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2000 kr. i rabat på automatikbrændeovne inden 1. november
Der er mange penge at spare på varmeregningen med en energieffektiv brændeovn. Lige
nu giver HWAM Heat Design 2000 kr. i energirabat på to modeller med et patenteret
system, der automatisk regulerer luftindtaget i brændeovnen og sikrer optimal forbrænding
og varmeudnyttelse.
Stigende energipriser giver stor rentabilitet ved brændeovne
Stigende priser på olie, kul og gas betyder højere varmeregninger, og derfor er der nu mere end
nogensinde flere penge at spare ved at opvarme boligen med en brændeovn.
- De stigende priser på fjernvarme, olie og naturgas gør det ekstra attraktivt at investere i en
brændeovn for at spare på varmeudgifterne. Vi vil gerne gøre folk opmærksomme på, at vores
brændeovne er et økonomisk og miljøvenligt alternativ til den almindelige opvarmning. Derfor kører
vi nu kampagnen ”Energirabat” på udvalgte HWAM brændeovne, forklarer Stefan Hvam Pedersen,
salgschef i HWAM Heat Design
På HWAMs hjemmeside - www.hwam.com – kan man finde en brugervenlig model, der udregner
besparelsen ved opvarmning med en HWAM brændeovn i forhold til husstandens varmeforbrug,
isolering og nuværende opvarmningsform. Eksempelvis kan en familie i et 160 m2 hus, opvarmet
med naturgas og med en middelgod isolering, spare ca. 5.100 kr. årligt, hvis 50 % af boligen i
stedet opvarmes med en HWAM brændeovn.
Hjertet er en fjeder
Hjertet i HWAMs brændeovne er en varmefølsom fjeder, der automatisk regulerer lufttilførslen til
forbrændingen. I praksis betyder automatikken, at du får mere varme for pengene, renere
forbrænding, minimal miljøbelastning samt en sikker og bekvem styring af forbrændingen. Den
patenterede HWAM automatik, blev opfundet af stifteren Vagn Hvam Pedersen og arkitekt Anders
C. Fasterholdt, og automatikken er installeret i alle HWAM brændeovne.
- Det eneste, du selv skal gøre, er at tænde op og lægge brænde i ovnen, så sørger automatikken
for resten. Automatikbrændeovne er derfor også meget velegnede til at fyre op i til natten, da dette
ikke sviner som normalt, grundet den korrekte, automatiske lufttilførsel. Eller hvis du for eksempel
skal ud at handle eller hente børn, kan du blot tænde op i ovnen, og så styrer automatikken selv
forbrændingen, og du kommer hjem til et opvarmet hus, fortæller Stefan Hvam Pedersen.
Frem til 30. oktober tilbyder HWAM 2000 kr. i energirabat på alle HWAM Mozart og HWAM Vivaldi
modeller. Begge modeller er svanemærkede, og der gives fem års garanti. Alle brændeovne fra
HWAM Heat Design designes af førende skandinaviske arkitekter og designere og opfylder den
nye brændeovnsbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. juni 2008.
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