
Ny type utendørs peisovn og grillbord skal 
forlenge nordmenns sommerkvelder 
 

 
 
Den danske Peisovn-virksomheten HWAM A/S fra Hørning lanserer nå et 
grillbord og en utendørs peisovn med glass i alle fire vegger, på det norske 
markedet. 
De nye varmekildene til utendørs bruk, skal både forsterke og forlenge kosen 
på terrassen i lyse sommerkvelder. 
 
Grillbordene og peisovnen er en del av HWAMs nye sortiment, HWAM Outdoor, som 
også inneholder en bålpanne og vedkasser. 
«Vi lanserer det nye utendørssortimentet fordi vi gjerne vil flytte kosen og 
fellesskapet rundt flammene i den innendørs peisovnen, ut til hagen og terrassen. 
Samvær rundt ild gir en helt spesiell stemning, og nå gir vi også nordmenn mulighet 
til å oppleve det utendørs. De koselige varmekildene gjør det samtidig mulig å 
forlenge oppholdet på terrassen også når temperaturen faller utover kvelden,» sier 
Stefan Hvam Pedersen, som er administrerende direktør i HWAM A/S i Hørning. 
 
Glass på alle sidene 
Det spesielle ved den nye typen av utendørs peisovn, Cubis, er ifølge Stefan Hvam 
Pedersen at den har glass på alle de fire sidene: 
«Det betyr at man kan nyte av flammene fra alle sidene når man sitter med et glass 
hvitvin på terrassen. Det finnes ingen sjenerende røyk, for hvis det skulle oppstå 



røykutvikling ved opptenningen, blir røyken sendt opp i den to meter høye 
skorsteinen.  
Cubis er utformet i sandblåst cortenstål og etter en tid får den derfor en pen 
rustpatina.»  
 
«En hit fra Frankrike» 
Grillbordene i det nye sortimentet er hentet fra Frankrike, der de har blitt en «hit» 
blant franskmenn, som elsker sosialt samvær under åpen himmel, sier Stefan Hvam 
Pedersen. 
«Med stekeplaten eller grillristen i midten, kan du kose deg med familie og venner 
mens dere lager og spiser måltidet sammen – det er en opplevelse i fellesskap, som 
gir koselig og morsomt samvær. Innsatsen i grillbordene kan byttes ut slik at du kan 
velge mellom å bruke grillkull eller gass som varmekilde, og du kan også skifte 
innsatsen til en sjampanjeisbøtte og bruke grillbordene i de to variantene Vulx 
Magma og Fusion som bar.» 
 
Vedkasser som naturlige kunstverk 
I tillegg til bålpannen som leveres med fot slik at den kan fungere som et dekorativt 
blikkfang, består HWAM Outdoor nå endelig også av plantekasse, høybed og 
vedkasser og -hyller. Akkurat som bålpannen og peisovnene, er disse produktene 
produsert i HWAM A/S’ fabrikk i Hørning: 
«Takket være den enkle, pene designen i sandblåst cortenstål, gir de mulighet for å 
oppbevare veden i nærheten av ildstedet. Vedkassene beskytter mot regn ovenfra 
og fra sidene, og slipper luft til veden slik at den tørker godt. Kombinasjonen av pen 
design i stål med rustpatina, og innrammet, stablet ved er i mine øyne et slags 
naturlig kunstverk,» sier Stefan Hvam Pedersen. 
 
 
Foto 
Bildetekst 1: Stefan Hvam Pedersen, administrerende direktør i HWAM A/S, blant 
noen av de nye produktene i HWAM Outdoor: utendørs peisovn med glass i alle de 
fire veggene, bålpanne på fot og vedkasser i seks ulike størrelser. 
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For mer informasjon 
Stefan Hvam Pedersen, administrerende direktør, HWAM A/S: 20285848 
 
 
 


