35, wit

Nieuw!
Nieuw!

Een exclusief design
met heerlijke warmte

Design, vuur en warmte met traditie
De Contura 35 is het nieuwe broertje van de met de Red Dot
Design Award bekroonde Contura 35T. Met een omlijsting van wit
plaatstaal, een deur van glas of gietijzer en een glazen topplaat
heeft deze een exclusief design, dat het overal goed doet. Een

Afmetingen

Vermogen

Model
C35
Kleur
wit		
Hoogte (mm)
1600		
Breedte (mm)
550		
Diepte (mm)
430		
Gewicht (kg)
130
Warmtemagazijn (kg) 70

Vermogen
Nominaal vermogen
Rendement
Verwarmt
Max. houtlengte

groot warmtemagazijn van Powerstone (optie) zorgt tot zeven uur
nadat het vuur gedoofd is voor een prettige nawarmte. Met zijruiten
ziet u het vuur nog beter. Ons unieke Clean Burning-systeem houdt
de ruiten schoon.

Accessoires
3-7 kW
5 kW (ca. 1,5 kg/uur)
80%
tot 120 m2
35 cm

Warmtemagazijn*, ventilator, vloerbescherming van plaatstaal of glas, aansluiting
voor externe toevoerlucht en schoorsteen.
*	Een warmtemagazijn kan niet worden
gecombineerd met een ventilator.

268
729

629

368

Brandbaar plafond

Brandmuur van
steen of beton

150

Brandbare muur

50

35 wit

Toegestaan gebied voor
brandbaar bouwdeel

Brandmuur van
steen of beton

435

Toevoerluchtaansluiting
Ø64

430
120

267

100

1140
1050

435

1600

Brandbare muur

50*

415

325*

690

Opening in voetplaat Ø120

217

min 2300

167

50

0
64

1
78

430

550

* Om verkleuring van geschilderde brandmuren te voorkomen, adviseren wij dezelfde zijafstand als voor brandbare wanden.

PRODUCTIE
Contura Commerciële communicatie
FOTO Micke Persson
STYLIST Helen Sturesson
Met dank aan Johanson Design Markaryd
DRUK Trydells
Eventuele wijzigingen voorbehouden.
NL PBD C35 wit, 1412-1 539307

Download onze nieuwe app,
zodat u thuis eenvoudiger een
kachel kunt kiezen.
Lees meer op contura.eu

Bekijk het
filmpje over
de app!

Onderdeel van

www.contura.eu

Contura is een in Zweden vervaardigd kwaliteitsproduct. Als u voor een van onze kachels kiest, krijgt
u altijd een doordacht design en veel keuzemogelijkheden op het gebied van vormgeving, materiaal,
warmteopslag en accessoires. De verbrandingstechniek behoort in alle modellen tot de effectiefste op
de markt. Ons Clean Burning-systeem houdt de ruiten schoon en het vuur is beter zichtbaar dan bij
alle andere kachels. De meeste van onze modellen hebben het Nordic Swan-keurmerk en wij bieden
altijd 5 jaar garantie.

