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Nyd synet af kontrolleret natur i stuen
Nordisk minimalisme, dansk håndværk og smart teknologi i skøn forening tæmmer ildens flammer i en ny miljøvenlig brændeovn designet til det moderne hjem.
Om det er havets bølger, der slår ind mod stranden, eller ilden, der danser sagte bag brændeovnens rude, så elsker både store og små den rå natur, der både er vildt fascinerende og stærkt
beroligende for travle danskere.
Den danske brændeovnsproducent Hwam og designduoen Henrik Sørig og Tobias Jacobsen vil
nu gøre det endnu nemmere at trække naturens varme kræfter ind i boligen. Det sker med to
nye brændeovne, der er designet ud fra tanken om mest mulig udsyn til ild og dansende flammer.
”Både i design og konstruktion har vi skabt de nye brændeovne, så de danner det flotteste
flammebillede. Ilden skal have plads, men den skal også kontrolleres. De nye brændeovne er
designet, så vi kan nyde synet af et stykke kontrolleret natur hjemme i vores stue,” fortæller
designer Henrik Sørig.
Stuens stilsikre hjørnesten
De to brændeovne Hwam 4510 og 4520 er de mindste i Hwams 4500-serie, og de viderefører
seriens klassiske og minimalistiske udtryk med en let buet front og mulighed for sideruder med
frit udsyn til ilden fra flere vinkler. Og naturligvis med Hwams smarte teknologi til at styre ildens
forbrug af træ.
I arbejdet med de nye brændeovne har Henrik Sørig og Tobias Jacobsen betragtet brændeovnen som et møbel.
”Brændeovnen er stuens hjørnesten, der tiltrækker opmærksomhed og binder det hele sammen. Derfor skal en brændeovn passe ind og være flot at se på, uanset om der er ild i ovnen
eller ej,” fortæller Henrik Sørig, der også understreger, at soklen har været et fokuspunkt for
designerne.
”Vi har udfordret den traditionelle sokkel og prøvet at nytænke udtrykket. Resultatet er blevet en
let og næsten svævende sokkel.”
Den smarte brændeovn
Bag det stilrene og minimalistiske ydre gemmer sig avanceret teknologi, der sikrer det fulde
udbytte af brændet og optimal forbrænding. Teknologien hedder Hwam Smart Brændeovn.
”Hwam Smart Brændeovn giver en stabil forbrænding og jævn temperatur til gavn for både boligens beboere og miljøet. Med en app eller fjernbetjening indstiller du den ønskede temperatur,
og så giver systemet efterfølgende besked, når det er tid til at lægge nyt brænde på,” siger Stefan Hvam Pedersen, administrerende direktør i Hwam A/S.
Hwam er en 100 procent dansk, familieejet virksomhed, der har produceret brændeovne på
familiens højteknologiske produktionsanlæg i Hørning uden for Aarhus siden 1973.

Fototekst 1: Med de to nye Hwam brændeovne, 4510 og 4520, har designerne Henrik Sørig og
Tobias Jacobsen trukket et element af naturen ind i stuen. Det stilrene og organiske design gør
brændeovnene til en elegant tilføjelse til enhver stue.
Fototekst 2: I arbejdet med de nye brændeovne 4510 og 4520 har Hwam og designerne Henrik
Sørig og Tobias Jacobsen nytænkt soklens udtryk og form. Resultatet er en let og næsten flyvende sokkel med et elegant udtryk.
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