35 lav

Nyhet!
Nyhet!

For en tidløs
følelse

Contura 35 lav, svart

Ovnen med de mange ansiktene
Vil du selv bestemme hvordan du vil ha det? Da kan du gjerne
begynne med å velge Contura. For oss er det en selvfølge at
det er du som vet best hvordan du vil ha det hjemme. Derfor
er vi ikke bare nøye med design og kvalitet, vi sørger også for å
bygge inn valgfrihet i ovnene våre. Velg med hjertet, for den nye
ovnen din skal spre kos, varme og glede i mange år framover.
Nye, flotte varianter
Contura 35 lav er en ovn med stor valgfrihet. Du kan velge
mellom tre forskjellige omramminger, hver med sitt estetiske
særpreg: blankt hvitt metall, nøytralt svart metall og naturlig
kleberstein. Alle modeller har glasstopp og sideglass som gir
bedre innsyn til ilden.
Døren fås helt i støpejern eller med glassfront.
Uansett hva du foretrekker, får du behagelig varme og hyggen
ved et knitrende ildsted i mange år framover.

Contura 35 lav svart har dør i svart støpejern.

Contura 35 lav hvit fås med dør i
glass eller svart støpejern.

Contura 35 lav, hvit

Contura 35T lav

En stil for ethvert miljø og
varme for den sparsommelige
Best varmeøkonomi: Høy virkningsgrad gir mer varme med mindre ved.
Mest ressurseffektiv: Svanemerket.
Tidløs design: Rene linjer som gir stil til ethvert miljø.
Se flammene gjennom klart glass: En ny, effektiv forbrenningsteknikk minimerer sotdannelse.
Selvlåsende dør: Ekstrautstyr.

Mer varme fra veden
Når du velger en ovn fra Contura, får du svensk design og
kvalitet av ypperste klasse. Et sjenerøst glass gir godt innsyn til flammene, og med vårt unike Clean Building System
holder glassene seg rene og sotfrie. Med den effektive
forbrenningsteknologien får du mer varme ut av veden.

Contura 35T lav med omramming i naturlig, varmelagrende
klerberstein gir ekstra behagelig varme – ekstra lenge.

Design og varme med fine aner
Contura 35 lav er lillebroren til den Red Dot Design
Award-belønte Contura 35T. Den lave utførelsen gjør det
enkelt å plassere den i alle slags miljøer. Velg mellom
omramming at blankt, hvitt metall, nøytralt svart metall

og varmelagrende kleberstein. Samtlige modeller har
glasstopp, og du kan velge mellom dør i støpejern og
glass.

Effekt

Mål
Modell
Farge
Høyde (mm)
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Vekt (kg)

35 lav
svart, hvit
1100
550
430
116

Contura 35 lav, svart

Tilbehør

Effekt
Nominell effekt
Virkningsgrad
Varmer
Maks. vedlengde

35T lav
svart
1100
550
430
188

Contura 35 lav, hvit

3–7 kW
5 kW (ca. 1,5 kg/time)
80 %
opptil 120 m2
35 cm

Gulvbeskyttelse i metall eller glass,
selvlåsende dør (kun til støpejernsdør),
tilkobling uteluft og skorstein.

Contura 35T lav

35 lav, 35T lav
Tillatt område for
brennbar bygningsdel

435

100

729

435

368

Brennbart tak

267

Brennbar vegg

150

Brennbar vegg

415

430

550

217
629

355

50*

64

Tilkobling til
forbrenningsluft
Ø64

Brannmur av tegl eller betong

268

1065
975

1100

Brannmur av tegl eller betong

50

167

50

min 2300

1
78

690

0

120

325*

Hull i fotplate Ø120

*For å unngå misfarging av malt brannmur anbefaler vi samme sideavstand som til brennbare vegger.
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Skaff deg vår nye app som
gjør det enklere å velge ovn
hjemme.
Les mer på contura.eu/no.

Se filmen
om appen!

En del av

www.contura.eu/no

Contura er et svenskprodusert kvalitetsprodukt. Når du velger et av våre ildsteder, får du alltid gjennomtenkt design og store
valgmuligheter når det gjelder utforming, materiale, varmelagring og tilbehør. Forbrenningsteknologien er blant markedets
mest effektive på alle modeller, og vårt Clean Burning-system holder glassene rene og gir bedre innsyn til ilden enn alle andre.
De fleste modellene våre er svanemerket, og vi gir alltid fem års garanti.

