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Intelligent varme i nyt design

Intelligent varme er varme med omtanke
HWAM A/S går ikke på kompromis i sin stræben efter at leve
op til både miljø- og livsstilsmæssige samfundstendenser, og
pay-off løftet om intelligent heat er da også et budskab, der
brænder godt igennem i mere end en forstand. Alle tre ovne
er gennemtestede og har opnået samtlige mulige godken
delser inden for miljømærkning af brændeovne.
Med et partikeludslip på kun 1,21 g/kg træ er det marked
ets laveste tal, som ligger langt under de skrappeste grænseværdier for mærkningen – et fremtidssikret resultat – der
tiltaler selv de mest miljøbevidste forbrugere. Hertil kommer
en dokumenteret virkningsgrad på omkring 80% og konkurrencedygtige priser, hvilket allerede har gjort serien populær
hos både forhandlere og forbrugere i ind- og udland, fortæller
adm. direktør Stefan Hvam Pedersen.
En lille fjeder med stor effekt
De flotte tal skyldes flere faktorer bl.a. valg af materialer med
høj isoleringsevne, den kompromisløse forarbejdning samt
indbyggede teknologi herunder HWAM’s patenterede automatik, der består af en lille fjeder, som automatisk regulerer
lufttilførslen til forbrændingen. Det giver både mere varme
for pengene, renere forbrænding og bedre tid til at nyde
flammerne. Når først der er tændt op – kan husets beboere
slappe helt af – så klarer HWAM’s automatic™ resten.
3600-serien - flammer fra flere vinkler
Fælles for alle tre modeller er et stort brændkammer, som
sikrer tilsvarende stor varmekapacitet, der kan opvarme 30170 m2 bolig. Alle ovnene har buet glaslåge i front samt dobbelte glasruder i hver side, så flammerne kan nydes fra flere
vinkler. De dobbelte glasruder er en blandt flere designmæssige finesser, der nedsætter den direkte strålevarme, hvilket
gør det muligt at møblere både omkring og tættere på ovnene.
Brændeovnene kan leveres i farverne sort og grå.
3650
3630
3610

Vejl. udsalgspriser hhv kr. 20.995,- kr. 18.495,- kr. 16.995,-.

HWAM 3610
– den mindste af
tre flotte nyheder
– her monteret
på væg - en både
minimalistisk,
pladsbesparende
og rengøringsvenlig
løsning.
Individuelle karakteristika:
HWAM 3610 – den mindste af tre nyheder, der kan hænges
på væggen eller monteres på en diskret sokkel.
HWAM 3630 – er forsynet med praktisk opbevaringskammer til brænde skjult bag en flot og betjeningsvenlig låge.
HWAM 3650 – har lige som 3630 skjult brændefag forneden
- herudover er modellen forsynet med et varmemagasin til
opbevaring af fedtsten, som kan lagre overskydende varme,
der herefter afgives jævnt til rummet i op til 14 timer.
Designer-synergi bliver til ren energi
Bag designet af den nye HWAM 3600-serie står duoen
Henrik Sørig Thomsen og Tobias Jacobsen, der med en
baggrund som hhv snedker og guldsmed samt uddannelse
fra Danmarks Design Skole på fornemste vis har udnyttet
den fælles synergi, der opstår under den kreative proces, til
at skabe en serie skulpturelle brændeovnsklassikere. Forbrugerne får således ikke kun en økonomisk attraktiv varmekilde, men også en smuk designoplevelse både med og
uden ild. Læs mere om designerne på www.soerig-design.dk
og www.tobiasjacobsen.dk.
Om producenten
HWAM A/S er en af Danmarks førende producenter af
miljørigtige brændeovne. Produktudviklingen finder sted
i et tæt samarbejde mellem kendte danske arkitekter, industrielle designere, ingeniører og dygtige håndværkere.
Produktionen, der foregår i Hørning syd for Århus, er
højteknologisk, og der produceres ca. 20.000 brændeovne
på årsbasis, hvoraf 80% afsættes på eksportmarkederne.
HWAM beskæftiger p.t. omkring 90 medarbejdere.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til adm. direktør Stefan Hvam Pedersen, direkte tlf. 8768 2030 alternativt mobil 2028 5848 eller pr. mail shp@hwam.com.
Læs mere om HWAM A/S og intelligent varme på www.
hwam.com hvorfra også komplette tekniske specifikationer på HWAM 3600-serien samt produkt- og imagebilleder kan downloades.
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Brændeovnsproducenten HWAM A/S er i øjeblikket på
markedet med en ny serie af miljørigtige brændeovne
med rekordlavt partikeludslip og meget høj virknings
grad. Tre ovne i særklasse, der også på andre vigtige para
metre som brugervenlighed, forbrugerøkonomi, design og
finish skiller sig markant ud.

