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Om HWAM
HWAM A/S er en av Danmarks største  produsenter 
av arkitekttegnede og miljøvennlige  peisovner. 
I mer enn 45 år har vi designet og produsert 
 moderne peisovner av høy kvalitet til en rekke 
hjem – først under merket ABC, men i dag under 
 merkene HWAM® og WIKING®. 

Vi setter en ære i håndverket vårt, og det kan 
merkes når man står ved den knitrende ilden 
bak  peisovnens klare glass. I peisovnene våre 
er det  tydelig å se vår store kjærlighet til design, 
 innovasjon og kvalitet, og vår sans for detaljer.

Vi legger vekt på at peisovnene er  bruker  venn lige, 
at det er lett å fyre opp i peisovnen og spre  varme 
og glede i hjemmet. Men vi tar også hensyn til 
 omgivelsene og miljørisikoen som er ved feil fyring i 
peisovnen. Den risikoen er betydelig redusert med 
både HWAM® og WIKING® sine peisovner, som alle 
har henholdsvis HWAM® Autopilot™ eller WIKING® 
Automatic™. Det optimerer forbrenningen, med 
hensyn til både miljø og forbruker.

Vårt forbrenningssystem, HWAM® SmartControl™, 
som kan installeres i de fl este  HWAM®-peisovnene 
våre, går skrittet videre og minimerer brensel-
forbruket med helt opp til 50%*. 

Ild har i tusenvis av år vært samlingspunkt for 
 generasjoner av mennesker. Og varmen fra ilden 
fortsetter med å samle folk og spre trygghet og 
hygge rundt i verden. Utvikling og produksjon 
foregår fortsatt i Hørning Danmark, hvor alt startet 
i 1973. 

HWAM er dansk håndverk på sitt beste.

*Sammenlignet med en HWAM®-peisovn uten HWAM® SmartControl™



Fra drøm 
til peisovn 
Historien om HWAM A/S er historien om en mann, 
som gjennom hardt arbeid, pågangsmot og dyktige 
medarbeidere gjorde sin store drøm til virkelighet. 
I 1973 bestemte Vagn Hvam Pedersen seg for å 
 starte eget firma. Med en utdannelse som smed 
 følte han, at tiden var kommet til å endre  tilværelsen. 
Vagn fikk kontakt med arkitekt og møbelsnekker 
Anders  Fasterholdt, og det viste seg at de to  hadde 
en stor felles interesse: peisovner. Hermed fant 
Vagn  samarbeidet og produktet som skulle  forme 
 virksomheten fremover. Først under navnet ABC 
Pejse Industri A/S og senere HWAM A/S. 

I 2019 inngikk HWAM A/S partnerskap med 
franske SEGUIN Group, og utvider slik produkt
utvalget betydelig. HWAM A/S fortsetter å være 
danskeid, og drives til daglig av Stefan Hvam 
Pedersen som administrerende direktør. HWAM 
A/S har i dag et forhandlernettverk som  dekker 
hele Europa. Dessuten skjer handel med 
 importører i mange land.

Aymeric de Galembert og Stefan Hvam Pedersen 



Miljøriktig varme
Med en peisovn fra HWAM A/S kan man med god 
 samvittighet fyre opp hjemme i stuen. Fyring med 
ved er nemlig en CO2-nøytral prosess. Treet frigir 
 samme mengde CO2 som når det ligger i  skogbunnen 
og  råtner. Når det fyres opp i en HWAM®-peisovn, 
er det  hovedsakelig vanndamper som kommer ut 
av skor steinen, med minimal miljøpåvirkning som 
 konsekvens. Det er resultatet av mange års  utvikling, 
og det har sikret at peisovnene våre er ytterst  eff ektive, 
og stort sett all energi blir utnyttet.  

Hos HWAM A/S utvikler vi i dag kun peisovner som 
oppfyller de strengeste standardene, og siden  starten 
i 1973 har vi vært foran EUs krav til partikkelutslipp. Den 
skånsomme eff ekten på miljøet forutsetter at det fyres 
riktig i peisovnen. Samtlige av peisovnene til HWAM® 
og WIKING® har henholdsvis HWAM®  Autopilot™ 
og WIKING® Automatic™, regulerer lufttilførselen til 
 forbrenningen automatisk slik at fyringen optimeres og 
vedens levetid forlenges betydelig.

Vi streber hele tiden etter å gjøre peisovnene våre enda 
mer eff ektive og miljøvennlige. Derfor  gjennomgår 
våre peisovner jevnlig en rekke  vidtgående tester 
for å  kartlegge hvordan de klarer seg i  forskjellige 
situasjoner samt ved forskjellige  temperaturer og 
 forbrenningshastigheter. Det gjør vi for å sikre at 
 peisovnene overholder de strenge miljøkrav i alle 
 tenkelige og utenkelige situasjoner. Og vi gjør det for 
å sikre at peisovnen betyr mest mulig for dig, og minst 
mulig for miljøet. 

En peisovn fra HWAM A/S er den opplagte peisovnen, 
både for dig og miljøet.



HWAM® SmartControl ™ er et elektronisk forbrennings
system utviklet i samarbeid med det Danske Tekniske 
Instituttet for å hjelpe deg med å oppnå en renest 
 mulig forbrenning. En optimal og ren  forbrenning 
 krever  riktig mengde ved og luft, samt riktig  temperatur. 
Dette er veldig vanskelig å oppnå manuelt. HWAM® 
 SmartControl™ hjelper deg med å oppnå best mulig 
forbrenning hver gang.

Du tenner opp som vanlig  men uten å måtte 
 kontrollere lufttilførselen selv, ettersom HWAM® 
SmartControl™ hjelper deg hele veien. Hvis du vil 
 endre rom temperaturen, gjør du det ganske enkelt 
via smarttelefonen din. Når du trenger mer ved, vil du 
motta en beskjed. Når peisovnen ikke er i bruk, lukkes 
 lufttilførselen slik at den varme luften i rommet ikke går 
tapt i skorsteinen.

Det blir ikke enklere.

Intelligent peisovn  

Tenn opp som vanlig1

2

3

Still inn ønsket romtemperatur via din
SmartControl app på din smartphone eller nettbrett

Få beskjed når det er på tide å
legge på mer ved



Dansk design   
Når design møter funksjon, skapes noe helt unikt. Det 
er vanskelig å beskrive med ord. Det beste er å se det, 
ta på det og oppleve det. 

HWAM A/S har en lang tradisjon for å jobbe sammen 
med dyktige danske designere.  Kombinasjonen av 
 designernes sans for estetikk og detaljer og våre egne 
eksperters kunnskap resulterer i funksjonell brukskunst. 
Utviklingen av en HWAM® peisovn starter alltid med 
 designet. Deretter begynner vi på konstruksjons
prosessen.
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Våre peisovne er et godt eksempel på et klassisk dansk 
produkt. Det er dansk håndverk, dansk design og dansk 
innovasjon i skjønn forening. Produksjonen  foregår i 
Danmark ut fra overbevisningen om at vi her kan skape 
det beste produktet uten å gå på  kompromiss med 
 kvaliteten. 

Våre HWAM®peisovner er designet av anerkjente 
 arkitekter og møbeldesignere, som sikrer at  produktene 
har de rette proporsjonene. I nært samarbeid skaper vi 
unike detaljer som plasserer HWAM®peisovnene i en 
 klasse for seg selv. Peisovnene er enkle, elegante og 
tidløse i sitt uttrykk og passer godt inn i både et klassisk 
og et  moderne hjem i hele verden. 

Dansk hele veien  
Danske ingeniører har tegnet og klargjort produktene 
til produksjon, som produseres på vårt høyteknologiske 
produksjonsanlegg i Hørning, Danmark. 

Over 45 års erfaring sikrer kvaliteten i arbeidet med 
å fremstille de beste peisovnene. Det kan ses helt 
fra idéfasen til montering av enkeltdeler i den ferdige 
 peisovnen. 

HWAM er tvers igjennom dansk.
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