
Eksklusivt design med 
fremragende varme

Nyhed!

Nyhed!

35, hvid



PRODUKTION 
Contura marknadskommunikation
FOTO Micke Persson
STYLIST Helen Sturesson
Tak til Johanson Design Markaryd
TRYK Trydells
Der tages forbehold for eventuelle ændringer.
DK PBD C35 hvid, 1412-1 539306

Contura er et svenskproduceret kvalitetsprodukt. Når du vælger et af vores ildsteder, får du altid 
gennemtænkt design og rige valgmuligheder, hvad angår udformning, materialer, varmelagring og 
tilbehør. Forbrændingsteknikken hører til markedets mest effektive i alle modeller, og vores Clean 
Burning System holder glassene rene og ilden synlig bedre end alle andre. De fleste af vores mo-
deller er svanemærkede, og vi giver altid 5 års garanti.

Indgår i www.contura.eu

Design, ild og varme med aner

* For at undgå misfarvning af malede brandmure anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.

35 hvid

Contura 35 er den Red dot design Award-belønnede Contura 35T's 
nye søster. Med omramning i hvidt stål, låge i glas eller støbejern 
og top i glas har den et eksklusivt design, der tager sig godt ud i 
mange forskellige miljøer. Et generøst varmemagasin i powerstone 

(tilvalg) giver lækker eftervarme i op til syv timer efter gløderne 
er gået ud. Med sideglas oplever du endnu mere af ilden. Vores 
unikke Clean Burning System holder glassene rene.

Se filmen 
om appen!

Hent vores nye app, der gør det 
lettere at vælge brændeovn 
hjemmefra. 
Læs mere på contura.eu.
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120 Hul i fodplade Ø120

Mål
Model C35
Farve hvid  
Højde (mm) 1600  
Bredde (mm) 550  
Dybde (mm) 430  
Vægt (kg) 130
Varmemagasin (kg) 70

Effekt
Effekt 3-7 kW
Nominel effekt 5 kW (ca. 1,5 kg/time) 
Virkningsgrad 80%
Opvarmer  op til 120 m2

Maks. brændelængde 35 cm

Ekstraudstyr
Varmemagasin*, ventilator, gulvplade af 
stål eller glas, tilslutning af udeluft og 
skorsten. 

*  Varmemagasin kan ikke kombineres 
med ventilator.


