
35 matala

Ajattomaan 
tunnelmaan

Uutuus!

Uutuus!



Tyyliä kaikkiin koteihin ja 
lämpöä säästäväisille

Paras lämpötalous: hyvä hyötysuhde antaa enemmän lämpöä vähemmällä puulla

Hyödyntää tehokkaimmin resursseja: Joutsenmerkitty

Ajaton muotoilu: puhtaat muodot tuovat tyyliä jokaiseen ympäristöön

Tuli näkyy kirkkaan lasin läpi: uusi tehokas palamistekniikka minimoi nokeentumisen

Itselukittuva luukku: lisävaruste

Haluatko itse päättää takkasi ulkonäön? Aloita silloin valitsemalla 
Contura. Meille on itsestään selvää, että sinä tiedät parhaiten, 
mitä haluat kotiisi. Siksi emme pelkästään panosta muotoiluun ja 
laatuun, vaan lisäämme takkoihimme valinnanvaraa. Valitse sydä-
mellä, sillä uusi takkasi levittää tunnelmaa, lämpöä ja iloa kotiisi 
useiden vuosien ajan.

Uusi kauniita malleja

Contura 35 matala tarjoaa paljon valinnanvapautta: valittavanasi 
on kolme erilaista kuorta, joilla on kullakin omat esteettiset arvon-
sa: kiiltävä valkoinen pelti, musta pelti tai luonnollinen vuolukivi. 
Kaikissa malleissa on lasikansi ja sivulasit, joista näet enemmän 
tulta.

Luukku on kokonaan valurautaa tai siinä on lasiedusta.

Valinnastasi riippumatta voit nauttia ihanasta lämmöstä ja tulen 
tunnelmasta monien vuosien ajan.

Takka, jolla on monet kasvot

Enemmän lämpöä puusta

Kun valitset Contura-takan, saat parasta ruotsalaista muotoi-
lua ja laatua. Suurista lasiaukoista tuli näkyy hyvin ja ainutlaa-
tuinen Clean Burning System pitää lasit puhtaina ja noet-
tomina. Tehokas palamistekniikka ottaa enemmän lämpöä 
puusta. 

Contura 35 matala, musta

Contura 35 matala, valkoinen Contura 35T matala
Valkoisessa Contura 35 matala -mallissa on 
lasiluukku tai musta valurautaluukku.

Mustassa Contura 35 matala -mallissa on musta valurautaluukku.

Luonnostaan lämpöä varaavalla vuolukivellä verhoiltu Contura 35T 
matala tarjoaa erittäin miellyttävää lämpöä, erittäin pitkään.



TUOTANTO 
Contura marknadskommunikation
KUVAT Micke Persson
SISUSTAJA Helen Sturesson
Kiitokset  Johansson Design Markaryd
PAINO Trydells
Pidätämme oikeudet muutoksiin.
FI PBD 1411-1 539303

Contura on ruotsalainen laatutuote. Kun valitset Contura-takan, saat aina harkittua muotoilua ja paljon valinnan varaa muotoilua, 
materiaaleja, lämmönvarastointia ja lisävarusteita silmällä pitäen. Palamistekniikka on kaikissa malleissa markkinoiden tehok-
kaimpia. Ainutlaatuinen Clean Burning System pitää lasit puhtaina ja varmistaa tulen näkyvyyden kaikkiin suuntiin. Useimmat 
mallimme ovat joutsenmerkittyjä ja myönnämme niille aina 5 vuoden takuun.

Sisältyy www.contura.eu

Muotoa, tulta ja lämpöä asenteella

Mitat
Malli 35 matala,  35T matala
Väri musta, valkoinen musta
Korkeus (mm) 1100 1100
Leveys (mm) 550 550
Syvyys (mm) 430 430
Paino (kg) 116 188

Teho
Teho 3-7 kW
Nimellisteho 5 kW (n. 1,5 kg/tunti) 
Hyötysuhde 80%
Lämmitysala  jopa 120 m2

Suurin polttopuun pituus 35 cm

Lisätarvikkeet
Eduslaatta lasia tai peltiä, itselukittuva 
luukku (vain valurautaluukku), palamisil-
maliitäntä ja savupiippu. 

* Maalatun palomuurin värjäytymisen välttämiseksi suosittelemme samoja suojaetäisyyksiä kuin tulenarkaan seinään.

35 matala, 35T matala
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Contura 35 matala on Red dot design Award –palkitun 
Contura 35T –takan pikkusisko. Matala malli on helppo 
sijoittaa kaikenlaisiin ympäristöihin. Valitse kiiltävä valkoi-

nen pelti, hillitty musta pelti tai lämpöä varaava vuolukivi. 
Kaikissa malleissa on lasikansi ja voit valita niihin valurau-
ta- tai lasiluukun.

Katso video 
sovelluksesta!

Nouda uusi sovelluksemme, 
joka helpottaa takan valintaa. 
Lue lisää osoitteessa contura.eu

Contura 35 matala, 
musta

Contura 35 matala, 
valkoinen

Contura 35T matala


