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Varmt design der skåner miljøet
Brændeovne er i dag langt mere end en nødvendig varmekilde til
de kolde vintermåneder. Moderne brændeovne skal ikke alene
overholde skrappe miljøkrav, men bliver i større og større grad et
møbel i hjemmet, der designes på samme måde som stole og
spiseborde.
Hos den danske brændeovnsproducent HWAM Heat Design har man
taget konsekvensen. Her har man i en årrække samarbejdet med
anerkendte danske designere om at tegne brændeovnene, så de
passer til et moderne hjem og den moderne forbruger.
- Hos HWAM har vi samarbejdet med visionære arkitekter i mange år
fordi vi mener at udseende og funktion skal være et resultat af at tænke det æstetiske, det brugervenlige og
det tekniske sammen – i samme brændeovn. Vi kan konstatere at køberen af en brændeovn i dag, har
megen fokus på design og de miljømæssige egenskaber ved vores brændeovne – prisen kommer ofte i
anden række. Markedet for designede brændeovne er i betydelig vækst – og folk er villige til at betale lidt
ekstra for at have noget smukt at se på, så længe funktion, teknik og miljøhensyn ikke nedprioriteres, siger
Vagn Hvam Pedersen, grundlægger og direktør hos HWAM Heat Design.
Miljøtænkning i højsædet
Netop i disse dage igangsætter miljøministeriet kampagnen ”Tag grønt ansvar, når du fyrer – Har du styr på
din brændeovn”, der sætter fokus på korrekt fyring for at mindske partikeludslippet fra brændeovne.
Miljøministeriet anbefaler at man følger fire enkle råd ved fyring i brændeovn: brug rent og tørt træ, sørg for
rigelig luft, fyr lidt af gangen og tjek at røgen er næsten usynlig. Man kan læse mere om kampagnen på
www.fyrfornuftigt.dk.
Både producenter, forbrugere og politikere har større og større fokus på de miljømæssige aspekter i forhold
til brugen af brændeovne – og det er ligeledes et centralt område for HWAM Heat Design, der hilser
Miljøministeriets kampagne velkommen. Kampagnen sætter fokus på et område, som har været én af
HWAM Heat Designs kernekompetencer gennem mange år. Alle HWAMs brændeovne er udstyret med en
patenteret automatik, som optimerer forbrændingen og minimerer partikeludslippet. Automatikken betyder at
man ikke skal regulere lufttilførslen manuelt, hvilket giver en renere forbrænding, en bedre økonomi og
samtidigt gør det let for forbrugeren at anvende brændeovnen miljømæssigt forsvarligt. Når først der er
tændt op for hyggen, klarer automatikken resten og man kan læne sig tilbage og nyde flammernes knitrende
leg og varmen der spreder sig i rummet.
Udviklingen af en HWAM brændeovn sker i et tæt samarbejde mellem designere, Teknologisk Institut og
HWAMs udviklingsafdeling, for at opnå den rette sammensmeltning mellem design og miljøhensyn.
HWAMs brændeovne er godkendte efter de skrappeste europæiske normer, herunder også de norske. Det
betyder at HWAMs brændeovne holder sig under de grænseværdier de danske myndigheder har fastsat
som acceptable. DS/EN-godkendelsen, som alle HWAMs brændeovne har modtaget, udstedes efter
afprøvninger på Teknologisk Institut og er en godkendelse af, at de skrappeste miljøkrav i Danmark
overholdes.

Fakta om brændeovne og brænde
• Udskift den gamle brændeovn: halverer partikeludslippet og giver bedre brændselsøkonomi
• Gå efter en brændeovn der er godkendt af Dansk Standard (DS/EN)
• Brug rent og tørt træ
• Sørg for rigeligt luft, og varm brændeovnen hurtigt op med optændingspinde eller avispapir.
• Fyr lidt ad gangen
• Luk lufttilførslen når der ikke flere gule flammer – eller køb en brændeovn med automatisk
regulering af lufttilførslen
• Gå ud og tjek - røgen skal være næsten usynlig
Billedtekst: HWAM Figaro - et godt samlingspunkt i stuen. Design: Henrik Sørig Thomsen og Tobias
Jacobsen. Som hos alle HWAM brændeovne er Figaro udstyret med HWAM Automatik og er DS/ENgodkendt.
Yderligere information:
Vagn Hvam Pedersen, Direktør, HWAM Heat Design. Tlf. +45 40 27 19 33, e-mail: vhp@hwam.com
HWAM Heat Design er én af Danmarks største producenter af brændeovne. Gennem mere end 30 år har
HWAM designet og produceret moderne brændeovne af høj kvalitet og med flere patenterede fordele – først
under navnet ABC og i dag under de to brands HWAM og Wiking. Virksomheden er 100 % familieejet og –
drevet, og al produktion foregår i Danmark, hvor der ca. 200 ansatte. HWAM producerer ca. 35.000
brændeovne om året, hvoraf omkring 75 % eksporteres til kunder i Europa.

