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Välkommen hem  
till värmen 
Elektriska eldstäder

RADIANCE 



Håll drömmen och elden 
vid liv
Drömmer du om en eldstad, fast du av olika anledningar inte 

kan eller vill ha en vedeldad braskamin? Då är den elektriska 

Contura Radiance en perfekt lösning. Contura Radiance finns i 

flera färger, storlekar och utföranden. Den kan integreras i väggen 

eller monteras utanpå och användas med eller utan värmeeffekt. 

Lågorna sprider samma fina stämning som naturlig eld och du kan 

skapa precis den miljö du önskar till ditt hem.

Bild på framsidan Radiance infälld 135 R Edge med bränsleeffekten Klart krossat glas
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Radiance infälld 195 R VeRVe XS i gRafit
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Skapa din egen stämning
Radiance elektriska eldstäder är en kombination av 

genomtänkt design och avancerad flamteknik. Effekten måste 

upplevas – du kan till exempel växla mellan två flammönster 

i olika färgval för att skapa precis den stämning och det 

uttryck du önskar för tillfället. Den bärnstensfärgade glöden 

ger en varm, inbjudande och traditionell stämning medan den 

blåaktiga flambilden ger en mer modern känsla. Varje flambild 

kan ställas in med hög eller låg ljusstyrka, från svagt glödande 

värme till ett mer intensivt ljus. Den väggmonterade modellen 

har dessutom bakgrundsbelysning i LED ChromalightTM-teknik 

som du kan ställa in i olika färg- och ljussättningar – eller välja 

att stänga av.

Flammorna kan glöda utan att avge värme om du 

inte vill ha den extra uppvärmningen, till exempel under 

sommarhalvåret.

Välj mellan väggmonterat eller infällt
Radiance finns som väggmonterade eller infällda eldstäder. 

Båda utförandena finns i fyra olika storlekar och med flera 

ramar att välja bland. Du kan också välja bland olika typer av 

glödbäddar.

Alla Radiance-eldstäder använder variabel värmeeffekt, 1 eller 

2 kW och termostatisk styrning. Du kan stänga av värmeeffekten 

för att bara njuta av flammorna.

Radiance 195 R infälld edge
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Rena linjer med fi na ljuse≠ ekter
Radiance fi nns med fl era olika ramar som har ett 

gemensamt: raka, rena linjer och perfekt fi nish, oavsett om 

du föredrar en väggmonterad eldstad eller infälld. Väljer du 

väggmonterad modell får du också en bakgrundsbelysning 

i LED ChromalightTM. Bakgrundsbelysningen har tolv kulörer, 

kan låsas vid en kulör eller ställas in att växla mjukt mellan alla.

Inom färgpsykologi menar man att vissa kombinationer 

av färger och ljus upplevs rogivande och gör oss mer 

avslappnade. Så prova dig gärna fram till din favoritkombination 

och låt både eldslågor och ljusspel skapa mys, ro och 

stämning hemma.

Djärvt eller diskret – du väljer
Det fi nns två modeller av infälld Radiance. Edge är en 

ramlös modell som är helt i liv med väggen och därför låter 

fl ammorna spela huvudrollen. Verve XS har en djärvare 

utformning med en välvd, tredimensionell ram som syns från 

alla vinklar i rummet.

Bränslebädden i sig gör eldstaden till en fi n inredningsdetalj 

även när den inte ”brinner”.

Alla modeller levereras som standard med en bränslebädd 

med vita och klara stenar, men du kan välja klart krossat glas 

samt svarta eller genomskinliga glaspärlor istället.

Styr allt med fjärrkontrollen
Med en fjärrkontroll styr du enkelt såväl fl ammor som LED-

bakgrundsbelysningen i de väggmonterade modellerna. 

Fjärrkontrollen reglerar alla funktioner: värmeeff ekt, fl ameff ektens 

ljusstyrka och färg, LED-belysning och timer. Timer är perfekt om 

du till exempel vill somna till ljuset och värmen från fl ammorna men 

vara säker på att den stängs av för natten efter en stund.. 

Vita stenar och 
glasstenar

klart krossat glas klara glaspärlorSvarta glaspärlor

Radiance 80 W glaS i Vitt glaS
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LED-systemet 
Chromalight för 
bakgrundsbelysning
(väggmonterade 
eldstäder)

Flameff ekt i 
bärnsten eller 
blått

Ram fi nns i grafi t, 
rödmetallic och 
elfenben
Infällda eldstäder 
fi nns i grafi t

Hög 
verkningsgrad

Termostatisk 
fjärrkontroll

Välj din Radiance
Väggmonterade eldstäder   sidan 8

Den väggmonterade modellen monteras direkt på väggen 

där du vill ha den. Inget byggnadsarbete krävs, det enda som 

behövs är ett eluttag för att få den lyxigt mysiga känslan av eld i 

rummet. De väggmonterade modellerna kan beställas med en 

infällningssats om du vill montera eldstaden delvis infälld i väggen.

Infällda eldstäder sidan 14
En infälld Radiance är helt integrerad och i liv med väggen. 

Installationen kräver att väggen är förberedd för den infällda 

eldstaden samt eluttag. Modellerna i serien Edge är helt 

integrerade i väggen och Verve XS har en välvd ram som syns från 

rummets alla vinklar.

Nyckelfunktioner

Radiance 80 W Stål i gRafit

Radiance infälld 105 R edge Med 
BRänSleeffekten klaRt kRoSSat glaS 



8Radiance 100 W glaS i SVaRt glaS
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Välj rätt storlek, väggmonterad
Väggmonterad Radiance finns i fyra storlekar. Därför kan du placera 

en Radiance även i ett mindre utrymme, som i sovrummet eller köket. 

Oavsett storlek eller placering får du känslan av levande eld och värme 

där du vill ha den. De två mindre modellerna är cirka 120 respektive 150 

cm breda (se exakta mått i tabellen nedan).

De större modellerna är lämpliga för större rum, som öppna 

bostadsytor eller vestibulen i en offentlig miljö. Dessa är knappt 200 cm 

respektive 240 cm breda (se exakta mått i tabellen nedan).

Radiance kan även placeras i exempelvis uterum eller lusthus – så 

länge det finns eluttag och plats på väggen kan du också njuta av eld 

och värme.

Till de väggmonterade modellerna finns infällningssatser som gör 

att profilen minskar. Infällningssatsen monteras i ett 90 mm djupt hål i 

väggen.

Radiance grundutförande är med ram i svart stål och bädd av svarta 

och vita stenar. Du kan välja bland andra typer av ramar och bäddar.

. 

Radiance 80 W

Radiance 100 W

Radiance 150 W

Radiance 190 W

Bredd Höjd djup

Radiance 80 W 1280 mm 670 mm Glas: 160 mm stål: 175 mm

Radiance 100 W 1480 mm 670 mm Glas: 160 mm stål: 175 mm

Radiance 150 W 1980 mm 670 mm Glas: 160 mm stål: 175 mm

Radiance 190 W 2380 mm 670 mm Glas: 160 mm stål: 175 mm

Mått för väggmonterad Radiance (med ram)



10Radiance 150 W glaS i SVaRt glaS
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Massiv glasram med bakgrundsljus
Ramen i massivt glas ger en högblank omramning till din eldstad. 

Du kan välja mellan vitt eller svart glas. På bilderna ser du skillnaden 

mellan den bärnstensfärgade och den blåaktiga fl ambilden. 

Flambilderna påverkas inte av ramen du väljer, båda varianterna fi nns i 

alla modeller.

Glasramen har även en eff ektfull LED-bakgrundsbelysning med 

12 kulörer så att du kan skapa exakt den bakgrund du vill för olika 

tillfällen. Alla funktioner styrs med fjärrkontroll.

Se framsidan, sidan 5 och sidan 20 för fl er exempel och idéer.

Val av fi nish
•  Svart glas

•  Vitt glas

Verkningsgrad

99 %

Värmeeff ekt

1 – 2 kW 
(eller bara fl ameff ekt)

Ramens mått b × h × d 
•  Radiance 80 W: 1280 × 670 × 160 mm

•  Radiance 100 W: 1480 × 670 × 160 mm

•  Radiance 150 W: 1980 × 670 × 160 mm

•  Radiance 190 W: 2380 × 670 × 160 mm

Bränslebäddalternativ
•  Vita och klara stenar (standard)

•  Klart krossat glas (tillval)

•  Svarta glaspärlor (tillval)

•  Klara glaspärlor (tillval)

Radiance 80 W glaS i SVaRt glaS

Radiance 100 W glaS i Vitt glaS
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Stålram med bakgrundsljus
Stålramen har en enkel och modern design, mattare fi nish än ramen i glas 

och fi nns i grafi t, elfenben och rödmetallic.

Bakgrundsbelysningen i modern LED-teknik kan ställas in i 12 kulörer efter 

vilken stämning du vill skapa för tillfället. LED-belysningen styrs liksom fl ammorna 

med fjärrkontrollen och kan ställas in att växla mellan olika kulörer i en jämn cykel, 

låsas vid en nyans eller stängas av helt för att bara njuta av lågorna i ramen.

Val av fi nish
•  Grafi t
•  Elfenben
•  Rödmetallic

Verkningsgrad

99 %

Värmeeff ekt

1 – 2 kW 
(eller bara fl ameff ekt)

Ramens mått b × h × d 
•  Radiance 80 W: 1280 × 670 × 175 mm
•  Radiance 100 W: 1480 × 670 × 175 mm
•  Radiance 150 W: 1980 × 670 × 175 mm
•  Radiance 190 W: 2380 × 670 × 175 mm

Bränslebäddalternativ
•  Vita och klara stenar (standard)
•  Klart krossat glas (tillval)
•  Svart glaspärlor (tillval)
•  Klara glaspärlor (tillval)

Radiance 80 W Stål i gRafit

Radiance 100 W Stål i gRafit 
Med BRänSleeffekten klaRt kRoSSat glaS



13Radiance 190 W Stål i RödMetallic
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Radiance infälld 
85 R

Radiance infälld 
105 R

Radiance infälld 
135 R

Radiance infälld 
195 R

Välj rätt storlek för 
dig, infälld

Infällda Radiance eldstäder finns i fyra storlekar. Edge är 

helt integrerad i väggen och Verve XS har en välvd ram. Den 

minsta modellen Radiance 85 R är endast cirka 90 cm bred 

och kan därför lätt passa in även i mindre rum eller i en smal 

vägg. Den allra största modellen är cirka 200 cm bred och tar 

för sig i stora, öppna rum i såväl hem som offentlig miljö.

En Radiance kan installeras i alla rum eller miljöer där du 

vill ha mer mys, i arbetsrummet, sovrummet, köket eller på 

arbetsplatsen.

Radiance kräver heller ingen speciell typ av vägg, den kan 

exempelvis monteras på en helt vanlig tapetvägg.

Alla modeller har variabel värmeeffekt mellan 1 till 2 kW och 

styrs med fjärrkontrollen.

Bredd Höjd

Radiance 85 R 901 mm 336 mm

Radiance 105 R 1101 mm 336 mm

Radiance 135 R 1401 mm 336 mm

Radiance 195 R 2001 mm 336 mm

Mått för infälld Radiance*

* Angivna mått är de synliga måtten på hela installationen



15Radiance infälld 195 R edge



16Radiance infälld 85 R edge
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Radiance infälld Edge
Den infällda modellen Edge är ramlös och blir därför ett diskret ”hål i 

väggen” med endast en tunn kant i liv med väggen. Själva fl ambilden 

och glödbädden blir blickfånget. Uttaget i väggen behöver bara vara 

180 mm djupt.

Se fl er bilder av Edge på framsidan, sidorna 4, 15 och 23.

Verkningsgrad

99 %

Värmeeff ekt

1 – 2 kW 
(eller bara fl ameff ekt)

Mått b × h* 
•  Radiance infälld 85 R: 901 × 336 mm

•  Radiance infälld 105 R: 1101 × 336 mm

•  Radiance infälld 135 R: 1401 × 336 mm

•  Radiance infälld 195 R: 2001 × 336 mm

Bränslebäddalternativ
•  Vita och klara stenar (standard)

•  Klart krossat glas (tillval)

•  Svarta glaspärlor (tillval)

•  Klara glaspärlor (tillval)

* Angivna mått är de synliga måtten på hela installationen

Radiance infälld 105 R edge 

Radiance infälld 135 R edge Med BRänSleeffekten klaRt kRoSSat glaS
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Radiance infälld 135 R VeRVe XS i gRafit Med 
BRänSleeffekten klaRt kRoSSat glaS 
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Radiance infälld Verve XS
Den infällda modellen Verve XS har en mer kraftfull ram än den 

diskreta Edge. Den tredimensionella ramen ger eldstaden ett djup och 

är synlig från rummets alla vinklar. Verve XS är i stål med grafi tfi nish.

Se sidan 3 för ytterligare bild.

Verkningsgrad

99 %

Värmeeff ekt

1 – 2 kW 
(eller bara fl ameff ekt)

Ramens mått b × h × d 
•  Radiance infälld 85 R: 1200 × 532 × 56 mm
•  Radiance infälld 105 R: 1400 × 532 × 61 mm
•  Radiance infälld 135 R: 1700 × 532 × 69 mm
•  Radiance infälld 195 R: 2300 × 532 × 85 mm

Bränslebäddalternativ
•  Vita och klara stenar (standard)
•  Klart krossat glas (tillval)
•  Svart glaspärlor (tillval)
•  Klara glaspärlor (tillval)

Val av fi nish
•  Grafi t

Radiance infälld 105 R VeRVe XS i gRafit
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Radiance 190 W glaS i SVaRt glaS Med 
BRänSleeffekten klaRt kRoSSat glaS
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Produktkod Ram finish total storlek (mm) område med synlig 
eld (b × h)

Värmeeffekt Verkningsgrad

w h d*

Radiance 80 W

219-003 Glas Svart glas 1280 670 160 800 × 280 1 – 2 kW 99 %

219-014 Glas Vitt glas 1280 670 160 800 × 280 1 – 2 kW 99 %

219-261 Stål Grafit 1280 670 175 800 × 280 1 – 2 kW 99 %

219-261Rd Stål Rödmetallic 1280 670 175 800 × 280 1 – 2 kW 99 %

219-261iV Stål Elfenben 1280 670 175 800 × 280 1 – 2 kW 99 %

Radiance 100 W

219-019 Glas Svart glas 1480 670 160 1000 × 280 1 – 2 kW 99 %

219-027 Glas Vitt glas 1480 670 160 1000 × 280 1 – 2 kW 99 %

219-274 Stål Grafit 1480 670 175 1000 × 280 1 – 2 kW 99 %

219-274Rd Stål Rödmetallic 1480 670 175 1000 × 280 1 – 2 kW 99 %

219-274iV Stål Elfenben 1480 670 175 1000 × 280 1 – 2 kW 99 %

Radiance 150 W

219-033 Glas Svart glas 1980 670 160 1500 × 280 1 – 2 kW 99 %

219-056 Glas Vitt glas 1980 670 160 1500 × 280 1 – 2 kW 99 %

219-286 Stål Grafit 1980 670 175 1500 × 280 1 – 2 kW 99 %

219-286Rd Stål Rödmetallic 1980 670 175 1500 × 280 1 – 2 kW 99 %

219-286iV Stål Elfenben 1980 670 175 1500 × 280 1 – 2 kW 99 %

Radiance 190 W

219-060 Glas Svart glas 2380 670 160 1900 × 280 1 – 2 kW 99 %

219-084 Glas Vitt glas 2380 670 160 1900 × 280 1 – 2 kW 99 %

219-293 Stål Grafit 2380 670 175 1900 × 280 1 – 2 kW 99 %

219-293Rd Stål Rödmetallic 2380 670 175 1900 × 280 1 – 2 kW 99 %

219-293iV Stål Elfenben 2380 670 175 1900 × 280 1 – 2 kW 99 %

Eldstadens mått – väggmonterad Radiance

a B c d e f

Radiance 80 W 890 515 136 370 145 120

Radiance 100 W 1090 515 136 370 145 120

Radiance 150 W 1590 515 136 370 145 120

Radiance 190 W 1990 515 136 370 145 120

Ramens mått – väggmonterad Radiance

Information om väggmonterad Radiance

Radiance-alternativ för bränsleeffekter och tillbehör

EA

BC
D

A

B

C

D

E

Produktkod Beskrivning

919-802 Halvinfällningssats för Radiance

Minska djupet på den väggmonterade modellen med en 
halvinfällningssats. Insatsen kräver ett 90 mm djupt uttag i 
väggen.

Alla mått i mm

Syftet med informationen ovan är att hjälpa dig välja en lämplig elektrisk eldstad från Contura. Den är inte avsedd att utgöra all information du behöver för att installera eldstaden. Fullständiga installationsanvisningar kan du få av den lokala Contura-
återförsäljaren eller ladda ned från Conturas webbplats på www.contura.se

* Hela installationens djup inklusive 10 mm djup väggmonteringskonsol.

Teknisk information – väggmonterade eldstäder

a B c d e 
(glas)

e 
(stål)

Radiance 80 W 1280 670 800 280 18 28

Radiance 100 W 1480 670 1000 280 18 28

Radiance 150 W 1980 670 1500 280 18 28

Radiance 190 W 2380 670 1900 280 18 28

Produktkoder

Bränsleeffekt 80 W 100 W 150 W 190 W

klart krossat glas 919-008 919-021 919-021 919-034

Svarta glaspärlor 923-788 923-788 923-788 923-735

klara glaspärlor 923-774 923-774 923-774 923-797
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Ramens mått, mm (se nedan)

Produktkod Ram finish Värme 
effekt

Verkningsgrad a B c d e f g H

Radiance 85 R

219-042 Verve XS Grafit 1 – 2 kW 99 % 1200 532 845 281 178 126 56 35

219-042Rd Verve XS Rödmetallic 1 – 2 kW 99 % 1200 532 845 281 178 126 56 35

219-042iV Verve XS Elfenben 1 – 2 kW 99 % 1200 532 845 281 178 126 56 35

Radiance 105 R

219-050 Verve XS Grafit 1 – 2 kW 99 % 1400 532 1045 281 178 126 61 35

219-050Rd Verve XS Rödmetallic 1 – 2 kW 99 % 1400 532 1045 281 178 126 61 35

219-050iV Verve XS Elfenben 1 – 2 kW 99 % 1400 532 1045 281 178 126 61 35

Radiance 135 R

219-062 Verve XS Grafit 1 – 2 kW 99 % 1700 532 1345 281 178 126 69 35

219-062Rd Verve XS Rödmetallic 1 – 2 kW 99 % 1700 532 1345 281 178 126 69 35

219-062iV Verve XS Elfenben 1 – 2 kW 99 % 1700 532 1345 281 178 126 69 35

Radiance 195 R

219-070 Verve XS Grafit 1 – 2 kW 99 % 2300 532 1945 281 178 126 85 35

219-070Rd Verve XS Rödmetallic 1 – 2 kW 99 % 2300 532 1945 281 178 126 85 35

219-070iV Verve XS Elfenben 1 – 2 kW 99 % 2300 532 1945 281 178 126 85 35

Produktkod Beskrivning område med 
synlig eld (b × h)

Värmeeffekt Verkningsgrad

219-148 Radiance infälld 85 R Edge 855 × 291 1 – 2 kW 99 %

219-164 Radiance infälld 105 R Edge 1055 × 291 1 – 2 kW 99 %

219-170 Radiance infälld 135 R Edge 1355 × 291 1 – 2 kW 99 %

219-188 Radiance infälld 195 R Edge 1955 × 291 1 – 2 kW 99 %

a B c d

Radiance 85 R infälld 855 901 912 336

Radiance 105 R infälld 1055 1101 1112 336

Radiance 135 R infälld 1355 1401 1412 336

Radiance 195 R infälld 1955 2001 2012 336

Radiance infälld Edge information

Eldstadens mått – Radiance infälld

Bränsleeffektalternativ för infälld Radiance

340

75

291

A

C

D
496

20

24,5

196

B

Radiance infälld Verve XS information

Ramens mått – Radiance infälld Verve XS

Alla mått i mm

Produktkoder

Bränsleeffekt 85 R 105 R 135 R 195 R

klart krossat glas 919-021 919-021 919-034 919-047

Svarta glaspärlor 923-788 923-788 923-735 923-760

klara glaspärlor 923-774 923-774 923-797 923-751

A

B

F

C
D

E

G

Detalj G

H

Teknisk information – infällda eldstäder

Syftet med informationen ovan är att hjälpa dig välja en lämplig elektrisk eldstad från Contura. Den är inte avsedd att utgöra all information du behöver för att installera eldstaden. Fullständiga installationsanvisningar kan du få av den lokala Contura-
återförsäljaren eller ladda ned från Conturas webbplats på www.contura.se
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Contura ingår i NIBE-koncernen och är baserat i Markaryd i Småland. 
Produkterna säljs över hela Europa och är uppskattade för sin tidlösa 
design, effektivitet och höga kvalitet. 

Stovax/Gazco Group ingår också i NIBE-koncernen och har arbetat 
med utveckling och tillverkning av braskaminer och eldstäder av hög 
kvalitet i över 30 år. I dag är Stovax Group en av Storbritanniens ledan-
de tillverkare av braskaminer och eldstäder och exporterar till över 50 
länder runtom i världen.

RADIANCE 

För en mysigare värld
Vi har en lång tradition av innovation inom design och teknik. När du 
väljer Contura kan du därför räkna med:  
Ren eld med naturlig värme i världsklass. Vår effektiva förbrännings-
teknik ger maximal värme och minimala utsläpp.  
Trygghet med svensk kvalitet. Vi tillverkar kaminerna i Sverige med 
moderna metoder i kvalitetsmaterial från pålitliga leverantörer.  
Tidlös design, formad för din livsstil. Conturas design är genomtänkt 
i varje detalj och det finns många tillval, så att du ska kunna hitta precis 
det som passar dig.
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