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Contura 300 – variasjon og kos i kubikk
Nå kommer svenske Contura med enda en glovarm nyhet – en serie peisovner som kan
tilpasses til enhver smak og bolig. Contura 300-serien er kubisk og har store
variasjonsmuligheter. Widescreen-glasset viser maksimal ild, vedrommet kan plasseres
på ulike sider av ildstedet, og brennkammeret har plass til en halv meter lange
vedkubber.
– Contura 300-serien er et ildsted for den som vil sette sammen selv, og har
gjennomgående design og funksjon i fokus, sier Grethe Bachmann, som er salgssjef i
Contura.
Ønsker du hvit eller svart omramming? I kleberstein eller artstone? Skal døren være i støpejern
eller i glass – og hvor vil du ha vedrommet? Den nye Contura 300-serien er en peisovn som kan
bli som du vil ha den, med fokus på design og funksjon fra innerst til ytterst. Omramningen fås i
naturell artstone eller kleberstein som gir en eksklusiv følelse, samtidig som den lagrer varme og
holder temperaturen lengre.
Brennkammeret rommer opptil 50 cm lange vedkubber, flere vedrom i ulike størrelser som kan
plassers på tre forskjellige måter, og det store widescreen-glasset lar ilden vise seg maksimalt.
Ovnene fås med ekstrautstyr som kokeplate, uttrekksskuff (kan plasseres både under
brennkammeret og i et vedrom) og gulvplate i svart glass.
Contura 310 – byr på design fra innerst til ytterst og med et brennkammer som håndterer
vedkubber opptil en halv meters lengde. Hvor vedrommet skal være bestemmer du selv, og
håndtaket er behagelig med Contura softshell.
Contura 330 – kan plasseres i eksisterende murpeis og i kombinasjon med de praktiske
vedrommene. Fås i svart stål og med glassdør.
Contura i7 – er peisinnsatsen i serien. i7 gir mulighet til å utforme ildstedet etter smak og bolig.
Den kan plasseres i et ildsted eller i en løsning du sørger for selv. Contura i7 er svart og fås med
dør i glass eller støpejern.
– Den nye serien Contura 300 er kos i kubikk, akkurat som man selv vil ha det, sier Grethe
Bachmann, salgssjef i Contura.
Contura er en svensk produsent av peisovner i hjertet av Småland. Her produseres moderne
peisovner med hensyn til miljøet, som avgir et betydelig lavere utslipp enn eldre modeller.
Dessuten er de snille mot lommeboka. Contura i svenske Småland forener tradisjonell svensk
ingeniørkunst med moderne design og miljøbevissthet, og er i dag markedsledende innenfor sin
bransje i Europa.
Høyoppløselige bilder og mer informasjon finner du på www.conturanewsroom.com
Kontaktpersoner hvis du vil vite mer:
Grethe Bachmann salgssjef Contura, tlf 69 26 51 42, mobil: 99 58 89 79,
grethe.bachmann@contura.eu
Contura har produsert svenske peisovner i hjertet av Småland siden 60-tallet, og ovnene er et resultat av ekte svensk
ingeniørkunst i møtet med svensk moderne design.
Contura er markedsleder innen vedfyringsprodukter i Sverige og en av de ledende produsentene i Europa. Contura inngår i
Nibe Stoves, et forretningsområde i det børsnoterte Nibe-konsernet, som har 11 000 ansatte og en omsetning på ca. 13
milliarder svenske kroner.

