35 låg

Nyhet!
Nyhet!

För en tidlös
känsla

Contura 35 låg, svart

Kaminen med många ansikten
Vill du välja själv hur du vill ha det? Då kan du gärna börja med
att välja Contura. För oss är det självklart att du vet bäst hur du
vill ha ditt hem. Därför är vi inte bara noggranna med design och
kvalitet, vi ser också till att bygga in valfrihet i våra kaminer. Välj
med hjärtat, för din nya kamin ska sprida mys, värme och glädje
under många år.
Nya, sköna varianter
Contura 35 låg är en kamin med stor valfrihet: du kan välja mellan
tre olika omramningar, vart och ett med helt särskilda, estetiska
kvaliteter: blank vit plåt, sober svart plåt eller naturlig täljsten. Alla
modeller har topp i glas och sidoglas för att se mer av elden.
Luckan kan fås helt i gjutjärn eller med en glasfront.
Vilken du än föredrar får du härlig värme och skön känsla av
mycket eld, i många år.

Contura 35 låg svart har lucka i svart gjutjärn.

Contura 35 låg vit finns med lucka
i glas eller i svart gjutjärn.

Contura 35 låg, vit

Contura 35T låg

En stil för varje miljö och
värme för den sparsamme
Bäst värmeekonomi: hög verkningsgrad ger mer värme med mindre ved
Mest resurseffektiv: märkt med Svanen
Tidlös design: rena former som ger stil åt varje miljö
Se elden genom klara glas: ny effektiv förbränningsteknik minimerar sotbildning
Självlåsande lucka: som tillval

Mer värme för veden
När du väljer en kamin från Contura får du svensk design
och kvalitet av högsta klass. Ett generöst glas visar mycket
av elden, och vårt unika Clean Burning System håller glasen
rena och sotfria. Med den effektiva förbränningstekniken får
du mer värme för veden.

Contura 35T låg med omramning i naturligt värmelagrande
täljsten ger dig extra skön värme, extra länge.

Design, eld och värme med anor
Contura 35 låg är ett mindre syskon till den Red dot
design Award-belönade Contura 35T. Den låga modellen
gör kaminen lätt att placera i alla slags miljöer. Välj bland

Effekt

Dimensioner
Modell
Färg
Höjd (mm)
Bredd (mm)
Djup (mm)
Vikt (kg)

35 låg,
svart, vit
1100
550
430
116

Contura 35 låg, svart

omramning i blank vit plåt, sober svart plåt eller värme
lagrande täljsten. Alla modeller har glastopp och du kan
välja mellan gjutjärnslucka eller glaslucka.

Tillbehör

Effekt
Nominell effekt
Verkningsgrad
Värmer
Max vedlängd

35T låg
svart
1100
550
430
188

Contura 35 låg, vit

3-7 kW
5 kW (ca. 1,5 kg/tim)
80%
upp till 120 m2
35 cm

Golvskydd av plåt eller glas, självlåsande
lucka (endast till gjutjärnslucka), anslutning uteluft och skorsten.

Contura 35T låg

35 låg, 35T låg
Tillåtet område för
brännbar byggnadsdel

100

435

729

267

Brännbar vägg

368

Brännbart tak

435

150

Brännbar vägg

415

430

550

217
629

355

50*

64

Tilluftsstos
Ø64

Brandmur

268

1065
975

1100

Brandmur

50

167

50

min 2300

1
78

690

0

325*

120

Hål i fotplatta Ø120

* För att undvika missfärgning av målad brandmur rekommenderar vi samma sidoavstånd som till brännbar vägg.

PRODUKTION
Contura marknadskommunikation
FOTO Micke Persson
STYLIST Helen Sturesson
Tack till Johansson Design Markaryd
TRYCK Trydells
Reservation för eventuella ändringar.
SE PBD 1406-1 539273

Hämta vår nya app som gör det
enklare att välja kamin hemma.
Läs mer på contura.se.

Se filmen
om appen!

Ingår i

www.contura.se

Contura är en svensktillverkad kvalitetsprodukt. När du väljer en av våra eldstäder får du alltid genomtänkt design och stora
valmöjligheter i utformning, material, värmelagring och tillbehör. Förbränningstekniken hör till marknadens mest effektiva i alla
modeller och vårt Clean Burning-system håller glasen rena och elden synlig bättre än alla andra. De flesta av våra modeller är
Svanen-märkta och vi ger alltid 5 års garanti.

