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Van HWAM
HWAM A/S is een van de grootste Deense produ-
centen van door architecten ontworpen, milieu-
vriendelijke houtkachels. We ontwerpen en produ-
ceren al meer dan 45 jaar hoogwaardige, moderne 
units die inmiddels in heel wat huizen zijn te vinden. 
In het begin waren we actief als ABC en tegenwoor-
dig voeren we de merken HWAM® en WIKING®. 

Wij hechten veel waarde aan vakmanschap en 
dat zie je als je door het schone glas naar de aan-
genaam knetterende vlammen kijkt. Onze grote 
liefde voor design, innovatie en kwaliteit en ons 
oog voor detail zie je duidelijk terug in het design 
van de houtkachel.

Gebruiksvriendelijkheid is bij ons een prioriteit. 
Het moet makkelijk zijn om onze houtkachels aan 
te steken zodat zich snel een aangename warmte 
door het huis kan verspreiden. Maar we denken 
ook aan het milieu en aan de risico’s die ontstaan 
wanneer houtkachels verkeerd worden gestookt.   
Dat risico wordt opvallend verminderd met zowel 
HWAM®- als WIKING®-houtkachels, die allemaal 
respectievelijk hebben. HWAM® Autopilot™ en 
WIKING® Automatic™, die de verbranding optimali-
seren voor zowel jou als de miljonair.

Onze HWAM® SmartControl™, die bij de meeste 
van onze HWAM® houtkachels kan worden 
 gekocht, gaat nog een stap verder en minimali-
seert het houtverbruik tot 50%*.

Al sinds mensenheugenis heeft vuur een sociale 
rol gespeeld. En nog steeds zorgt de  gezelligheid 
van een vlammenspel over de hele wereld voor 
een veilig en behaaglijk gevoel van saamhorig-
heid. De ontwikkeling en productie vinden echter 
nog steeds in Hørning plaats, waar alles in 1973 
is begonnen. HWAM is Deens vak-manschap op 
zijn best.

HWAM is Deens vakmanschap op zijn best.

* In vergelijking met een HWAM-houtkachel zonder HWAM® SmartControl™



Van droom 
tot houtkachel 
De geschiedenis van HWAM A/S is de geschiedenis 
van een man die er dankzij hard werk, doorzettings-
vermogen en een betrouwbaar team in is geslaagd 
zijn droom te realiseren. In 1973 besloot Vagn Hvam 
Pedersen voor zichzelf te beginnen. 

Met een opleiding tot smid, hij had het gevoel dat 
de tijd rijp was om zelf iets op te bouwen. Het  toeval 
wilde namelijk dat Vagn architect en meubelmaker 
Anders Fasterholdt leerde kennen, die net als 
Vagn bijzonder veel interesse had in houtkachels. 
Zo ontstonden de samenwerking en het product 
waaruit een bedrijf zou groeien, dat eerst ABC 
 Pejse Industri A/S heette en vervolgens HWAM A/S. 

In 2019 ging HWAM A/S een partnerschap aan 
met de Franse SEGUIN Group, waarmee het zijn 
productportfolio aanzienlijk uitbreidde. HWAM 
A/S bleef onder Deens management en wordt 
dagelijks geleid door Stefan Hvam Pedersen, 
als CEO. HWAM A/S heeft momenteel een 
 dealernetwerk dat heel Europa bestrijkt. Daar-
naast worden importeurs verhandeld in een 
groot aantal landen.

Aymeric de Galembert en Stefan Hvam Pedersen 



Milieuvriendelijke varmte
Wie een houtkachel van HWAM A/S heeft kan zijn 
of haar huis zonder gewetensbezwaren  verwarmen. 
De verbranding van hout is namelijk een CO2- 
neutraal proces. Hout geeft bij verbranding dezelfde 
 hoeveelheid CO2 af als wanneer het vergaat in een 
bos. Wanneer een houtkachel van HWAM A/S wordt 
gestookt, komt er dan ook hoofdzakelijk waterdamp 
uit de schoorsteen en is het milieueff ect minimaal. 
Aan dit resultaat is natuurlijk een jarenlange ontwik-
keling voorafgegaan, die tot doel heeft gehad ervoor 
te zorgen dat het rendement van de houtkachel zo 
hoog is dat globaal gezien alle energie wordt benut. 

Bij HWAM A/S worden alleen houtkachels  ontwikkeld 
die aan de strengste normen voldoen, en we  houden 
ons sinds 1973 al aan de regels die de EU heeft 
 opgesteld voor fi jnstofemissies. Een dergelijk gering 
eff ect op het milieu is echter alleen mogelijk als een 
houtkachel correct wordt gestookt. Alle HWAM®- en 
WIKING® houtkachels zijn resp. van een HWAM® 
Auto pilot™ en een WIKING® Automatic™ voorzien, dat 
is een bimetalen veer die de luchttoevoer automa-
tisch regelt zodat de verbranding optimaal is en het 
brandhout duidelijk langer meegaat.

Wij streven er bovendien continu naar onze hout-
kachels nog doelmatiger en milieuvriendelijker te 
maken. Onze houtkachels worden daarom altijd 
 onderworpen aan een reeks gedetailleerde tests om 
te bepalen hoe ze zich gedragen in  verschillende 
 situaties en bij  verschillende temperaturen en 
 verbrandingssnelheden. We willen er immers voor 
 zorgen dat onze houtkachels zoveel mogelijk voor je 
en zo min mogelijk voor het milieu betekenen. 

Een houtkachel van HWAM A/S is voor je en het milieu 
de logische keuze.



HWAM® SmartControl™ is een elektronisch verbrandings-
systeem dat in nauwe samenwerking met de Deense 
universiteit is ontwikkeld. Het helpt u een zo schoon 
mogelijke verbranding te  realiseren. Een optimale en 
schone verbranding heeft de juiste  hoeveelheid hout en 
lucht en de juiste temperatuur  nodig. Dit is handmatig 
heel moeilijk te bereiken. HWAM® SmartControl™ regelt 
dit proces voor u en zo bereikt u automatisch steeds de 
best mogelijke  verbranding.

Steek het vuur zoals gewoonlijk aan – zonder de 
luchttoevoer zelf te moeten controleren, want HWAM® 
SmartControl™ helpt u hierbij. De gewenste kamer-
temperatuur kunt u gemakkelijk met uw smartphone 
aanpassen. Als het tijd is om hout toe te voegen, krijgt 
u een bericht op uw smartphone.

Het kan niet makkelijker.

Slimme houtkachels  

Maak vuur zoals gewoonlijk1
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Stel de gewenste kamertemperatuur 
op uw smartphone in

U krijgt een bericht als u hout moet toevoegen



Dense ontwerp   
Wanneer ontwerp en functie elkaar  ontmoeten, wordt 
iets unieks gecreëerd. Het is moeilijk om dit in woorden 
te  beschrijven. 

Het moet worden gezien, aangeraakt en ervaren. 
HWAM A/S heeft een lange traditie in samenwerking 
met  getalenteerde Deense ontwerpers. De combinatie 
van hun gevoel voor  esthetiek en detail en de know-
how van onze  experts resulteert in gebruikskunst. De 
ontwikkeling van een  HWAM®-houtkachel begint altijd 
met het ontwerp,  waarna het bouwproces begint.
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De houtkachels van HWAM A/S zijn een goed 
 voorbeeld van een klassiek Deens product. Hier 
 komen Deens  vakmanschap, Deens design en Deense 
 innovatie op een fraaie manier samen. We produceren 
in  Denemarken omdat we ervan overtuigd zijn dat we 
alleen hier optimale producten kunnen vervaardigen, 
zonder kwaliteitscompromissen.

De HWAM® houtkachels worden ontworpen door 
 vooraanstaande Deense architecten en meubel-
ontwerpers, zodat ze de juiste verhoudingen hebben 
en er fraai uitzien. We werken zorgvuldig samen om 
unieke details te ontwikkelen die de houtkachels van 
HWAM in een heel eigen klasse plaatsen. Het  resultaat 
heeft een eenvoudige, elegante en tijdloze uitstraling 
en past uitstekend in zowel klassieke als moderne 
 interieurs, waar dan ook ter wereld.

Deens vakmanschap  
Nadat de Deense ingenieurs de producten hebben 
 getekend en voorbereid voor de productie, worden 
alle essentiële onderdelen vervaardigd in onze techno-
logisch geavanceerde productiefaciliteit in Hørning, 
Denemarken.

Meer dan 45 jaar ervaring met kwaliteitswerk zorgt er 
zo voor dat de beste houtkachels worden gebouwd, 
van de ideefase tot de montage van de verschillende 
accessoires in de afgebouwde unit. 

HWAM is door en door Deens.

  



www.hwam.com

Nydamsvej 53 
DK-8362 Hørning


