
Een nieuw type houtkachel voor en BBQ-
grilltafels verlengen de Deense 
zomeravonden. 
 

 
 
Houtkachelfabrikant HWAM A/S uit Hørning brengt barbecuetafels en een 
houtkachel voor buiten met glas aan alle vier de zijden op de Deense markt. 
De nieuwe, buiten geplaatste warmtebronnen zorgen voor een gezellige sfeer 
op het terras en verlengen de mooie zomeravonden. 
 
De barbecuetafels en de houtkachel maken deel uit van het nieuwe assortiment van 
HWAM: HWAM Outdoor. Er zijn ook vuurplaats en brandhoutvakken leverbaar. 
"We introduceren ons nieuwe buitenprogramma omdat we de vertrouwde en 
gezellige sfeer van de houtkachel binnenshuis naar de tuin en naar het terras willen 
brengen. Het is een heel bijzondere sfeer als mensen zich verzamelen rond het 
haardvuur in de woonkamer. Nu willen we de Denen ook de kans geven om dit 
buiten te beleven. Dankzij de gezellige warmtebronnen kunt u nu ook van uw terras 
genieten als het 's avonds afkoelt," zegt Stefan Hvam Pedersen, CEO van HWAM 
A/S in Hørning. 
 
Glas aan alle zijden 
Volgens Stefan Hvam Pedersen is het bijzondere aan Cubis, de nieuwe houtkachel 
voor buiten, dat deze aan alle vier zijden glas heeft: 



"Dit betekent dat u van alle kanten van het vlammenspel kunt genieten terwijl u op 
het terras een lekker glas witte wijn drinkt. Over rookoverlast hoeft u zich geen 
zorgen te maken. Alle rook die tijdens de opstartfase wordt ontwikkeld, verdwijnt via 
de 2 meter hoge schoorsteen.  
Cubis is gemaakt van gezandstraald cortenstaal – vandaar zijn mooie, roestig 
verweerde uiterlijk."  
 
"Een hit in Frankrijk" 
De barbecuetafels in het nieuwe assortiment zijn vanuit Frankrijk naar Denemarken 
gehaald. In Frankrijk zijn ze een grote hit. De Fransen komen graag buiten bij elkaar, 
verklaart Stefan Hvam Pedersen: 
"Met een kookplaat of een rooster in het midden is de tafel klaar voor plezier met 
familie en vrienden. Samen gerechten bereiden en genieten van het eten is een 
leuke ervaring met een gezellige sfeer. Het inzetstuk in de barbecuetafels kan 
worden verwisseld. Kies tussen houtskool of gas als brandstof. Vervang het 
inzetstuk door een champagne-ijsemmer en uw Vulx Magma of Fusion is 
omgetoverd tot een bar." 
 
Houtopslag – een stuk "natuurlijke kunst"  
Met de optionele sokkel verandert de vuurplaats in een opvallende decoratie. HWAM 
Outdoor biedt ook bloembakken, verhoogde tuinbedden en brandhoutrekken. Net als 
de vuurplaats en de houtkachel worden ook de brandhoutrekken geproduceerd in de 
fabriek van HWAM A/S in Hørning: 
"Met hun eenvoudige, mooie vormgeving van gezandstraald cortenstaal kunt u het 
hout dicht bij de haard bewaren. De brandhoutrekken beschermen het brandhout 
aan de zij- en bovenkant tegen regen en bieden optimale omstandigheden voor het 
drogen van hout in de open lucht. De combinatie van een mooi, verweerd design en 
ingelijst, gestapeld hout vormt een soort natuurlijk kunstwerk," aldus Stefan Hvam 
Pedersen. 
 
 
Foto's 
Onderschrift 1: Stefan Hvam Pedersen, CEO van HWAM A/S, met enkele van de 
nieuwe producten in de HWAM Outdoor-serie: Houtkachel voor buiten met glas aan 
alle vier de zijden, een vuurplaats op een sokkel en in zes maten verkrijgbare 
brandhoutrekken. 
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Voor meer informatie 
Stefan Hvam Pedersen, CEO, HWAM A/S: 20285848 
 
 
 


