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Med känslan av  
öppen spis

Nyhet!

Nyhet!



Svensk design, kvalitet 
och tillverkning

Välj värmemagasin: 200 kg powerstone om du vill lagra värme extra länge

 Välj detaljer: hyllor eller bänk i svart granit

Välj Contura! Alltid rena glas med Clean Burning i världsklass

Välj sten: Valnötsbrun sandsten, vit artstone eller naturligt mönstrad täljsten

Välj lucka: rak eller i vinkel

Vill du ha en eldstad med känslan av en öppen spis? Med 
nyheterna i31 och i41 från Contura är det möjligt att få både en 
exklusiv eldstad helt i sten och en energisparande värmekälla 
i ett. Du väljer om du vill ha en rak eller vinklad lucka, samt 
vilken av stommarna i sandsten, täljsten eller Contura artstone 
som passar ditt hem bäst. Du kan även lägga till bänk med 
vedförvaring och dekorativa detaljer i matt, svart granit.

Insats och stenbeklädnad levereras som en komplett enhet 
som du enkelt ansluter till skorstenen. Inget murningsarbete, 
ingen inpassning i befintlig spis, bara skönhet och värme.

Två luckor, tre exklusiva stenar

i31 har en rak lucka och i41 har en vinklad lucka, båda  
hissas för att öppna och stänga.

Contura artstone är en vit formgjuten sten. Sandstenen är 
valnötsbrun med en unik ådring för varje exemplar. Den 
värmelagrande täljstenen har en naturlig mönstring, inget 
exemplar är det andra likt.

Insats och natursten i ett, 
färdig att elda i

Mer värme för veden

När du väljer en insats från Contura får du svensk 
design och kvalitet av högsta klass. Ett generöst 
glas visar mycket av elden, och vårt mycket effektiva 
Clean Burning System håller glasen rena och sotfria. 
Med den effektiva förbränningstekniken får du helt 
enkelt mer värme för veden. 
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Avsvalningskurvor Contura i31 / i41
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Powerstone
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Avsvalningskurvor 
Contura i31 och i41
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Contura i31S Contura i41T

Contura i31A

Vi på Contura är noga med att testa funktion och effekt. 
Kurvorna visar hur omramningen (övre front) samt Power-
stone värms upp under en sex timmar lång eldning och 
hur lång tid det tar innan temperaturen har sjunkit till 30°.



PRODUKTION 
Contura marknadskommunikation
FOTO Micke Persson
STYLIST Agneta Wendel
TRYCK H-tryck
Reservation för eventuella ändringar.
SE PBD 1307-1 539223

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.

Vilken design väljer du?
Contura i30 med rak lucka och i40 med vinklad lucka finns i 
flera varianter som lätt finner sin plats i hemmet. Till samtliga 
modeller kan du välja 200 kg Powerstone för extra lång  

Ingår i www.contura.se

Ci31A, 
Artstone 
Svarta hyllor 

Ci31T, 
Täljsten 
Svarta hyllor 

Ci31A, 
Artstone 

Ci41A, 
Artstone 

Ci41A,
Artstone  
Svart bänk 

Ci41T, 
Täljsten  
Svarta hyllor 

Ci41S, 
Sandsten  
Svarta hyllor

Ci41T, 
Täljsten

Ci41A, 
Artstone 
Svarta sidor 

Ci41A, 
Artstone  
Svarta hyllor 

Contura 31

Contura 41
Finns i både vänster och höger utförande.

Ci31S, 
Sandsten

Ci31T, 
Täljsten

värmelagring. Alla modeller levereras monterade med ett 
ergonomiskt handtag som enkelt kan bytas ut till ett diskret 
handtag som medföljer.

Ci31T, 
Täljsten  
Svart bänk

Ci41T, 
Täljsten 
Svart bänk

Ci41S, 
Sandsten 
Svart bänk

Ci31A,
Artstone 
Svart bänk 

Ci31S, 
Sandsten 
Svart bänk

Ci41S, 
Sandsten

Ci31A, 
Artstone  
Svarta sidor 

Tekniska data
Modell Ci31  Ci31 med  
   hyllor/bänk
Höjd (mm) 1650 1750
Bredd (mm) 910 1110, 1660
Djup (mm) 500 580 
Vikt (kg) 400-450 +40, +140

Insats 
Modell Ci30  
Effekt 4–9  kW 
Nominell effekt  6  kW  
Verkningsgrad       < 80  %
Vedlängd 50  cm
Vikt exkl. Thermotte 95  kg

Ci31S, 
Sandsten 
Svarta hyllor

Tekniska data
Modell Ci41  Ci41 med  
   hyllor/bänk
Höjd (mm) 1650 1750
Bredd (mm) 910 1110, 1560
Djup (mm) 500 580 
Vikt (kg) 400-450 +25, +120

Insats 
Modell Ci40  
Effekt 5–10  kW 
Nominell effekt  7  kW  
Verkningsgrad       < 80  %
Vedlängd 50  cm
Vikt exkl. Thermotte 115  kg


