Brændeovne er ikke bare brændeovne
En brændeovn luner både i boligen og i privatøkonomien. Derfor har flere og flere
forbrugere fået øjnene op for brændeovnen som et godt supplement til
boligopvarmningen.
Men når der skal vælges mærke eller model bliver det ofte vanskeligt. For aldrig har der
været så mange forskellige brændeovne at vælge imellem. Selvom det ved første
øjekast kan være vanskeligt at se forskel, gemmer der sig store forskelle med hensyn til
bl.a. forbrænding, betjening og design. Derfor er det altid klogt at søge råd i faghandlen,
hvor personalet har stor teknisk indsigt.
Hos brændeovnsproducenten HWAM Heat Design i Hørning har man arbejdet med
innovation og udvikling inden for brændeovne i mere end 30 år. Derfor har de i dag et
meget bredt sortiment af kvalitetsbrændeovne, som er udviklet med fokus på
forbrugerens ønsker og behov.
Lille forskel – Stor betydning
En brændeovn skal være nem at betjene. Derfor har HWAM Heat Design udviklet en
patenteret automatisk styring af lufttilførslen. Derved undgår forbrugeren at skulle justere
sin brændeovn manuelt
Hemmeligheden i systemet er en lille bi-metal fjeder, der udvider sig når brændkammeret
bliver varmt og bliver mindre, når temperaturen falder. På den måde reguleres
lufttilførslen hele tiden, så forbrændingen altid er optimal. Endvidere kan man indstille
brændeovnens varmeafgivelse, så den passer efter den enkeltes behov.
Med HWAM automatik får forbrugeren således både mere betjeningskomfort og en
meget renere og mere økonomisk forbrænding til gavn for både økonomien og miljøet.
For yderligere information om HWAM Heat Design eller produkter er du velkommen til at
kontakte den lokale HWAM forhandler. Se også www.hwam.com
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HWAM Heat Design AS:
• Dansk brændeovnsproducent med fokus på design, betjeningskomfort og
forbrændingsteknik
• HWAM har mere end 30 års erfaring og blandt de førende
brændeovnsproducenter i Europa
• Virksomheden har ca. 160 ansatte og en omsætning på ca. kr. 160 mio, heraf
75% til eksport
• I december 2003 modtog HWAM som eneste brændeovnsproducent i verden fire
ISO-certifikater
• Har patent på den unikke brændselsautomatik HWAM automatik
HWAM Automatik
• patenteret system til justering af lufttilførslen
• optimal og kontrolleret forbrænding, uden at man behøver regulere lufttilførslen
manuelt
• indstilling af brændeovnens varmeafgivelse efter behov
• mindre arbejde med optænding og påfyldning af brænde
• bedre forbrænding, hvilket medfører mindre rengøring for aske og sod, et lavere
brændeforbrug, færre nabogener og mindre miljøbelastning
Verdensnyhed: HWAM Elements
• Unik støjfri træpilleovn
• Uden el-tilslutning (modsat ovne med stoker-snegl)
• Naturligt flammebillede
• Elegant tidløst design
• HWAM Automatik
• Lang brændtid, op til 15 timer
• Fås med og uden vandtank
• Design: Arkitekt Anders C. Fasterholdt

HWAM Heat Design AS
Nydamsvej 53
DK-8362 Hørning
Tlf. +45 86 92 18 33 – Fax +45 86 92 22 18
www.hwam.com

