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Nyt synet av kontrollert natur i stuen
Nordisk minimalisme, dansk håndverk og smart teknologi i skjønn forening temmer
ildens flammer i en ny miljøvennlig ovn, som er designet til det moderne hjem.
Om det er havets bølger som slår inn mot stranden, eller ilden som danser rolig bak ovnens
rute, så elsker både store og små den rå naturen, som både er vilt fascinerende og sterkt
beroligende for travle mennesker.
Den danske ovnsprodusenten Hwam og design-duoen Henrik Sørig og Tobias Jacobsen vil nå
gjøre det enda enklere å trekke naturens varme krefter inn i boligen. Det skjer med to nye
ovner, som er designet ut fra tanken om best mulig blikk til ild og dansende flammer.
«Både i design og konstruksjon har vi skapt de nye ovnene slik at de danner det flotteste
flammebildet. Ilden må ha plass, men den skal også kontrolleres. De nye ovnene er designet
slik at vi kan nyte synet av kontrollert natur hjemme i stuen,» forteller designer Henrik Sørig.
Stuens stilsikre hjørnestein
De to ovnene, Hwam 4510 og 4520, er de minste i Hwam sin 4500-serie, og de viderefører
seriens klassiske og minimalistiske uttrykk med en lett buet front og mulighet for sideruter med
fritt syn til ilden fra flere vinkler. Og naturligvis med Hwams smarte teknologi til å styre ildens
brenselforbruk.
I arbeidet med de nye ovnene har Henrik Sørig og Tobias Jacobsen betraktet ovnen som et
møbel.
«Ovnen er stuens hjørnestein, som tiltrekker seg oppmerksomhet og binder alt sammen. Derfor
skal en ovn passe inn og være flott å se på, uansett om det er ild i ovnen eller ikke,» forteller
Henrik Sørig, som også understreker at sokkelen har vært et fokuspunkt for designerne.
«Vi har utfordret den tradisjonelle sokkelen og prøvd å ny-tenke uttrykket. Resultatet er blitt en
lett og nesten svevende sokkel.»
Den smarte ovnen
Bak sitt stilrene og minimalistiske ytre skjuler det seg avansert teknologi, som sikrer det fulle
utbyttet av brensel og optimal forbrenning. Teknologien heter Hwam Smart Ovn.
«Hwam Smart Ovn gir en stabil forbrenning og jevn temperatur, til glede for både boligens
beboere og for miljøet. Med en app eller fjernkontroll innstiller du den ønskede temperaturen, og
så gir systemet en melding om når det er på tide å legge på mer ved,» sier Stefan Hvam
Pedersen, administrerende direktør i Hwam A/S.
Hwam er en 100 prosent dansk, familieeiet virksomhet, som har produsert ovner på familiens
høyteknologiske produksjonsanlegg i Hørning utenfor Aarhus siden 1973.

Fototekst 1: Med de to nye Hwam ovnene, 4510 og 4520, har designerne Henrik Sørig og
Tobias Jacobsen trukket et element av naturen inn i stuen. Det stilrene og organiske designet
gjør ovnene til en elegant tilføyelse til alle stuer.

Fototekst 2: I arbeidet med de nye ovnene 4510 og 4520 har Hwam og designerne Henrik
Sørig og Tobias Jacobsen ny-tenkt sokkelens uttrykk og form. Resultatet er en lett og nesten
flyvende sokkel med et elegant uttrykk.
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