performance galley innovators

Elektrisch u LPG kombuisfornuizen
Multi-functionele spoelbakken
Gastronorm-accessoires

Complete kombuisoplossingen van GN Espace
Het bereiden van een maaltijd aan boord vraagt om organisatie en

gasfornuizen, die zich onderscheiden door hun superieure kwaliteit en

planning. Want varend onder helling gaan serviesgoed en pannen al

performance. Om ervoor te zorgen dat alles in de kombuis tijdens het

snel aan de schuif en dat maakt van koken eerder een lastige klus dan

varen blijft staan waar het hoort, zijn al onze fornuizen,

een ontspannen bezigheid.

multifunctionele

spoelbakken

en

innovatieve

opbergsystemen

standaard voorzien van slingerlatten. De professionele horecaschalen
Om uw kombuis ergonomisch, functioneler en veiliger te maken, met

van Gastronorm vormden daarbij het uitgangspunt en lopen als een

name tijdens het koken op open zee, hebben we een geïntegreerd

rode draad door het design van onze systemen.

systeem ontwikkeld dat inmiddels wordt beschouwd als maatstaf
gevend voor de inrichting van de kombuis op moderne plezier- of

Koks aan boord willen kunnen rekenen

wedstrijdjachten.

op een betrouwbare en krachtige
uitrusting in de kombuis. Dus, of u nu

GN Espace, gevestigd in het VK, ontwikkelt geïntegreerde

op zoek bent naar een volledig

kombuissystemen. Dankzij hun innovatieve design worden de

nieuwe kombuisinrichting of alleen uw

systemen steeds vaker geselecteerd door 's werelds meest

bestaande gasfornuis wilt vervangen,

vooraanstaande jachtbouwers voor de inrichting van hun kombuizen.

bij GN Espace hebben we ook voor u

Het hart van de kombuizen wordt gevormd door de GN Espace-

dé oplossing.

Kookprestaties
Het fornuis is het hart van de kombuis en de prestaties ervan zijn
bepalend voor de kwaliteit van de maaltijden aan boord. De fornuizen
van GN Espace werden speciaal ontworpen voor wie aan boord wil
genieten van dezelfde kwaliteit als thuis.
En omdat we uitsluitend de beste onderdelen van de nieuwste
generatie fornuizen voor thuis en de horeca gebruiken, zetten de
kombuisfornuizen van GN Espace nieuwe maatstaven voor koken aan
boord. Snel verwarmen, zuinig qua energieverbruik en superieure
kookprestaties; voortaan maakt u zorgeloos de lekkerste maaltijden
klaar. Dankzij het intelligente design van dit compacte fornuis van GN
Espace bereidt u moeiteloos de meest uitgebreide maaltijden voor uw
De royale ovens zijn geschikt voor gebruik met talloze Gastronorm- en

hongerige bemanningsleden.

gangbare ovenschalen en met de thermostaat regelt u precies de juiste
Afhankelijk van het model kunt u kiezen voor een fornuis met 2,3 of 4

temperatuur voor het braden van vlees of het bakken van brood.

branders. Alle modellen zijn voorzien van stevige afneembare
pannenhouders die ook voldoende ruimte bieden voor

De over de hele breedte geïntegreerde grill zorgt voor gelijkmatig

grotere pannen.

gegrilde steak, vis of toast.

Genieten van topmaaltijden tijdens het varen
Vers gebakken brood en cake, soufflés, een feestelijke maaltijd, een
bruidstaart bakken? Het kan allemaal. Onze klanten bereiden de meest
uiteenlopende lekkernijen en culinaire hoogstandjes met hun GN Espacefornuizen. Hier ziet u een aantal foto's die trotse kombuiskoks ons
stuurden.
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Keuze uit koken op gas of elektrisch
GN Espace biedt u tal van opties voor het koken aan boord. Of u nu
op zoek bent naar een fornuis van superieure kwaliteit voor een
traditioneel gassysteem op uw jacht, of u wilt uw kombuis upgraden
met het nieuwste elektrische fornuis, wij hebben wat u zoekt.

Meerdere niveaus
Dankzij de geïntegreerde grill hebt u meer ruimte in de oven zelf en
daardoor kunt u op meerdere niveaus tegelijk gerechten bereiden. Het
ovenframe houdt de schalen op hun plek en is ook voorzien van een
beveiliging om te voorkomen dat, bij het openen van de deur, de hete
schalen onverhoeds uit de oven kunnen glijden.

Veiligheid aan boord
Uitgangspunt bij het ontwerpen van onze kombuisfornuizen is uw

Daarnaast is het fornuis voorzien van een anti-slingerknop die de

veiligheid. De eigenschappen en prestaties van de GN Espace

cardanische beweging van het fornuis in de haven blokkeert.

kombuisfornuizen overtreffen dan ook de toch al vaak strenge eisen
die het CE-keurmerk stelt aan de veiligheid voor de gebruiker en het
gebruik van gas.
De stevige pannenrails en -klemmen voorkomen dat pannen op het
fornuis kunnen verschuiven. Pannenhouders en branderplaten worden
stevig op hun plek gehouden. Dankzij de met één hand bedienbare
vergrendeling is de ovendeur altijd veilig afgesloten. Alle geleiders zijn
uitgerust met een uitschuifbare eindaanslag en standaard slingerlatten
voor optimale veiligheid, ongeacht of u gebruikmaakt van het rooster
of de Gastronorm-ovenschalen.

Gemakkelijk reinigen
De kookplaat, evenals de verwijderbare branders en onderdelen zijn
gemaakt van gemakkelijk te reinigen roestvrij staal. Het design van
de oven is volledig afgestemd op het voorkomen van ophoping van
vuil en de grill is zelfreinigend. Alle ovenaccessoires zijn van
zeewaterbestendig roestvrij staal - uw garantie voor een moeiteloze
reiniging en een lange levensduur.

Installatiemogelijkheden
Of u nu op zoek bent naar een gasfornuis voor een gezinsschip van
30 voet of een superjacht van 120 voet, bij ons hebt u de keuze uit tal
van mogelijkheden.
We hebben niet alleen fornuizen met een standaard cardanische
ophanging, maar ook met een meerzijdige, zogeheten multi-

kiezen voor een ingebouwde variant of een vaste kookplaat. GN

directionele cardanische ophanging (MDG). Daarnaast kunt u ook

Espace heeft gegarandeerd het juiste fornuis voor u.
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Elektrisch kombuisfornuizen
Elektrisch koken aan boord
De elektrische fornuizen van GN Espace werden speciaal ontworpen

komen

voor installatie in kleinere ruimtes, zoals op zeiljachten en motorboten,

de nieuwste inductie-

niet

alleen

en situaties waarbij het gebruik van elektriciteit de voorkeur geniet.

technologie en onze
beproefde constructie-

Zeilers dromen al geruime tijd van elektrisch koken op zee, en deze

methodes

samen,

u

droom wordt nu werkelijkheid dankzij de nieuwste hybride-systemen,

profit-eert eveneens van

accu-technologieën en geavanceerde energiesystemen voor aan boord.

alle innovatieve features
van onze gasfornuizen.

Ons elektrische fornuis OceanChef met oven en cardanische ophanging
biedt een superieure oplossing voor koken aan boord. In dit fornuis

Energie-efficiënt
Onze slimme en energiezuinige fornuizen zijn volledig geïsoleerd en
dankzij het gebruik van specifieke componenten is onze apparatuur
bijzonder energie-efficiënt, zonder daarbij ook maar de minste
concessie aan de kookperformance te doen.
Onze inductiefornuizen verwarmen alleen de pan, het Ceran-glas blijft
koud. Kookliefhebbers houden van inductie, vooral omdat de plaat
niet alleen onvoorstelbaar snel verwarmt, maar ook razendsnel op
temperatuurwijzigingen reageert. En om energie te besparen, schakelt
de Pandetectie-functie de plaat automatisch uit zodra de pan wordt
verwijderd. Het geïntegreerde systeem voor energiebeheer, opde

OceanChef 3, bijvoorbeeld, zorgt er bovendien voor dat het platen
nooit meer dan 3kW vraagt en de maximale belasting van het fornuis
altijd onder de 5kW blijft.
De multifunctionele ovens worden snel verwarmd en zijn volledig
geïsoleerd, zodat de warmte in de oven blijft. We hebben een unieke
ECO-ventilatorinstelling (gebruik heteluchtoven zonder verlichting)
toegevoegd en ervoor gekozen om de energieverslindende, onnodige
elektrische timer weg te laten. Keuzes die in eerste instantie misschien
niet echt voor de hand liggen, maar wel veel energie besparen.

Veiligheid en comfort
Uitgangspunt bij het ontwerpen van onze kombuisfornuizen is uw
veiligheid.
Omdat inductieplaten koel blijven, zijn ze niet alleen bijzonder veilig
qua gebruik in een kombuis, maar voegen ze ook een stuk comfort
toe. De stevige pannenrails en -klemmen voorkomen dat pannen op
het fornuis kunnen verschuiven. Dankzij de met één hand bedienbare
vergrendeling is de ovendeur altijd veilig afgesloten. En om te
voorkomen dat warme gerechten bij het openen van de deur uit de

oven kunnen glijden, zijn alle roosters voorzien van een beveiliging.
Alle geleiders hebben een uitschuifbare eindaanslag en geïntegreerde
slingerlatten voor optimale veiligheid, ongeacht of u gebruikmaakt van
het rooster of de Gastronorm-ovenschalen.
Daarnaast is het fornuis voorzien van een anti-slingerknop die de
cardanische beweging in de haven blokkeert en het fornuis stevig op
zijn plek houdt.

Kookprestaties
Onze inductieplaten bieden talloze features die het koken tot een
aangename bezigheid maken. Om te beginnen reageren ze net zo snel
als traditionele gaspitten en zijn ze daarnaast voorzien van tal van
andere handige functies, zoals een 2,5kW Boost-functie, een
automatische Sudder-functie, een Dual-zone Bridge-functie voor
grotere vispannen, en verschillende instellingen voor het ontdooien of
warm houden van gerechten.
De multifunctionele heteluchtoven van GN Espace zorgt voor een

gelijkmatige verdeling van de warme lucht en staat garant voor
fantastische kook- en bakresultaten, ook op meerdere niveaus. Dankzij
ons unieke ECO-ventilatorprogramma bereikt de heteluchtoven een
keer zo snel de temperatuur van 180°C (de meest gebruikte
kooktemperatuur) dan een conventionele oven (zonder hete lucht) die
hiervoor op 200°C moet worden voorverwarmd. U bespaart dus niet
alleen tijd, maar ook kostbare elektriciteit. De krachtige grill zorgt voor
een gelijkmatige verdeling van de warmte door de oven en is geschikt
voor het roosteren met hete lucht van gevogelte.

Gemakkelijk reinigen
Even met een doek over de inductieplaat vegen na het koken, en klaar
is Kees. In tegenstelling tot keramische kookplaten, verwarmt een
inductieplaat enkel de pannen en niet het oppervlak van de plaat zelf.
Mocht er dus iets overkoken of worden gemorst, dan brandt dat niet
in de plaat in.
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Het design van de oven is volledig afgestemd op het voorkomen van
ophoping van vuil. Daarnaast kan de bovenplaat van de oven worden
verwijderd en is de grill volledig zelfreinigend. Alle accessoires voor
het fornuis en de oven zijn van zeewaterbestendig roestvrij staal - uw
garantie voor een moeiteloze reiniging.
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Elektrisch kombuisfornuizen
OceanChef 3 Inductie fornuis
• Standard fornuis met een breedte van 50cm. Cardanische ophanging
• Draaiknoppen
• Inductiekookplaten 2 x Square-zones (1,85kW / 2,5kW Boost),
1 x 145mm dia-zone (1,1kW / 1,75kW Boost)
• Geïntegreerd energiebeheersysteem voor de kookplaat
• Automatische Sudder-functie
• Dual Zone bridge-functie
• Verwarmingsfunctie 44°C, 70°C, 94°C
• Potdetectie
• Restwarmtewaarschuwing
• LED-display van kookplaat, weergave van foutcode
• Multifunctionele elektrische oven - ECO Hetelucht, Hetelucht,
Hetelucht grill, Standaard grill, Ontdooien, Alleen ovenverlichting
• LED-controlelampje
• Thermostatisch gestuurde oven met snelverwarmende
1800W ventilator en ringelement
• Krachtige 1550W elektrische grill
• Afneembaar ovendak voor eenvoudige reiniging
• 25W halogeen ovenlamp
• Stevige, verwijderbare pannenrail en instelbare pannenklemmen
• Keuze uit ondoorzichtige of glazen deur
• Deur- en havensluizen
• Roestvrij stalen binnenkant, voor eenvoudige reiniging

• Ovenplaten met anti-kantelbeveiliging die de GN-schalen stevig
op hun plek houdt. 1 x GN 2/3-plaat, 1 x bakplaat, 1 x rooster.
Systeem met dubbel rooster voor standaard- en Gastronormschalen
• Constructie van zeewaardig roestvrij staal
• Gewicht: 42kg (49,5kg inclusief accessoires)
• Afmetingen apparaat: B 50cm x H 48,7cm x D 51,4cm
• Standaard installatie-afmetingen: B 54cm x H 55cm x D 55cm
• Aansluitvermogen: 4,9kW 230V / 50-60Hz dubbele frequentie

OceanChef XL Inductie fornuis
• Groote fornuis met een breedte van 62cm. Cardanische ophanging
• Draaiknoppen
• Inductiekookplaten 4 x Square-zones (1,85kW / 2,5kW Boost),
• Geïntegreerd energiebeheersysteem voor de kookplaat
• Automatische Sudder-functie
• Dual Zone bridge-functie
• Verwarmingsfunctie 44°C, 70°C, 94°C
• Potdetectie
• Restwarmtewaarschuwing
• LED-display van kookplaat, weergave van foutcode
• Multifunctionele elektrische oven - ECO Hetelucht, Hetelucht,
Hetelucht grill, Standaard grill, Ontdooien, Alleen ovenverlichting
• LED-controlelampje
• Thermostatisch gestuurde oven met snelverwarmende 1800W
ventilator en ringelement

• Roestvrij stalen binnenkant, voor eenvoudige reiniging
• Ovenplaten met anti-kantelbeveiliging die de GN-schalen stevig
op hun plek houdt. 1 x GN 1/1-plaat, 1 x bakplaat, 1 x rooster.

• Krachtige 1800W elektrische grill

• Systeem met dubbel rooster voor standaard- en
Gastronormschalen

• Afneembaar ovendak voor eenvoudige reiniging

• Constructie van zeewaardig roestvrij staal

• 25W halogeen ovenlamp

• Gewicht: 59,0kg inclusief accessoires)

• Stevige, verwijderbare pannenrail en instelbare pannenklemmen

• Afmetingen apparaat: B 62cm x H 48,7cm x D 51,4cm

• Keuze uit ondoorzichtige of glazen deur

• Standaard installatie-afmetingen: B 66cm x H 55cm x D 55cm

• Deur- en havensluizen

• Aansluitvermogen: 8,5kW 230V / 50-60Hz dubbele frequentie

Tel +44(0)1992 893713 sales@gn-espace.com www.gn-espace.com
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Elektrisch kombuisfornuizen
OceanChef Built-in Electric oven
• Ingebouwde oven met een breedte van 50 cm (54 cm optie)
• Draaiknoppen
• Multifunctionele elektrische oven - ECO Hetelucht, Hetelucht,
Hetelucht grill, Standaard grill, Ontdooien, Alleen
ovenverlichting
• LED-controlelampje
• Thermostatisch gestuurde oven met snelverwarmende 1800W
ventilator en ringelement
• Krachtige 1550W elektrische grill
• Afneembaar ovendak voor eenvoudige reiniging
• 25W halogeen ovenlamp
• Keuze uit ondoorzichtige of glazen deur
• Deursluizen
• Roestvrij stalen binnenkant, voor eenvoudige reiniging
• Ovenplaten met anti-kantelbeveiliging die de GN-schalen
stevig op hun plek houdt. 1 x GN 2/3-plaat, 1 x bakplaat,
1 x rooster. Systeem met dubbel rooster voor standaarden Gastronorm-schalen
• Constructie van zeewaardig roestvrij staal
• Gewicht: 28kg (29kg inclusief accessoires)
• Afmetingen apparaat: B 49,5cm x H 50,3cm x D 51,4cm
• Standaard installatie-afmetingen: B 47,0cm x H 50,
0cm x D 51,5cm
• Aansluitvermogen: 1,9kW 230V / 50-60Hz dubbele frequentie

Ingebouwde Inductiekookplaten
De geïntegreerde inductieplaten zijn een perfecte aanvulling op de
elektrische oven van ons fornuis OceanChef. Het design is volledig
afgestemd op het gebruik op motorboten of catamarans en de platen
vormen de ideale oplossing voor wie op zoek is naar een zeewaardige
kombuis met een strakke look en extra veiligheid.
Omdat inductieplaten koel blijven, zijn ze niet alleen bijzonder veilig
qua gebruik in een kombuis, maar voegen ze ook een stuk comfort
toe. De stevige pannenrails en -klemmen van de unieke designs
voorkomen dat pannen op het fornuis kunnen verschuiven.
Onze inductieplaten bieden talloze features die het koken tot een
aangename bezigheid maken. Om te beginnen reageren ze net zo snel
als traditionele gaspitten en zijn ze daarnaast voorzien van tal van
andere handige functies, zoals een 2,5kW Boost-functie, een
automatische Sudder-functie, een Dual-zone Bridge-functie voor
grotere vispannen, en ook verschillende instellingen voor het
ontdooien of warm houden van gerechten.
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Elektrisch kombuisfornuizen
3 zone Inductiekookplaten HE101
• Touch-control
• Inductiekookplaten 2 x Square-zones (1,85kW / 2,5kW Boost),
1 x 145mm dia-zone (1,1kW / 1,75kW Boost)
• Geïntegreerd energiebeheersysteem voor de kookplaat
• Automatische Sudder-functie
• Dual Zone bridge-functie
• Verwarmingsfunctie 44°C, 70°C, 94°C
• Potdetectie
• Restwarmtewaarschuwing
• LED-display van kookplaat, weergave van foutcode
• Stevige, verwijderbare pannenrail en instelbare pannenklemmen
• Gewicht: 9,5 kg
• Afmetingen apparaat: B 52,4cm H 48,4 m D 5,6cm
• Standaard installatie-afmetingen: B 45,6cm H 41,6cm D 7,0cm
• Aansluitvermogen: 3,0W 230 V / 50-60Hz dubbele frequentie

3 zone Inductiekookplaten HE102
• Ingebouwde Inductiekookplaten
• Touch-control
• Inductiekookplaten 2 x Square-zones (1,85kW / 2,5kW Boost),
1 x 145mm dia-zone (1,1kW / 1,75kW Boost)
• Geïntegreerd energiebeheersysteem voor de kookplaat
• Automatische Sudder-functie
• Dual Zone bridge-functie
• Verwarmingsfunctie 44°C, 70°C, 94°C
• Potdetectie
• Restwarmtewaarschuwing
• LED-display van kookplaat, weergave van foutcode
• Gewicht: 7,0 kg
• Afmetingen apparaat: B 47,4cm H 43,4 m D 5,6cm
• Standaard installatie-afmetingen: B 45,6cm H 41,6cm D 7,0cm
• Aansluitvermogen: 3,0W 230 V / 50-60Hz dubbele frequentie
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LGP kombuisfornuizen
LPG kombuisfornuizen
Onze krachtig presterende LPG-fornuizen met gaspitten, oven en grill

De royale ovens zijn geschikt voor gebruik met talloze Gastronorm- en

bieden tal van nieuwe mogelijkheden voor koken aan boord.

gangbare ovenschalen en met de thermostaat regelt u precies de juiste
temperatuur voor het braden van vlees of het bakken van brood. De

Afhankelijk van het model kunt u kiezen voor een fornuis met 2,3, 4

over de hele breedte geïntegreerde grill zorgt voor gelijkmatig gegrilde

of branders. Alle modellen zijn voorzien van stevige afneembare

steak, vis of toast.

pannenhouders die ook voldoende ruimte bieden voor grotere pannen.

Efficiënt en zuinig
De gasfornuizen van GN Espace zijn dankzij hun efficiënte

De oven heeft een thermostaatregeling en is volledig geïsoleerd, zodat

eigenschappen de zuinigste op de markt. Zo verbruikt de nieuwste

de warmte in de oven blijft. Dankzij de grill over de hele breedte kunt

generatie gaspitten 30% minder gas dan de traditionele modellen.

u bovendien snel en gelijkmatig grote hoeveelheden voedsel bereiden.

Daarnaast worden de pitten bijzonder snel warm en is de lage stand,

Allemaal eigenschappen waarmee u op gas bespaart, wat vooral

voor koken op laag vuur, verbeterd.

tijdens een oceaanoversteek of een langdurige tocht in afgelegen
gebieden van groot belang is.

Multi-directioneel cardanisch systeem
Al onze LPG kombuisfornuizen kunnen worden geüpgraded met ons

Het design van onze gasfornuizen met

MDG-systeem

geïntegreerd MDG-systeem is afge-

(Multi-Direction

Gimbal)

met

multi-directionele

cardanische ophanging. Dit unieke systeem zorgt voor een optimale

stemd

cardanische beweging, waardoor het fornuis altijd waterpas blijft,

scheepse installatie. Daarnaast bieden

op

een

gangbare

langs-

ongeacht de omstandigheden op zee. Dankzij de innovatieve, in de

we voor al onze fornuizen ook

breedte aanpasbare montage, laten de gasfornuizen van GN Espace

maatwerkoplossingen

zich in de meest uiteenlopende kombuizen installeren.

dwarsscheepse installatie, waardoor

voor

een

tal van nieuwe mogelijkheden voor de
inrichting van de kombuis worden
gecreëerd.
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Omdat we voor ons hele

kombuisfornuizen, waarbij de GN Espace Levante als ‘Beste

assortiment gasfornuizen

van de test’ uit de bus kwam.

(Levante, OceanChef en de

Stress-saving tips
for short-handed
skippers

Het Britse zeilmagazine Yachting Monthly testte een aantal

OceanChef XL) dezelfde
op praktische aspecten, kookprestaties en gebruiksgemak.

maakt het niet uit welk GN

Group test of galley

onderdelen gebruiken,

●

Tien van de populairste kombuisfornuizen werden uitgebreid getest

uitmuntende prestaties.

veroorloven, kies dan voor de Levante’

Kijk voor het complete

www yachting

staat garant voor

hele kombuis. ….als je een echte kombuischef bent en je kunt het je

WEATHER

How to predict
sea breezes
WHY ALL
YACHTS
NEED A
‘HANDY
BILLY’

Highlands & Hebr

The cruise of a lifetime
HEAD-TO-HEA
D TEST

Dehler vs Jeanneau
– which one suits
your cruising style?


‘Een uitstekende grill waarmee je moeiteloos 4 sneetjes toast maakt,
en ook de koekjes waren vrijwel perfect, wat duidt op een
gelijkmatige warmteverdeling in de oven.'
Hoogste score voor 'Kookperformance (10/10)

G
COOKAELLEY
R TEST

Which
best fois
r
you?

SAFETY

ieder model van de lijn

‘Dit is een uitstekend fornuis met fantastische design-ideeën voor de

FOR THE CRUIS
ESTABLISHED ING SAILOR
1906 £4.40

Stress-saving ti
for
short-handed skps
ippers
Easy mooring, berthin
g & anchoring

cookers

Espace-gasfornuis u kiest Zo schreef het blad over testwinnaar de GN Espace Levante:

MAY 2013
www.yachtin
gmonthly.com

●

Test van Yachting Monthly

ides

‘How I averted
a gas explosion’

PLUS Scottish port &
charter guide
TESTED AT SEA

Should laser
beacons replace
handheld ﬂares?

Aus $10.75 (inc
GST)/ NZ $17.00
US $10.75/ C
PT €7.90/ GR $12.50/ IT €8.90/ SP €7.90
€7.90/ NL €8.50/
NOR 95NOK

HOME WATERS

Exploring
the Tamar in
an Ovni 345

testrapport op: www.gn-espace.com

GN Espace levert kombuisapparatuur aan bouwers van
jachten van hoge kwaliteit. We willen Allures bedanken
(voorkant), X-Yachts (pagina 2), Gunfleet (pagina 4),
Oyster Marine (pagina 4 & 16), KM Yachts (pagina 15)

Hoogste score voor 'Gebruikscomfort' (9/10)
‘Een bijna perfect Brits product’

en Discovery Yachts (terug cover) voor hun vriendelijke
toestemming om hun afbeeldingen te gebruiken in
deze brochure.
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LGP kombuisfornuizen
Levante
• Compact gasfornuis met een breedte van 45cm
• Gasfornuis met enkelzijdige cardanische ophanging
(propaan/butaan)
• Nieuwe generatie high-efficiency gaspitten Snel warm en verbeterde
lage stand voor bereidingen op laag vuur
• Roestvrij stalen pannenhouder Beveiligd
• Stevige, verwijderbare pannenrail en instelbare pannenklemmen
• Keuze uit ondoorzichtige of glazen deur
• Deur met vergrendeling en anti-slingerknop
• Grill over de volledige breedte
• Oven met thermostaatregeling
• Roestvrij stalen binnenkant, voor eenvoudige reiniging
• Ovenplaten met anti-kantelbeveiliging die de GN-schalen stevig
op hun plek houdt. 1 x GN 1/2-plaat, 1 x bakplaat, 1 x rooster.
Systeem met dubbel rooster voor standaard- en Gastronorm-schalen

Levante 2

• Thermische beveiliging voor kookplaat, grill en oven

• 2 x 1,9kW vermogen

• Elektronische ontsteking. Op 1,5V batterij

Levante 3

• Constructie van zeewaardig roestvrij staal

• 1 x 1,1kW, 2 x 1,9kW vermogen
• MDG option

• Gewicht: Levante 3 met glasdeur 27,5kg (30,5kg inclusief
accessoires)
• Afmetingen apparaat: B 45cm x H 48,7cm x D 41cm

MDG multi-directionele cardanische
ophanging (optional)

• Standaard installatie-afmetingen: B 48,5cm x H 54cm x D 50cm

• MDG systeem - multi-directionele cardanische ophanging

• Installatie-afmetingen voor MDG: B 48,5-60,0cm x H 54cm x D 50cm

• Volledig instelbare installatiebreedte – 48.5– 60cm

OceanChef
• Standard gasfornuis met een breedte van 50cm
• Gasfornuis met enkelzijdige cardanische ophanging
(propaan/butaan)
• Nieuwe generatie high-efficiency gaspitten Snel warm en
verbeterde lage stand voor bereidingen op laag vuur
• Roestvrij stalen pannenhouder Beveiligd
• Stevige, verwijderbare pannenrail en instelbare pannenklemmen
• Keuze uit ondoorzichtige of glazen deur
• Deur met vergrendeling en anti-slingerknop
• Grill over de volledige breedte
• Oven met thermostaatregeling
• Roestvrij stalen binnenkant, voor eenvoudige reiniging
• Ovenplaten met anti-kantelbeveiliging die de GN-schalen stevig op
hun plek houdt. 1 x GN 2/3-plaat, 1 x bakplaat, 1 x rooster.
Systeem met dubbel rooster voor standaard- en
Gastronorm-schalen

OceanChef 3

• Thermische beveiliging voor kookplaat, grill en oven

OceanChef 4

• Elektronische ontsteking. Op 1,5V batterij

• 1 x 1,1kW, 3 x 1,9kW vermogen

• Constructie van zeewaardig roestvrij staal

• MDG optioneel

• Gewicht: OceanChef 4 met glasdeur 30,5kg (34,5kg inclusief
accessoires)

• 1 x 1,1kW, 2 x 1,9kW vermogen
• MDG optioneel

• Afmetingen apparaat: B 50cm x H 48,7cm x D 47cm

MDG multi-directionele cardanische
ophanging (optional)

• Standaard installatie-afmetingen: B 54cm x H 55cm x D 55cm

• MDG systeem - multi-directionele cardanische ophanging

• Installatie-afmetingen voor MDG: B 54 - 75cm x H 55cm x D 55cm

• Volledig instelbare installatiebreedte – 54 – 75cm

Tel +44(0)1992 893713 sales@gn-espace.com www.gn-espace.com
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LGP kombuisfornuizen
OceanChef XL
• Groote gasfornuis met een breedte van 62 cm
• Gasfornuis met enkelzijdige cardanische ophanging (propaan/butaan)
• Nieuwe generatie high-efficiency gaspitten Snel warm en verbeterde lage stand
voor bereidingen op laag vuur. 1 x 1,1kW, 4 x 1,9kW, 1 x 3.0kW vermogen
• Roestvrij stalen pannenhouder Beveiligd
• Stevige, verwijderbare pannenrail en instelbare pannenklemmen
• Keuze uit ondoorzichtige of glazen deur
• Deur met vergrendeling en anti-slingerknop
• Grill over de volledige breedte
• Oven met thermostaatregeling
• Roestvrij stalen binnenkant, voor eenvoudige reiniging
• Ovenplaten met anti-kantelbeveiliging die de GN-schalen stevig op hun plek
houdt. 1 x GN 1/1-plaat, 1 x bakplaat, 1 x rooster. Systeem met dubbel rooster
voor standaard- en Gastronorm-schalen
• Thermische beveiliging voor kookplaat, grill en oven
• Elektronische ontsteking. Op 1,5V batterij
• Constructie van zeewaardig roestvrij staal
• Gewicht: met glasdeur 37 kg (41 kg inclusief accessoires)
• Afmetingen apparaat: B 62cm x H 48,7cm x D 47cm
• Standaard installatie-afmetingen: B 66.5cm x H 55cm x D 55cm

OceanChef Built-in
• Ingebouwde gasfornuis met een breedte van 50cm
• Keuze uit ondoorzichtige of glazen deur
• Deur met vergrendeling en anti-slingerknop
• Grill over de volledige breedte
• Oven met thermostaatregeling
• Ovenplaten met anti-kantelbeveiliging die de GN-schalen stevig op hun
plek houdt. 1 x GN 2/3-plaat, 1 x bakplaat, 1 x rooster. Systeem met dubbel
rooster voor standaard- en Gastronorm-schalen
• Thermische beveiliging voor oven
• Elektronische ontsteking. Op 1,5V batterij
• Constructie van zeewaardig roestvrij staal
• Gewicht: OceanChef Built-in met glasdeur 21kg (22kg inclusief accessoires)
• Afmetingen apparaat: B 50cm x H 48,7cm x D 47cm
• Standaard installatie-afmetingen: B 50cm x H 50cm x D 50cm
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Gastronorm
Professioneel horecasysteem
Alle gasfornuizen en spoelbakken van GN Espace werden speciaal ontworpen
voor gebruik met Gastronorm-schalen en bieden u de mogelijkheid om de
meest uiteenlopende maaltijden en gerechten te bereiden - moeiteloos en
veilig. Onze fornuizen zijn gebruiksklaar en worden standaard geleverd in een
twee-niveau versie.
Hieronder ziet u een overzicht van de optionele accessoires die het meest door
klanten van GN Espace worden gebruikt, voor een nog efficiënter gebruik van uw
fornuis en kombuis.
Gastronorm-schalen zijn verkrijgbaar in verschillende maten en materialen en
bieden talloze mogelijkheden voor gebruik in de kombuis voor het bereiden,
bewaren en invriezen van voedsel aan boord.

Grote roestvrij stalen schaal, 65 mm diep
De extra diepe en brede roestvrij stalen schaal is ideaal voor het bereiden van vleesgerechten,
gegratineerde gerechten of lasagne. De schaal biedt tal van gebruiksmogelijkheden, laat zich moeiteloos
reinigen en kan ook worden gebruikt met de bij uw fornuis meegeleverde grillplaat.

Twee kleine roestvrij stalen schalen, 65 mm diep
De twee extra diepe, maar smallere schalen passen naast elkaar in de oven en zijn ideaal voor het bereiden
van kleinere hoeveelheden voedsel. Ze zijn bovendien bijzonder geschikt voor het bakken van cake
en/of brood.

Grote keramische schaal, 60 mm diep
Deze brede, keramische schaal kan zo uit de oven op tafel worden gezet. De hoogwaardig aardewerken
schaal houdt de warmte 30% langer vast en staat ook mooi op tafel. Daarnaast is de schaal geschikt voor
het bereiden en invriezen van uw gerechten.

Twee kleine keramische schalen, 60 mm diep
De twee extra diepe, maar smallere schalen passen naast elkaar in de oven en zijn ideaal voor het bereiden
van kleinere hoeveelheden voedsel. De mooie schalen kunnen zo uit de oven op tafel en zijn ideaal voor
het bereiden van kleinere porties.

Grote gietijzeren schaal of Thermoplate Inductie schaal, 60 mm diep
Deze veelzijdige gietijzeren Gastronorm-schaal heeft een antiaanbaklaag en werd speciaal ontworpen voor
gebruik op het fornuis en in de oven. De schaal is ideaal voor het aanbraden van vlees op het fornuis, om
het vervolgens in de oven te grillen.

GN1/3 schaal met waterdicht deksel, 150 mm diep
Deze roestvrij stalen schaal met deksel is ideaal voor het bereiden van stoofgerechten in de oven. De schaal
heeft een inhoud van 4,9 liter en laat zich veilig in het ovenframe plaatsen. Dit is de ideale schaal voor
het stoven van gerechten in de oven bij een temperatuur tot 200°C. Het waterdichte siliconen deksel
voorkomt morsen.

Tel +44(0)1992 893713 sales@gn-espace.com www.gn-espace.com
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Spoelbakken
Multifunctionele Gastronorm-spoelbakken

Voor het assortiment Gastronorm-spoelbakken maken we gebruik van

In combinatie met het Gastronorm-keukengerei profiteert u van meer

de eigenschappen van professioneel materiaal uit de horecasector. Een

ruimte, extra gebruikscomfort en ziet uw kombuis er altijd schoon en

bewezen multifunctionele formule die garant staat voor een optimaal

opgeruimd uit. U bent verzekerd van een praktische werkplek, waar u

gebruik van de beperkte ruimte in de kombuis.

de vaat kunt doen, eten bereiden, groente snijden etc. Bovendien
bieden de spoelbakken ook een ideale plek om de hete Gastronorm-

De spoelbakken zijn tot in perfectie afgestemd op het gebruik met onze

ovenschalen in te zetten voor het snijden of opdienen van uw gare

gasfornuizen en tal van Gastronorm-accessoires. Ze zijn ergonomisch

gerechten. De geperforeerde bak zorgt voor nog meer veiligheid en is

en functioneel en bieden daardoor een beduidend veiligere omgeving

ideaal om kokend water of pasta in af te gieten. Het design van onze

voor het bereiden van gerechten tijdens het varen.

multifunctionele spoelbakken is volledig afgestemd op het gebruik van
vrijwel alle Gastronorm-schalen – ze zijn met name geschikt voor de
formaten GN 2/3, GN 1/2, GN 1/3 en GN 2/8.

Gastronorm-spoelbak A (groot) en B (klein) bak
De afzonderlijke bakken bieden extra flexibiliteit bij het installeren van
de multifunctionele spoelbak - ideaal als de ruimte beperkt is en u toch
wilt profiteren van het unieke systeem met drie niveaus. Om optimaal
te profiteren van het gebruiksgemak en de handige eigenschappen van
de andere spoelbakken in ons Gastronorm-assortiment, hebben we
eveneens een uitgebreid assortiment Gastronorm-keukengerei.
• ½ inch uitneembare korfplug
• Geschikt voor inzet, inbouw of onderbouw
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Spoelbakken
Gastronorm-spoelbak 600
Deze 1,5 liter spoelbak met het unieke werksysteem op drie niveaus
heeft een kleinere bak en een royaal afdruipgedeelte. De spoelbak
wordt geleverd met een beukenhouten snijplank, een geperforeerde
GN-bak en een GN 2/8 afvalbakje.
• GN 2/3 geperforeerde bak (vergiet)
• GN 2/8 afvalbakje
• GN 2/3 beukenhouten snijplank
• ½ inch verwijderbare korfplug
• Geschikt voor inzet, in- of onderbouw

Gastronorm-spoelbak 980
Deze 1,5 liter spoelbak met het unieke werksysteem op drie niveaus
heeft een kleinere bak en een royaal afdruipgedeelte. De spoelbak
wordt geleverd met een beukenhouten snijplank, een geperforeerde
GN-bak en een GN 2/8 afvalbakje.
• GN 2/3 geperforeerde bak (vergiet)
• GN 2/8 afvalbakje
• GN 2/3 beukenhouten snijplank
• ½ inch verwijderbare korfplug
• Spoelbak rechts of links naar keuze
• Geschikt voor inzet, in- of onderbouw

Accessoires spoelbak
Set voor voedselbereiding
GN 2/3 beukenhouten snijplank
Snijplank van topkwaliteit massief beukenhout met geul. De ideale snijplank voor
gebruik met al onze Gastronorm-spoelbakken
GN 2/3 kunststof snijplank
Stevige kunststof (polyethyleen) snijplank met geul en handige greep. De ideale
snijplank voor gebruik met al onze Gastronorm-spoelbakken en het hygiënisch snijden
en bereiden van vlees.
GN 2/3 geperforeerde inzetbak
Geperforeerde GN 2/3 inzetbak, 65 mm diep – ideaal voor gebruik als vergiet

Set voor afwassen
GN 1/2 afwasbak
Deze 150 mm diepe inzetbak is perfect voor het doen van een waterbesparende afwas
in de 1/1 spoelbak van Gastronorm.
GN 1/2 geperforeerde inzetbak
De geperforeerde GN 1/2 inzetbak met een diepte van 90 mm laat zich uitstekend als
vergiet gebruiken en past perfect naast de GN 1/2 afwasbak.

Tel +44(0)1992 893713 sales@gn-espace.com www.gn-espace.com
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Breedte van apparaat
Levante LPG

14

OceanChef LPG

OceanChef XL LPG

OceanChef Built In LPG

OceanChef 3 Electric

OceanChef XL Electric
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Breedte van apparaat
Induction Hob HE101

Induction Hob HE102

OceanChef Built In Electric
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Breedte van apparaat
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Gastronorm Sink 600

Gastronorm Sink 980

Gastronorm Sink Basic A

Gastronorm Sink Basic B
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Eigenschappen
Elektrisch productgamma
Breedte van apparaat

50cm

62cm

HE101

HE102

Model

OceanChef 3 Electric

OceanChef XL Electric

Eigenschappen Kontrolle

Rotary

Rotary

OceanChef Built in Electric

Hob with sea rails

Hob

Rotary

Touch

Hob

3 zonen induction

Touch

4 zonen induction

3 zonen induction

Square zones (1.85kW/ 2.5kW Boost)

2

3 zonen induction

4

2

145 mm dia zone (1.1kW/ 1.75kW Boost)

1

2

1

1

Grill

1.55kW

1.8kW

1.55kW

Oven met thermostaat (kW)

1.8kW

1.8kW

1.8kW

Totaal vermogen (kW)

4.9kW

8.5kW

1.9kW

Meerdere kookniveaus

Y

Y

Y

3.0kW

3.0kW

Roosterframe oven (aantal)

Y

Y

Y

GN-bakplaat

2

Y

2

Rooster

1

1

1

Afmeting ovenrooster

1

1

1

Gastronorm *

GN2/3

GN1/1

GN2/3

Onderplaat

1

1

1

Deurvergrendeling

Y

Y

Y

Anti-slingerknop

Y

Y

Traditionele cardanische ophanging

Y

Y

Afmetingen apparaat (mm)

W500 x D514 x H487

W620 x D514 x H487

W495 x D514 x H503

W524 x W484 x D56

W474 x W436 x D56

Afstand tot apparaat (mm)

W540mm

W658mm

W476 x D515 x H500

W456 x W416 x D70

W456 x W416 x D70

Cardanische boog

472mm

W468mm
Y

Y

Y

Installatieset cardanische ophanging

Y

Y

Vaste montagebeugels

Option

Option

LGP productgamma
Appliance width

45cm

Model

Levante 2 LPG

Levante 3 LPG

OceanChef 3 LPG

OceanChef 4 LPG

OceanChef XL LPG

OceanChef Built in LPG

Features Controls

Rotary

Rotary

Rotary

Rotary

Rotary

Rotary

Hob

2 hob burner

3 hob burner

3 hob burner

4 hob burner

5 hob burner

1.2kW
1.8kW

50cm

62cm

1

1

1

1

2

2

2

3

3

2kW

2kW

2kW

2kW

2kW

3.0kW
Grill

1
2kW

Oven met thermostaat (kW)

1.5kW

1.5kW

1.5kW

1.5kW

1.8kW

1.5kW

Totaal vermogen (kW)

5.6kW

6.8kW

6.8kW

7.4kW

10.4kW

3.5kW

Elektronische ontsteking (1,5V)

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Roestvrij stalen pannenhouder

Y

Y

Y

Y

Y

Meerdere kookniveaus

Y

Y

Y

Y

Y

Y

GN-bakplaat

2

2

2

2

2

2

Rooster

1

1

1

1

1

1

Afmeting ovenrooster

1

1

1

1

1

1

Gastronorm *

GN1/2

GN1/2

GN2/3

GN2/3

GN1/1

GN2/3

Onderplaat

1

1

1

1

1

1

Deurvergrendeling

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Anti-slingerknop

Y

Y

Y

Y

Y

Traditionele cardanische ophanging

Y

Y

MDG ophanging

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Afmetingen apparaat (mm)

W450 x D410 x H487

W450 x D410 x H487

W500 x D470 x H487

W500 x D470 x H487

W620 x D470 x H487

W500 x D470 x H487

Afstand tot apparaat (mm)

485mm

485mm

540mm

540mm

665mm

W500 x D470 x H500

Cardanische boog

468mm

468mm

464mm

464mm

464mm

Installatieset cardanische ophanging

Y

Y

Y

Y

Y

Vaste montagebeugels

Option

Option

Option

Option

option

Y

*GN 1/2 (W325mm x 265mm)
*GN 2/3 (W354mm x D325mm)
*GN 1/1 (W530mm x D325mm)
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performance galley innovators

GN Espace Galley Solutions Ltd
Unit 1, Church Barns, Ware Road,
Widford, Hertfordshire SG12 8RL UK
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