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Sæt kulør på brændeovnen
Nyt koncept fra WIKING gør brændeovnen til en oplevelse – også når den ikke brænder
I Danmark er vi vant til, at en brændeovn er sort.
Men nu giver et nyt koncept fra den danske brændeovnsproducent HWAM forbrugerne mulighed for
at gøre deres brændeovn til et farvestrålende møbel, som pynter i hjemmet og er spændende at se på
– også når der ikke er ild i ovnen.
”Vi har kombineret de gamle dyder fra den traditionelle kakkelovn med moderne trends, hvor
brændeovnen indgår som et møbel eller som dekorationen i hjemmet”, siger administrerende direktør
Stefan Hvam Pedersen, HWAM A/S
En række udvalgte brændeovne fra virksomhedens WIKING-serie kan leveres med en beklædning af
keramiske kakler, der leveres i 10 forskellige farver. Lige fra en fræk Ferrari-rød til afdæmpede
jordfarver, der giver brændeovnens overflade et nærmest læderagtigt look.
Sæt dit eget præg på brændeovnen
”Farverne giver mulighed for at sætte et individuelt præg på brændeovnen, som ofte står centralt i
hjemmet. Nu kan man få spændende farver ind i hjemmet og lyse op, hvis det er det, der appellerer til
hjemmets stil. Mulighederne er mange – og de giver alle sammen brændeovnen et nyt udtryk”, siger
Stefan Hvam Pedersen.
”På de sydeuropæiske markeder har kakkelbeklædte brændeovne været udbredt i mange år. Nu synes
vi, at Danmark og de øvrige markeder også skal se, hvor mange muligheder, der findes”, siger han.

Klassisk håndværk bag
Lige som brændeovnene fra WIKING ligger der også godt og traditionsrigt håndværk bag de keramiske
kakler.
De leveres af den tyske håndværksvirksomhed Kaufmann Keramik, som i et par generationer har
leveret håndlavede keramikprodukter til mange industrielle formål. Virksomheden er kendt for høj
kvalitet og for den stolthed, der følger med, når man forstår at omsætte gammelt, traditionsrigt
håndværk til moderne produkter, der har værdi for nutidens forbrugere.
Brændeovne fra WIKING leveres monteret med de nye kakler, som – bortset fra en fugtig klud i ny og
næ – ikke kræver vedligeholdelse.
Kaklerne i den nye serie lanceres i april 2018 på samtlige af WIKING’s markeder
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