
En klassisk braskamin med modern förbränningsteknik

Nu kommer HWAM med ett mycket efterfrå
gat tillbehör till den här storsäljaren i Sverige. 
Till den klassiska kaminen HWAM Classic 4 
finns numera även ett friskluftssystem som för 
in frisk utomhusluft direkt in i brännkammaren. 
Du monterar enkelt den nya förbrännings
luftssatsen baktill på braskaminen och du kö
per den som tillbehör*.

Så fungerar friskluftssystemet
Ingen eld utan syre. Så är det bara. Därför 
måste det finnas en konstant luftström till 
braskaminen för att du ska få ren och effektiv 
förbränning i din nya braskamin. Moderna hus 
ska vara både energieffektiva och miljövän
liga och är följaktligen mycket täta. Visst är 
det förnuftigt, men det kan vara ett problem 
om braskaminen ska få tillräckligt mycket luft, 
vilket är viktigt för att elden ska ta sig ordent
ligt. Framför allt om det dessutom har instal
lerats värmeåtervinning som cirkulerar luften 
mekaniskt i rummen i huset. Man kan givetvis 
öppna ett fönster, men vem har lust att göra 
det en kall vinterdag bara för att braskaminen 
ska få luft?

HWAM Classic 4 är en riktig multifunktionell braskamin med många funktionella detaljer och alternativ. 
En klassisk och nostalgisk braskamin som uppfyller modern teknik för att skapa vacker harmoni.

NYHET

Självklart har HWAM tänkt på detta. Lös
ningen är ett förbränningsluftssystem som 
ser till att det är en konstant tillförsel av luft till 
braskaminen. Med HWAMs friskluftssystem 
skapas det ett nästan helt slutet kretslopp. 
Luften som brasan behöver sugs in i braska
minen via röret som går ut i det fria genom 
ytterväggen. När brasan brinner fortsätter 
luftströmmen upp genom skorstenen och 
sluter därmed kretsloppet.

Skräddarsydda golvskivor
En annan nyhet är att du nu kan köpa skräd
darsydda golvskivor till din HWAM Classic 4 
braskamin. Vi har utvecklat nya golvskivor i 
stål och glas** som är anpassade exakt efter 
formen på just din braskamin. Med de nya 
golvskivorna blir kaminens utseende fullän
dat uppifrån och ned. Golvskivorna har en 
praktisk form, de är enkla att ta bort i sam
band med rengöring och passar samtidigt in 
estetiskt i alla inredningsstilar. 

 * kan inte eftermonteras på gamla Classic 4modeller
** Från december 

MADE IN 
DENMARK

En bimetallfjäder, som automatiskt reglerar 
 luften i braskaminen, är standard i alla braska-
miner och spisinsatser från HWAM.

Många funktionella detaljer 
HWAM Classic 4 är en klassisk braskamin 
som har varit väldigt populär ända sedan 
den såg dagens ljus för mer än 30 år se
dan. HWAM Classic 4 finns i olika varianter. 
Grundmodellen är försedd med kokplattor 
för uppvärmning av mat. Du kan lägga till en 
praktisk bakugn och därmed utnyttja värmen 
för att grädda pizzor, bröd och kakor. Njut av 
den underbara doften av nybakat bröd som 
sprider sig i huset medan du kopplar av en 
stund framför de dansande lågorna. Genom 
att lägga till en sockel kan du förvara veden 
under braskaminen – snyggt och praktiskt. 
För mer information, se www.hwam.se.

HWAM Classic 4 
nu med 

friskluftssystem


