
 

Contura har fremstillet svenske brændeovne i hjertet af Småland siden 60’erne, og brændeovnene er et resultat af ægte, svensk 
ingeniørkunst i forening med svensk moderne design.  
Contura er nummer ét på det svenske marked for brændeovnsprodukter og en af de førende producenter i Europa. Contura er 
en del af Nibe Stoves, et forretningsområde i den børsnoterede Nibe-koncern, der har 11.000 medarbejdere og en omsætning 
på ca. 13 mia. svenske kroner. 
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Contura 300 – variation og hygge i stort format  
Nu kommer svenske Contura med endnu en hot nyhed – en serie brændeovne, der kan 
tilpasses enhver smag og bolig. Contura 300-serien er kubisk og har store 
variationsmuligheder. Widescreen-glasset viser så meget af ilden som muligt, 
brænderummet kan placeres på forskellige sider af ildstedet, og der er plads til en halv 
meter lange brændestykker i brændkammeret. 

– Contura 300-serien er et ildsted for dem, der elsker at lægge puslespil og har 
gennemgående design og funktion i fokus, siger Jens Hammer, Area Sales Manager hos 
Contura. 

Vil du have en hvid eller sort omramning? I fedtsten eller artstone? Skal lågen være i støbejern 
eller glas – og hvor vil du have dit brænderum? Den nye Contura 300-serie er en brændeovn, der 
kan blive lige som du vil have den med fokus på design og funktion indefra og ud. Omramningen 
kan fås i artstone naturel eller fedtsten, hvilket giver en eksklusiv fornemmelse, samtidig med at 
den lagrer varme og holder temperaturen længere.  

Brændkammeret kan rumme op til 50 cm lange brændestykker, flere brænderum i forskellige 
størrelser kan placeres på tre forskellige måder, og det store widescreen-glas lader ilden komme til 
sin ret. Brændeovnene kan fås med tilbehør såsom kogeplade, udtræksskuffe (kan placeres både 
under brændkammeret og i et brænderum) og gulvplade i sort glas. 

Contura 310 – byder på design indefra og ud med et brændkammer, der kan rumme 
brændestykker på op til en halv meters længde. Hvor brænderummet skal stå, bestemmer du selv, 
og håndtaget er behageligt med Contura softshell. 

Contura 330 – kan placeres i en eksisterende pejs og i kombination med de praktiske 
brænderum. Findes i sort stål og med glaslåge. 

Contura i7 – er indsatsmodellen i serien. i7 giver mulighed for at udforme ildstedet efter smag, 
og efter boligen. Den kan placeres i et ildsted eller i en løsning, du selv konstruerer. Contura i7 er 
sort og findes med låge i glas eller støbejern. 

– Den nye serie Contura 300 er hygge i stort format, præcis som man selv vil have det, siger Jens 
Hammer, Area Sales Manager hos Contura. 

Contura er en svensk brændeovnsproducent i hjertet af Småland. Her fremstilles moderne 
brændeovne med stor omtanke for miljøet, og som har betydeligt lavere miljøudslip i forhold til 
ældre modeller, og de er desuden gode for pengepungen. Smålandske Contura er i dag 
markedsførende på området i Europa og kombinerer traditionel svensk ingeniørkunst med 
moderne design og fingerspidsfornemmelse. 

For billeder med høj opløsning og yderligere information kan du gå ind på 
www.conturanewsroom.com 

For yderligere information kontakt venligst nærmeste Contura forhandler: 

www.contura.eu/da/dansk 
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