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Om HWAM
HWAM A/S er én af Danmarks største producenter
af arkitekttegnede og miljøvenlige brændeovne. Gennem mere end 45 år har vi designet og
produceret moderne brændeovne af høj kvalitet til
mange hjem – først under navnet ABC, men i dag
under de to brands HWAM® og WIKING®.
Vi sætter en ære i vores håndværk, og det kan
fornemmes, når man kommer tæt på den knitrende
ild bag brændeovnens klare glas. Vores store
kærlighed til design, innovation og kvalitet samt
vores blik for detaljen ses tydeligt i brændeovnens
udforming.
Vi fokuserer meget på brugervenlighed, så det er
nemt at fyre op i brændeovnen så der spredes
varme og glæde i hjemmet. Men vi bekymrer os
også om omgivelserne og den miljørisiko, der er
ved forkert fyring i brændeovnen. Den risiko er
markant reduceret med både HWAM® og WIKING®
brændeovne, der alle har hhv. HWAM® Autopilot™
og WIKING® Automatic™, som optimerer forbrændingen af hensyn til både dig og miljøet.

*Sammenlignet med en tilsvarende brændeovn uden HWAM® SmartControl™

Vores HWAM® SmartControl™, som kan tilkøbes de
ﬂeste af vores HWAM® brændeovne, går skridtet
videre og minimerer brændeforbruget med helt
op til 50%*.
Siden fordums tid har ilden været samlingspunkt
for generationer af mennesker. Og ildens lune fortsætter med at forene folk og sprede tryghed og
hygge rundt om i verden. Udvikling og produktion
foregår stadig i Hørning, hvor det hele startede tilbage i 1973.
HWAM er dansk håndværk, når det er allerbedst.

Fra drøm
til brændeovn
Historien om HWAM A/S er historien om en mand,
der gennem hårdt arbejde, gå-på-mod og med
dygtige medarbejdere forvandlede sin store drøm
til 
virkelighed. I 1973 tog Vagn Hvam Pedersen
beslutningen om at starte sin egen virksomhed. Med
en uddannelse som smed havde han en drøm om
at forme tilværelsen med egne hænder. Tilfældet
ville, at Vagn fik kontakt til arkitekt og møbelsnedker
Anders Fasterholt, og det viste sig, at de to havde en
stor fælles interesse: nemlig brændeovne. Hermed
fandt Vagn det samarbejde og produkt, der skulle
forme virksomheden fremover. Først under navnet
ABC Pejse Industri A/S og senere HWAM A/S.
I 2019 indgik HWAM A/S partnerskab med franske SEGUIN Group, og udvidede således produktporteføljen betydeligt. HWAM A/S forblev
under dansk ledelse, og drives i det daglige af
Stefan Hvam Pedersen, som administrerende
d irektør. HWAM A/S har i dag et forhandlernetværk, der dækker hele Europa. Desuden handles der med importører i en lang række lande.

Aymeric de Galembert og Stefan Hvam Pedersen

Miljørigtig varme
Når du vælger en brændeovn fra HWAM A/S kan
du med god samvittighed fyre op hjemme i stuen.
Afbrænding af træ er nemlig en CO2-neutral proces.
Træet frigiver blot samme mængde CO2 ved
forbrændingen, som når det på naturlig vis ligger i
skovbunden og rådner. Når der fyres i en brændeovn
fra HWAM A/S, er det hovedsageligt vanddampe, der
kommer ud af skorstenen med minimal miljøpåvirkning
til følge. Det er resultatet af mange års udvikling, og
det har sikret, at vores brændeovne er yderst eﬀektive, så stort set al energien udnyttes.
Hos HWAM A/S udvikler vi kun brændeovne, der overholder de strengeste normer, og siden begyndelsen i
1973 har vi været foran EU-kravene for partikeludledning. Den skånsomme eﬀekt på miljøet forudsætter
dog, at der fyres rigtigt i brændeovnen. Alle HWAM®
og WIKING®-modeller er udstyret med hhv. HWAM®
Autopilot™ og WIKING® Automatic™, som er en bimetalfjeder der regulerer lufttilførslen til forbrændingen
automatisk, så forbrændingen optimeres og brændets levetid forlænges betydeligt.

Vi bestræber os hele tiden på at gøre vores brændeovne endnu mere eﬀektive og miljøvenlige. Derfor
gennemgår vores brændeovne også løbende en
række vidtgående tests for at klarlægge, hvordan de
klarer sig i forskellige situationer samt ved forskellige
temperaturer og forbrændingshastigheder. Det gør vi
for at sikre, at brændeovnene overholder vores strenge miljøkrav i alle tænkelige og utænkelige situationer.
Og vi gør det for at sikre, at ovnen kommer til at betyde mest muligt for dig og mindst muligt for miljøet.
En brændeovn fra HWAM A/S er det oplagte valg for
dig og for naturen.

Intelligente brændeovne
HWAM® SmartControl™ er et elektronisk forbrændingssystem der er udviklet i samarbejde med Danmarks
Tekniske Institut for at hjælpe dig til at opnå den renest
mulige forbrænding. En optimal og ren forbrænding
kræver den rette mængde træ og luft, samt den
helt rette temperatur. Dette er meget svært at opnå
manuelt. HWAM® SmartControl™ hjælper dig, så du helt
automatisk opnår den bedst mulige forbrænding hver
gang.

Du tænder op som du plejer - dog uden selv at skulle
styre lufttilførslen, da HWAM® SmartControl™ hjælper
dig hele vejen. Ønsker du at ændre rumtemperaturen,
gør du det helt enkelt via din smartphone. Når der skal
mere brænde på, modtager du en besked. Når din
brændeovn ikke er i brug, lukkes lufttilførslen, således
at den varme luft i rummet ikke går tabt i skorstenen.
Det bliver ikke nemmere.
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Tænd op som sædvanligt
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Indstil den ønskede rumtemperatur via din
SmartControl app på din smartphone eller tablet
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Modtag en besked via appen når det er
tid til at lægge mere brænde på

Dansk design
Når design møder funktion skabes noget helt unikt. Det
er svært at beskrive med ord. Det skal ses, røres og
opleves.
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HWAM A/S har en lang tradition for at arbejde sammen
med dygtige designere. Kombinationen af deres sans
for æstetik og detaljer og vore eksperters knowhow resulterer i funktionel brugskunst. Udviklingen
af en HWAM® brændeovn tager altid udgangspunkt i
designet, hvorefter konstruktionsprocessen begynder.
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Dansk hele vejen
Vores brændeovne er et godt eksempel på et klassisk
dansk produkt. Det er dansk håndværk, dansk design
og dansk innovation i skøn forening. Produktionen foregår i Danmark ud fra den overbevisning, at vi her kan
skabe det bedste produkt uden at gå på kompromis
med kvaliteten.
Vores HWAM® brændeovne er designet af anerkendte
arkitekter og møbeldesignere, som sikrer, at produkterne
har de rette proportioner. I tæt samarbejde skaber vi
unikke detaljer, der placerer vores brændeovne i en
klasse for sig. Brændeovnene er enkle, elegante og tidløse i deres udtryk og passer godt ind i både et klassisk
og et moderne hjem verden over.

Vores dygtige konstruktører tegner og klargør
brændeovnene, som produceres på vores højteknologiske produktionsanlæg i Hørning.
Mere end 45 års erfaringsgrundlag sikrer kvaliteten i
arbejdet med at fremstille de bedste brændeovne, og
det kan ses lige fra idéfase til montering af enkeltdele i
den færdige brændeovn.
HWAM er helt igennem dansk.
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Nydamsvej 53
DK-8362 Hørning

