
HWAM I 40/55
KAMININSATS

med HWAM® Autopilot™  
som standard

NYHET

Effektiv förbränning och enkel användning 
tack vare HWAM® Autopilot™

Friskluftssystem möjligt

Glasspolningen ser till att luften cirkulerar 
och håller glasrutan ren

Dansk design av Sørig & Jacobsen 

Dansk tillverkning i mer än 40 år

Unikt stängningssystem ser till att luckan 
sluter tätt och ger optimal förbränning

Konvektion 

Fläkt möjlig

Dansk design, dansk tillverkning & dansk kvalitet 
H
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 I 40/55c

Handtag i höger eller vänster sida Klassisk støbejernslåge eller moderne glaslucka med 
möjlighet till specialram

 

40%
SPARA UPP TILL 

PÅ VEDFÖRBRUKNINGEN*

NJUT AV 

KOMFORTEN 

RENERA

FÖRBRÄNNINGMILJÖN

SKONA

*

*Jämfört med en HWAM kamin utan HWAM® AutopilotTM

Riktpris c-låge kr. 19.995, m-låge kr. 21.995
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Vit

September till december kör vi en kampanj på en av våra populäraste serier, HWAM 3100. Spara    
2.000 kr. på samtliga 3100-modeller. Förutom den stora rabatten får du dessutom en snygg golv-
skydd från HWAM utan extra kostnad. Du kan välja mellan en glas- eller stålplatta.

Alla 3100-modeller från HWAM finns i klassiskt svart, tidlöst grått och elegant vitt. Samtliga braska-
miner från HWAM är som standard försedda med HWAM® Autopilot™, en unik bimetallfjäder som 
reglerar luften i braskaminen så att det automatiskt blir väldigt bra förbränning utan att du behöver 
tänka på att ställa in lufttillförseln. Om du vill ha en ännu enklare lösning ska du välja en braskamin 
med HWAM® SmartControl™ då du styr braskaminens funktion via en app i din smarttelefon.

Se hela HWAM 3100-serien på www.hwam.se

*HWAM 3110 finns kun med HWAM®Autopilot™ 

Svart Grå

FÄRGER FÖRBRÄNNINGSSYSTEM



*HWAM 3110 finns kun med HWAM®Autopilot™ 

SPAR
 KR. 2.000

+ gratis golvskydd*

HWAM 3110c 
med sockel

HWAM 3110m HWAM 3110m 
på piedestal

HWAM 3120c HWAM 3120m HWAM 3130m

*Golvskydd finns 
i glas och stål

På hela 3100-serien
01.09-31.12



 KLASSISK  
BRASKAMIN

 

40%
SPARA UPP TILL 

PÅ VEDFÖRBRUKNINGEN*

NJUT AV 

KOMFORTEN 

RENERA

FÖRBRÄNNINGMILJÖN

SKONA

*Jämfört med en HWAM kamin utan HWAM® AutopilotTM
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lassic 4

HWAM Classic 7HHWAM Classic 4 
med sockel och bakugn

HWAM Classic 4
Vejl. pris SEK 22.745

HWAM Classic 4 
med sockel

VI ÄLSKAR KLASSIKER
HWAM Classic kan levereras med en praktisk 
bakugn som gör, att du får ännu större glädje av 
den än bara dess värme och lågornas vackra 
dans. Tack vare bakugnen kan du utnyttja vär-
men för att grädda pizza eller baka bröd och 
kakor. 

Vem älskar inte doften av nybakat bröd som 
sprids i huset medan man njuter av en rofylld 
stund framför braskaminen?

med HWAM®Autopilot™  
som standard

*


