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Med følelsen af 
en åben pejs

Nyhed!

Nyhed!



Svensk design, kvalitet 
og produktion

Vælg varmemagasin: 200 kg Powerstone, hvis du vil lagre varme ekstra længe

 Vælg detaljer: hylder eller bænk i sort granit

Vælg Contura! Altid rene glas med Clean Burning i verdensklasse

Vælg sten: valnøddebrun sandsten, hvid artstone eller naturligt mønstret fedtsten

Vælg låge: lige eller i vinkel

Vil du have et ildsted med fornemmelsen af en åben pejs? 
Med nyhederne i31 og i41 fra Contura er det muligt at få både 
et eksklusivt ildsted helt i sten og en energibesparende var-
mekilde i ét. Du vælger, om du vil have en lige låge eller en 
låge med vinkel, samt hvilken af omramningerne i sandsten, 
fedtsten eller Contura artstone der passer bedst til dit hjem. 
Du kan også tilføje en bænk med brændeopbevaring og de-
korative detaljer i sort granit.

Indsats og stenbeklædning leveres som en komplet enhed, 
som du let kan tilslutte skorstenen. Intet murerarbejde, ingen 
tilpasning i eksisterende pejs, blot skønhed og varme.

To låger, tre eksklusive stentyper

i31 har en lige låge og i41 har en låge med vinkel, og begge 
hejses for at åbne og lukke.

Contura artstone er en hvid formstøbt sten. Sandstenen er 
valnøddebrun med en unik åretegning på hvert eksemplar. 
Den varmelagrende fedtsten har en naturlig mønstring, intet 
eksemplar er lig et andet. 

Indsats og natursten i et, 
parat til at fyre i

Mere varme for brændet

Når du vælger en indsats fra Contura får du svensk 
design og kvalitet af højeste klasse. Et generøst glas 
viser meget af ilden, og vores yderst effektive Clean 
Burning System holder glassene rene og sodfri. Med 
den effektive forbrændingsteknik får du ganske en-
kelt mere varme for brændet. 
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Avsvalningskurvor Contura i31 / i41
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Avsvalningskurvor efter 6 timmars eldning.Omramning
(øvre front)

Powerstone

Temperaturkurvor C790K

120

90

60

30

0

Sista ilägget

Tid 02.00 04.00 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00

790K ej Power stone, 6,5 h

790K med Power stone, 15,5 h

Tid

Temp.
(stängt varmluftsspjäll)

°C

Afkølingskurver Contura 
i31 og i41

h

Contura i31S Contura i41T

Contura i31A

Kurverne viser, hvordan omramningen og det varme-
lagrende magasin af Powerstone opvarmes under seks 
timers fyring, og hvordan afkølingen ser ud, indtil tempe-
raturen er faldet til 30°.
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Contura marknadskommunikation
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STYLIST Agneta Wendel
TRYK Markaryds Grafiska
Der tages forbehold for eventuelle ændringer.
DK PBD 1307-1  539237

Contura er et svenskproduceret kvalitetsprodukt. Når du vælger et af vores ildsteder, får du altid gennemtænkt design og store 
valgmuligheder, hvad angår udformning, materialer, varmelagring og tilbehør. Forbrændingsteknikken hører til markedets mest 
effektive i alle modeller, og vores Clean Burning System holder glassene rene og ilden synlig bedre end alle andre. De fleste 
af vores modeller er svanemærkede, og vi giver altid 5 års garanti.

Hvilket design vælger du?
Contura i30 med lige låge og i40 med låge i vinkel findes i flere 
varianter, som let finder plads i dit hjem. Til samtlige modeller 
kan du vælge 200 kg Powerstone, som giver ekstra lang varme-

www.contura.eu

Ci31A, 
Artstone 
Sorte hylder 

Ci31T, 
Fedtsten 
Sorte hylder

Ci31A, 
Artstone

Ci41A, 
Artstone 

Ci41A,
Artstone  
Sort bænk 

Ci41T, 
Fedtsten  
Sorte hylder

Ci41S, 
Sandsten  
Sorte hylder

Ci41T, 
Fedtsten

Ci41A, 
Artstone 
Sorte sider 

Ci41A, 
Artstone  
Sorte hylder 

Contura 31

Contura 41
Findes i både venstre- og højreudførelse.

Ci31S, 
Sandsten

Ci31T, 
Fedtsten

lagring. Alle modeller leveres monteret med et ergonomisk 
håndtag, som let kan udskiftes til et diskret håndtag, som 
medfølger. Natursten varierer i mønster og farve.

Ci31T, 
Fedtsten  
Sort bænk

Ci41T, 
Fedtsten 
Sort bænk

Ci41S, 
Sandsten Sort 
bænk
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Ci31S, 
Sandsten Sort 
bænk

Ci41S, 
Sandsten

Ci31A, 
Artstone  
Sorte sider 

Tekniske specifikationer
Model Ci31  Ci31 med  
   hylder/bænk
Højde (mm) 1650 1750
Bredde (mm) 910 1110, 1660
Dybde (mm) 500 580 
Vægt (kg) 400-450 +40, +140

Indsats 
Model Ci30
Effekt 4-9  kW
Nominel effekt  6  kW
Virkningsgrad       < 80  %
Maks. brændelængde 50  cm
Vægt ekskl. Thermotte 95  kg
Vægt inkl. Thermotte 135  kg

Ci31S, 
Sandsten 
Sorte hylder

Tekniske specifikationer
Model Ci41  Ci41 med  
   hylder/bænk
Højde (mm) 1650 1750
Bredde (mm) 910 1110, 1560
Dybde (mm) 500 580 
Vægt (kg) 400-450 +25, +120

Indsats 
Model Ci40
Effekt 5-10  kW
Nominel effekt  7  kW
Virkningsgrad       < 80  %
Maks. brændelængde 50  cm
Vægt ekskl. Thermotte 115  kg
Vægt inkl. Thermotte 145  kg


