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Varmt design i topklasse fra HWAM Heat Design
Ny brændeovn fra HWAM Heat Design er både varmekilde og et moderne møbel.
Et samlingspunkt i hjemmet, hvor der er udsigt til flammernes spil og rum til at
mærke varmen brede sig. HWAM 4410 er en brændeovn der rykker ved de gængse
forestillinger om brændeovnsdesign, med dens rene, enkle linier og gennemtænkte detaljer.
Design er ikke længere forbeholdt hippe modeskabere og smarte bilproducenter. HWAM Heat Design har i en
årrække samarbejdet med designerparret Christina Strand og Niels Hvass. Det er der kommet en unik ny brændeovn ud af, hvor design og funktionalitet med rette kan siges at gå op i en højere helhed. HWAM 4410 er en
brændeovn spækket med detaljer, der både hæver brændeovnen til et flot niveau hvad angår designmæssige kvaliteter, og samtidig gør den til en af de mest miljøvenlige brændeovne på markedet.
Design der rykker
HWAM Heat Design og Strand + Hvass har i samarbejde skabt en brændeovn der rykker ved de gængse forestillinger om brændeovne. HWAM 4410 er væghængt og betjeningen er skjult bag brændeovnens front – det letter
både støvsugningen i rummet og rengøringen af brændeovnen. Brændeovnens udseende lægger sig op ad den
klassiske danske og skandinaviske designtradition med enkle, rene linier og et minimalistisk præg. Et design der
passer lige godt i den ældre romantiske bolig, som i det moderne nybyggeri. Designerne er kendte for at udfordre
funktioner, materialer og produktionsmetoder og har i HWAM 4410 taget udgangspunkt i ildens natur og formmæssige fremtræden, som afspejles i brændeovnens pyramideform.

Én af fordelene ved en væghængt brændeovn er, at den kan sættes op i den højde man ønsker og stort set hvor
man ønsker, så flammernes spil kan nydes fra hele rummet. HWAM 4410 har en stor, let buet glaslåge. Desuden
har lågen hæve/sænke funktion, der ikke alene gør den elegant at se på, men som også har en række praktiske
fordele. Når lågen lukkes, slutter den automatisk tæt hele vejen rundt og man undgår at åbne den varme låge ud
i rummet. Det betyder også, at der skabes plads og frirum omkring brændeovnen. Hæve/sænke mekanismen bevirker desuden, at der skabes vakuum i brændkammeret, så aske og støv suges ind i brændeovnen ved åbning.
Miljøvenlighed i højsædet
HWAM Heat Design tilbyder med den patenterede HWAM automatik, en løsning der minimerer partikeludslip
og dermed nedsætter miljøbelastningen til langt under de tilladte grænseværdier. Automatikken justerer automatisk tilførslen af primær og sekundær luft, fordi varmespjældet styres af brændeovnens varme. Ydermere sikrer automatikken en renere forbrænding.
HWAMs brændeovne er godkendte efter de skrappeste europæiske normer, herunder også de norske, som er
strengere end de danske. Der er med andre ord tænkt på både design, funktionalitet og miljø i HWAM 4410 – en
brændeovn for den kræsne forbruger, der efterspørger kvalitet og design i særklasse.
Smarte detaljer i gennemtænkt brændeovn
• Luftspuling holder glasruden ren for sod
• Hæve/sænke funktion i lågen giver plads foran brændeovnen
• Lågens mekanisme giver vakuum i brændkammeret, så aske og støv suges ind i brændeovnen
• Patentanmeldt askeudtag, så unødig aske og støv i rummet undgås
• Patenteret forbrændingsautomatik giver renere forbrænding og minimerer partikeludslip
• Væghængt, med betjening der er skjult bag brændeovnens front
• Nominel effekt: 6 kW – Opvarmer: 30-150m²
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