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HWAM 4100-serien är inspirerad av den mest fulländade formen
– cirkeln. Designen hålls medvetet så ren som möjligt, vilket framgår av de diskreta fogarna och det smäckra handtaget. En massiv
toppskiva kröner verket och ger en vacker finish. Braskaminens
cylindriska form gör den perfekt att placera i ett hörn eller mot en
rak vägg. .

Samtliga braskaminer från HWAM är som standard försedda med
HWAM® Autopilot™ som h
 jälper dig att få bra förbränning. I takt med
att temperaturen stiger och faller i brännkammaren vecklas en bimetallfjäder ut respektive dras ihop, vilket reglerar lufttillförseln. När brasan håller på att slockna öppnas spjället automatiskt och då kan du
antingen lägga på mer ved eller låta den slockna.

För mer information om HWAM 4100-serien, se www.hwam.se.

Vill du gärna att det ska vara så lätt som möjligt är det en god idé
att välja en modell med inbyggd HWAM® SmartControl™. HWAM®
SmartControl™ är elektronisk styrning av luften som säkerställer optimal förbränning. Det enda du behöver göra är att tända brasan som
vanligt, ställa in temperaturen via en app i smarttelefonen och sedan
njuta av värmen och de dansande lågorna. När det är dags att fylla på
ved får du ett meddelande via appen.

Rökutgång topp

Rökutgång bak

HWAM 4110
med sidoglas
Vänsterhängd

HWAM 4120
Vänsterhängd

HWAM 4130
med sidoglas
Vänsterhängd

HWAM 4140
Vänsterhängd

HWAM 4150
med sidoglas
Vänsterhängd

HWAM 4160
Vänsterhängd

H 102,7 x W 51,0 x D 51,0

H 102,7 x W 51,0 x D 51,0

H 119,3 x W 51,0 x D 51,0

H 119,3 x W 51,0 x D 51,0

H 162,1 x W 51,0 x D 51,0

H 162,1 x W 51,0 x D 51,0

