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En innsats for det
moderne hjemmet

Contura i50 Artstone Naturell

Contura i51

En innsats for det moderne
hjemmet
I moderne hus er det mye som ikke er synlig ved første øyekast. Moderne oppvarmingteknologi danner et lite undertrykk
i huset. Ildstedet må derfor oppfylle høye krav til tetthet. Gå
derfor for kvalitet og velg et ildsted som er tetthetskontrollert og
som henter all forbrenningsluft utenfra. Når du velger en innsats
fra Contura, får du nettopp et slikt ildsted, som i tillegg har en
moderne design som passer i moderne hus.
Samtlige Contura i50 er tetthetskontrollerte og henter forbrenningsluften utenfra, noe som garanterer en problemfri funksjon
i moderne hus. Forbrenningsteknikken er blant markedets absolutt beste, noe som enkelt forklart innebærer at veden varer
lenger og oppvarmingen blir mer effektiv.
Fem omramminger
Moderne hus har gjerne en stil som krever moderne design.
Contura i50 har store glassflater på tre sider og omramming i
flotte materialer som passer inn i ditt hjem.
Artstone Hvit – stram eleganse til alle interiører.
Kleberstein – behagelig, varmelagrende naturstein med naturlige fargevariasjoner.

Svart platestål – for en klassisk, grafisk stil.
Artstone Naturell – rå betongstruktur som gir et eksklusivt
uttrykk til interiøret.
Siden den bare er 500 mm dyp og kan plasseres direkte mot
en brennbar vegg, er innsatsen lett å plassere i rommet.
Velg gjerne et lettplassert vedrom i tillegg, det passer perfekt
sammen med innsatsen og omrammingen. Du bestemmer
selv hvor og hvordan det skal plasseres. Kan også brukes som
sittebenk eller avlastningsbord.
Den tette innsatsen med lukket system gir en svært god varmeeffekt.
Den er praktisk i bruk både ved fyring og tømming av aske og
har en gripevennlig regulering som er fint integrert i designen
for øvrig.
De store glassene og Contura Clean Burning-systemet gir maksimalt innsyn til ilden.
Glassdøren har en stabil ramme av høyeste kvalitet, en detalj
som gir lang levetid uten at det går ut over funksjonaliteten.

Sandstein – varmelagrende naturstein med naturlige variasjoner i varme, beigenyanser.

Contura i51

Svensk kvalitet, design
og produksjon
Se maksimalt av ilden gjennom store glassflater på tre sider
Moderne, energieffektiv innsats for moderne, energieffektive hus
Omramminger/farger: Artstone Hvit eller Naturell, kleberstein, sandstein og nyheten svart platestål
Ny spjeldkonstruksjon med markedets beste regulering
Kan plasseres direkte mote en brennbar vegg

Mer varme fra veden
Når du velger en innsats fra Contura, får du svensk
design og kvalitet av ypperste klasse. Store glassflater
og vårt svært effektive Clean Burning-system sikrer
maksimalt innsyn til ilden, og den effektive forbrenningsteknologien gir mer varme fra veden.

Hvilken design velger du?
Contura i50 har store glassflater på tre sider og omramming i
flotte materialer som passer inn i ditt hjem.

Sandstein – varmelagrende naturstein med naturlige variasjoner
i varme, beigenyanser.

Artstone Hvit – stram eleganse til alle interiører.

Svart platestål – for en klassisk, grafisk stil.

Kleberstein – behagelig, varmelagrende naturstein med naturlige fargevariasjoner.

Artstone Naturell – rå betongstruktur som gir et eksklusivt uttrykk til interiøret.

Mål

Effekt

Modell
Høyde (mm)
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Vekt (kg)
Varmemagasin (kg)

Effekt
Nominell effekt
Virkningsgrad
Maks. vedlengde

Ci50
1470
765
485
160
100

Ci51
1650
770
500
230–400
100

Vedrom
500
400
500
50

Tilbehør
6–10 kW
8 kW
78 %
50 cm

Contura i50: Innbyggingsramme, varmemagasin på 100 kg, tilkoblingssett til uteluft.
Contura i51: Vedrom i svartlakkert platestål,
100 kg varmemagasin, gulvplate i glass,
tilkobling til uteluft, beskyttelsesvegg.

kg

Ci50

Ci51A,
Artstone Hvit, 345 kg

160 kg

Ci51T,
Kleberstein, 400 kg

Ci41T,
Kleberstein
Svarte hyller

Ci51,
Svartlakkert platestål, 230
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Ci51S,
Sandstein, 375 kg

Skaff deg vår nye app som gjør
det enklere å velge ovn hjemme.
Les mer på www.contura.eu

Se filmen
om appen!

Ci51AN,
Artstone Naturell, 345 kg

Part of

www.contura.eu

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

