
Ny typ av utomhuskamin och grillbord 
förlänger svenskarnas sommarkvällar 
 

 
 
Kaminföretaget HWAM A/S från Hørning i Danmark lanserar nu grillbord och 
en utomhuskamin med glasrutor på alla fyra sidor på den svenska marknaden. 
De nya värmekällorna för utomhusbruk kommer att förbättra och förlänga 
terrasshänget under de ljusa sommarkvällarna. 
 
Grillborden och braskaminen ingår i HWAMs nya sortiment, HWAM Outdoor, som 
även består av ett eldfat och vedförvaringar. 
”Vi lanserar vårt nya utomhussortiment eftersom vi gärna vill flytta ut trivseln och 
gemenskapen kring inomhuskaminens sprakande brasa till trädgården och 
terrassen. Samvaro runt en brasa skapar en alldeles speciell stämning och nu ger vi 
även svenskarna möjlighet att njuta av den utomhus. De mysiga värmekällorna gör 
det dessutom möjligt att stanna kvar ute på terrassen även om temperaturen faller 
under kvällen”, berättar Stefan Hvam Pedersen som är vd för HWAM A/S i Hørning. 
 
Glas på alla sidor 
Det ”speciella” med den nya typen av utomhuskamin, Cubis, är enligt Stefan Hvam 
Pedersen att den har glas på alla fyra sidor. 
”Det betyder att man har insyn till lågornas dans från alla håll när man sitter på 
terrassen. Ingen störande rök för även om det skulle ryka en del under 
upptändningen dras röken ut genom den två meter höga skorstenen.  



Cubis är tillverkad i sandblästrat cortenstål och efter ett tag får den en vacker rostig 
patina.” 
 
En storsäljare från Frankrike 
Grillborden i det nya sortimentet kommer från Frankrike där de har gjort succé bland 
fransmännen som älskar att umgås under bar himmel, berättar Stefan Hvam 
Pedersen. 
”Med stekhällen eller grillgallret i mitten kan man ha det trevligt med familj och 
vänner medan man lagar och äter maten tillsammans – det är en gemensam 
upplevelse som gör samvaron mysig och rolig. Grillbordens insats kan bytas så att 
man kan välja mellan grillkol och gas som värmekälla och man kan dessutom byta ut 
insatsen mot en champagnekylare. Inte nog med det, man kan också använda de 
två grillbordsmodellerna, VULX Magma och Fusion, som barbord.” 
 
Vedförvaringar som ”naturliga konstverk” 
Förutom eldfatet, som levereras med piedestal så att det kan fungera som snyggt 
blickfång, består HWAM Outdoor även av planteringslådor, högbäddar och 
vedförvaringar. Precis som eldfatet och braskaminen tillverkas de på HWAM A/S 
fabrik i Hørning. 
”Vedförvaringarna i sandblästrat cortenstål har enkel, vacker design och gör det 
möjligt att förvara veden i närheten av eldstaden. De skyddar veden mot regn både 
från sidan och uppifrån, men ser ändå till att det kommer in luft till veden så att den 
torkar optimalt. Kombinationen av vacker design i stål med rostig patina och den 
inramade, staplade veden är i mina ögon ett naturligt konstverk”, säger Stefan Hvam 
Pedersen. 
 
 
Foton 
Bildtext 1: Stefan Hvam Pedersen, vd för HWAM A/S, bland några av de nya 
produkterna i HWAM Outdoor: utomhuskamin med glasruta på alla fyra sidor, eldfat 
på piedestal och vedförvaringar som finns i sex olika storlekar. 
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