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Om HWAM
HWAM A/S är en av Danmarks största tillverkare 
av arkitektritade och miljövänliga braskaminer. I 
mer än 45 år har vi designat och tillverkat moderna 
braskaminer av hög kvalitet som i dag fi nns i många 
hem – först under namnet ABC Pejseindustri A/S, 
men numera med de två varumärkena HWAM®  och 
WIKING®. 

Vårt hantverk är en hederssak för oss och det 
märks tydligt när man kommer nära den  knastrande 
 brasan bakom braskaminens klara glasruta. Tätt 
inpå syns tydligt vår stora förkärlek för design, 
 innovation och kvalitet och vår känsla för detaljer. 

Vi bryr oss om användarvänligheten för det ska 
vara enkelt att tända brasan och sprida både  värme 
och trivsel därhemma. Fast vi bryr oss också om 
omgivningarna och den miljörisk felaktig eldning 
i braskaminen utgör. Den risken har vi reduceret 
i både HWAM® och WIKING® braskaminer, efter-
som de alla är försedda med HWAM® Autopilot™ 
eller WIKING® Automatik™, som optimerar förbrän-
ningen och därmed tar hänsyn till både miljön och 
 användaren.

Vårt HWAM® SmartControl™,  som kan installeras 
i de fl esta av våra HWAM®-braskaminer går ännu 
längre och minskar vedförbrukningen med ända 
upp till 50 procent*. 

Sedan tidernas begynnelse har elden varit 
 samlingspunkten för generationer av människor. 
Och än i dag samlas folk kring braskaminer, vars 
värme fortsätter sprida trygghet och trevnad runt 
om i världen. Utveckling och tillverkning sker 
fortfarande i Hørning i Danmark, där allt började 
redan 1973. 

HWAM är danskt hantverk när det är som allra 
bäst.

*Jämfört med en HWAM® braskamin utan HWAM® SmartControl™



Från dröm 
till braskamin
Historien om HWAM A/S är historien om en 
man som genom hårt arbete, framåtanda och 
 skickliga medarbetare förverkligade sin  stora 
dröm. 1973 fattade Vagn Hvam  Pedersen 
 beslutet att  starta eget. Med en utbildning 
som smed kände han att det var dags att visa 
att alla är sin egen  lyckas smed. För slumpen 
såg till att Vagn kom i kontakt med arkitekten 
och  möbelsnickaren  Anders Fasterholdt och 
det visade sig att de hade ett stort intresse 
 gemensamt:  braskaminer. Här fann Vagn samar-
betet och produkten som skulle prägla  företaget 
framöver, först under namnet ABC Pejse  Industri 
A/S och därefter som HWAM A/S. 

I 2019 ingick HWAM A/S ett partnerskap med 
franska SEGUIN Group och utökade därmed 
produktportföljen avsevärt. HWAM A/S står 
fortfarande under dansk ledning och vd  Stefan 
Hvam Pedersen ansvarar för den dagliga  driften. 
I dag har HWAM A/S ett återförsäljarnätverk 
som täcker hela Europa. Dessutom samarbetar 
HWAM A/S med importörer i ett flertal länder.

Aymeric de Galembert och Stefan Hvam Pedersen 



Miljöriktig värme
Med en braskamin från HWAM A/S kan man med 
gott samvete tända en brasa därhemma. Förbrän-
ning av ved är nämligen en koldioxidneutral  process. 
Veden släpper bara ut samma mängd koldioxid 
som den skulle göra om den låg och förmultnade i 
 skogen. När man eldar i en braskamin från HWAM 
A/S är det  huvudsakligen vattenånga som släpps ut 
ur  skorstenen, vilket  påverkar miljön ytterst lite. Det 
är resultatet av många års utvecklingsarbete och har 
lett till att våra  braskaminer är så otroligt e� ektiva att i 
stort sett all energi utnyttjas. 

På HWAM A/S utvecklar vi bara braskaminer som 
 uppfyller de strängaste standarderna och sedan  början 
1973 har vi varit före EU: s krav på  partikelutsläpp. 
Den skonsamma miljöpåverkan förutsätter dock att 
man eldar rätt i braskaminen. Samtliga braskaminer 
från HWAM® har hhv HWAM® Autopilot™ och WIKING® 
Automatic™, som reglerar automatiskt lufttillförseln till 
förbränningen så att eldningen optimeras och vedens 
brinntid förlängs avsevärt.

Vi strävar alltid efter att göra våra braskaminer ännu 
 e� ektivare och miljövänligare. Därför  genomgår 
HWAMs braskaminer regelbundet ett  antal  omfattande 
provningar för att vi ska kunna  fastställa hur de 
 fungerar i olika situationer och vid olika  temperaturer 
och  förbränningshastigheter. Det gör vi för att försäkra 
oss om att braskaminerna uppfyller våra stränga 
 miljökrav i alla tänkbara och otänkbara situationer. 
Och vi gör det för att försäkra oss om att braskaminen 
kommer att betyda så mycket som möjligt för dig och 
så lite som möjligt för miljön. 

En braskamin från HWAM A/S är den självklara 
 braskaminen för både dig och naturen.



HWAM® SmartControl™ är ett elektroniskt luftreglerings-
system som har utvecklats i samarbete med DTU 
 (Danmarks Tekniske Universitet) för att hjälpa dig 
få så ren förbränning som möjligt. Optimal och ren 
 förbränning kräver rätt mängd ved och luft förutom 
helt rätt temperatur. Det är väldigt svårt att lyckas med 
det manuellt. HWAM® SmartControl™ sköter allt det här 
åt dig och ser till att det automatiskt blir bästa möjliga 
 förbränning varje gång.

Du tänder brasan som vanligt – fast du behöver inte själv 
reglera lufttillförseln eftersom HWAM®  SmartControl™ 
hjälper dig hela vägen. Om du vill ändra rumstempera-
turen gör du det enkelt via din smarta  telefon. När det 
behövs mer ved får du ett meddelande. 

Enklare kan det inte bli.
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Tänd braskaminen som vanligt1
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Ställ in önskad rumstemperatur via din  
SmartControl app på din smarta telefon eller tablet

Appen meddelar dig når det är
dags at lägga på mer ved

  



Danska design   
När design möter funktion skapas något helt unikt. Det 
är svårt att beskriva med ord. Det måste ses, röras vid 
och  upplevas. HWAM A/S har en lång tradition av att  
samarbeta med skickliga danska  formgivare.  Kombina-
tionen av deras känsla för estetik och detaljer och våra 
experters know-how resulterar i  funktionell brukskonst. 

Utvecklingen av en HWAM®-braskamin utgår alltid från 
designen, därefter inleds konstruktionsprocessen.
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Våra braskaminer är ett bra exempel på en klassisk 
dansk produkt. Det är danskt hantverk, dansk  design 
och dansk innovation i skön förening. Våra bras-
kaminer tillverkas fortfarande i Hørning, Danmark, med 
 över tygelsen att här kan vi skapa den bästa produkten, 
utan att kompromissa med kvaliteten.

Våra HWAM® braskaminer är designade av välrenom-
merade arkitekter och möbelsnickare som ser till att 
produkterna har rätt proportioner och är en fröjd för 
 användarnas ögon. I nära samarbete skapar vi unika 
 detaljer som placerar våra braskaminer i en klass för sig. 
Braskaminerna har ett enkelt, elegant och tidlöst uttryck 
som passar perfekt i både klassiska och moderna hem 
runt om i hela världen. 

Danska hela vägen  
Danska ingenjörer har ritat och förberett produkterna för 
produktion som alla tillverkas på vår  högteknologiska 
produktionsanläggning i Hørning. 

Över 45 års erfarenhet garanterar kvaliteten i arbetet 
med att tillverka de bästa braskaminerna och det syns 
ända från idéfasen till monteringen av enskilda delar i 
den färdiga braskaminen. 

HWAM är danskt rakt igenom.

  



www.hwam.se

Nydamsvej 53 
DK-8362 Hørning


