Knitrende hygge med god samvittighed
Det fascinerende syn af ild og flammer har til alle tider inviteret til hyggeligt samvær, og
siden 1973 har den danske brændeovnsproducent Hwam leveret knitrende hygge til boligindretningen. Nu udvides sortimentet af eksklusive brændeovne med fire nye modeller
og en revolutionerende teknologi, der forener den stilrene hygge med god samvittighed.
Træet knitrer, og gløderne stråler om kap inde i det orange flammehav. Stuens brændeovn er
oftest meget mere end blot en varmekilde. Med det rigtige design, indgår den som et naturligt
element i boligindretningen, og med den rigtige kvalitet fungerer den som samlingspunkt, der
inviterer til hyggesnak i venners lag eller solotid med benene oppe.
Nu giver brændeovnsproducenten Hwam hjemmets ildsted en helt ny dimension. Med de stilrene nyheder byder virksomheden nemlig på en revolutionerende teknologi, Autopilot IHS, som
sikrer, at der kan tændes op i hyggesprederen med god samvittighed. Efter optænding indstilles
det ønskede rumtemperaturniveau blot på en lille diskret fjernbetjening, og herefter sørger Autopilot IHS for en optimal forbrænding og giver besked, når der skal fyres igen for at holde temperaturen. Det kan minimere forbruget af træ med op til 50 procent, stabilisere varmeeffekten og
sikre den gode samvittighed.
Organiske former og farverige flammer
Hwam har altid samarbejdet med landets bedste og mest anerkendte designere og arkitekter,
og det har ført til flere belønninger af virksomhedens brændeovne for æstetik og tekniske kvaliteter.
De to nye brændeovne, Hwam 3110 og Hwam 3130, er ikke en undtagelse i forhold til æstetik
og kvalitet. Med en ellipseform byder de hver især på en organisk ramme til de farverige flammer. Hwam 3130 fremstår med en højde på 126 cm som en slank og rank skulptur, der passer
perfekt ind i stuens hyggehjørne. Den lavere Hwam 3110 er hævet på en piedestal, hvilket giver
brændeovnen et svævende, let udtryk.
Brændeovnene i Hwams 3100-serie er ikke kun smukke møbler. Hwam 3130 er f.eks. forsynet
med et varmemagasin direkte over brændkammeret. Varmelagringssten, der holder på varmen
placeres i varmemagasinet, hvor de nemt kan optage flammernes opadsøgende varme.
Lad flammerne matche tidens trends
Med nyheden Hwam 3220 skriver virksomheden sig direkte ind i tidens boligindretningstrend,
der dikterer rå kontraster og naturlige finesser. Den nye brændeovns top er nemlig lavet af grånistret fedtsten, der skaber et smukt og kontrastfyldt look i samspil med det mørke stål og flammernes varme nuancer.
Et andet sted, hvor Hwam skriver sig ind i nutidens trends er med Hwam 3620, som passer
perfekt ind i moderne storfamiliers ønske om brede armbevægelser og sociale fællesskaber.
Den nye Hwam 3620 byder på et stort brændkammer, som kan sprede mere varme ud i store
fællesrum som for eksempel kombineret køkken og stue. Den store effekt går ikke på kompro-

mis med brændeovnens design, da en elegant piedestal sikrer et enkelt og let look, som matcher den skandinaviske boligtrend.
Fototekster:
Foto 1a+b: Den nye Hwam 3110 på piedestal og med glaslåge passer perfekt ind i den skandinaviske boligindretning med fokus på rene linjer og et let look.
Foto 2a+b: En slank, rank og organisk skulptur i stuen. Sådan fremstår den nye Hwam 3130,
der indrammer de fascinerende flammer med en klassisk låge i stål.
Foto 3a+b: Den smukke fedtsten på toppen af Hwam 3220 giver brændeovnen et unikt look,
som matcher de seneste boligindretningstrends, der dikterer rå kontraster og naturlige detaljer.
Foto 4a+b: Selvom brændeovnen er stor, går den nye Hwam 3620 ikke på kompromis med
designet. Hævet på en elegant piedestal fremstår brændeovnen nemlig både smuk og let i indretningen af den store stue.
Yderligere foto kan fremsendes på forespørgsel.
Vejledende udsalgspriser:
Hwam 3110 på piedestal: fra 16.340 kroner.
Hwam 3130: fra 16.995 kroner, med Autopilot IHS fra 21.990 kroner
Hwam 3220: fra 16.495 kroner, med Autopilot IHS fra 21.490 kroner
Hwam 3620: fra 17.340 kroner, med Autopilot IHS fra 22.335 kroner
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