 st
Gasolskylt kran

Tillkommer (ingår ej)

Kopparrör
Reducerventil (beroende på flasktyp)
Gasolflaska
Flaskhållare/behållare

CA. PRIS 738:-


