
Ny type udendørs brændeovn og 
grillborde skal forlænge danskernes 
sommeraftener 
 

 
 
Brændeovns-virksomheden HWAM A/S fra Hørning introducerer nu grillborde 
og en udendørs brændeovn med glas på alle fire sider på det danske marked. 
De nye, udendørs varmekilder skal både styrke og forlænge hyggen på 
terrassen i de lyse sommeraftener 
 
Grillbordene og brændeovnen er en del af HWAM´s nye sortiment, HWAM Outdoor, 
der også rummer et bålfad og brændereoler. 
"Vi introducerer vores nye, udendørs sortiment, fordi vi gerne vil trække hyggen og 
fællesskabet omkring flammerne i den indendørs brændeovn udenfor i haven og på 
terrasserne. Samvær omkring ild foregår i en helt specielt stemning, og den giver vi 
nu også danskerne mulighed for at opleve udendørs. De hyggelige varmekilder giver 
samtidig mulighed for at forlænge opholdet på terrassen, selvom temperaturen falder 
ud på aftenen," fortæller Stefan Hvam Pedersen, der er administrerende direktør i 
HWAM A/S i Hørning. 
 
Glas på alle sider 
Det ”særlige” ved den nye type udendørs brændeovn, Cubis, er ifølge Stefan Hvam 
Pedersen, at den har glas på alle fire sider: 



"Det betyder, at man kan nyde flammerne fra alle sider, når man sidder med et glas 
hvidvin på terrassen. Røggener er der ingen af, for skulle der udvikles røg i 
opstartsfasen, bliver den sendt væk i den to meter høje skorsten.  
Cubis er udformet i sandsblæst cortenstål og fremstår derfor med smuk rustpatina 
efter nogen tid. "  
 
"Et hit fra Frankrig" 
Grillbordene i det nye sortiment er hentet i Frankrig, hvor de er blevet et "hit" blandt 
franskmænd, der ynder socialt samvær under åben himmel, fortæller Stefan Hvam 
Pedersen: 
"Med stegepladen eller grillristen i midten kan man hygge med familie og venner, 
mens man laver og spiser måltidet sammen - det er en fællesoplevelse, der skaber 
et hyggeligt og sjovt samvær. Indsatsen i grillbordene kan skiftes, så man kan vælge 
mellem grillkul eller gas som varmekilde, og man kan også skifte indsatsen til en 
champagne is-spand og så bruge grillbordene i de to varianter, Vulx Magma og 
Fusion, som bar." 
 
Brændereoler som "naturlige kunstværker" 
Udover bålfadet, som leveres med piedestal, så det kan fungere som dekorativt 
blikfang, består HWAM Outdoor endelig også af plantekasse, højbede og 
brændereoler. Ligesom bålfadet og brændeovnen er disse produceret på HWAM 
A/S´ fabrik i Hørning: 
"Med deres enkle, smukke design i sandblæst cortenstål giver de mulighed for at 
opbevare træet tæt på stedet, hvor man har sine ildsteder. Brændereolerne 
beskytter for regn fra side og top og tillader samtidig, at der kommer luft til træet, så 
det tørrer optimalt. Kombinationen af smukt design i stål med rustpatina og det 
indrammede, stablede træ fremstår i mine øjne som et naturligt kunstværk," fortæller 
Stefan Hvam Pedersen. 
 
 
Fotos 
Billedtekst 1: Stefan Hvam Pedersen, administrerende direktør i HWAM A/S, blandt 
nogle af de nye produkter i HWAM Outdoor: Udendørs brændeovn med glas i alle 
fire sider, bålfad på piedestal og brændereoler, der fås i seks størrelser. 
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For yderligere info 
Stefan Hvam Pedersen, administrerende direktør, HWAM A/S: 20285848 
 
 
 


