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Contura 300 – variation och mys i kubik
Nu kommer svenska Contura med ännu en brännhet nyhet – en serie braskaminer som
kan anpassas till varje smak och bostad. Contura 300-serien är kubisk och har stora
variationsmöjligheter. Widescreen-glaset visar maximal eld, vedfacket går att placera på
olika sidor om eldstaden och det får plats en halvmeter långa vedkklabbar i
brännkammaren.
– Contura 300-serien är en eldstad för den som gillar att lägg pussel och har
genomgående design och funktion i fokus, säger Catharina Björkman,
marknadskommunikationschef på Contura.
Vill du ha en vit eller svart omramning? I täljsten eller artstone? Ska luckan vara i gjutjärn eller i
glas – och var vill du ha ditt vedfack? Nya Contura 300-serien är en braskamin som kan bli som
du vill ha den med fokus på design och funktion inifrån och ut. Omramningen går att få i naturell
artstone eller täljsten som ger en exklusiv känsla samtidigt som den lagrar värme och håller
temperaturen längre.
Brännkammaren rymmer upp till 50 cm långa vedklabbar, flera vedfack i olika storlekar som går
att placera på tre olika sätt och det stora widescreen-glaset låter elden visa sig maximalt.
Kaminena går att få med tillbehör som kokplatta, utdragslåda (kan placeras både under
brännkammaren och i ett vedfack) och eldstadsplan i svart glas.
Contura 310 – bjuder design inifrån och ut med en brännkammare som tar emot vedträn upp till
en halv meters längd.Var vedfacket ska stå bestämmer du själv och handtaget är behagligt med
Contura softshell.
Contura 330 – går att placera i befintlig murspis och i kombination med de praktiska vedfacken.
Finns i svart plåt och med glaslucka.
Contura i7 – är insatsmodellen i serien. i7 ger möjlighet att utforma eldstaden efter smak och
bostad. Den går att placeras i en eldstad eller i en lösning du tar fram själv. Contura i7 är svart
och finns med lucka i glas eller gjutjärn.
– Nya serien Contura 300 är mys i kubik, precis som man själv vill ha det, säger Catharina
Björkman, marknadskommunikationschef på Contura.
Contura är en svensk braskamintillverkare i hjärtat av Småland. Här tillverkas moderna
braskaminer med stor hänsyn till miljön och ger betydligt lägre miljöutsläpp än äldre modeller
och är dessutom snälla mot plånboken. Småländska Contura är i dag marknadsledande på
området i Europa och förenar traditionell svensk ingenjörskonst med modern design och
fingertoppskänsla.
För högupplösta bilder och mer information, läs mer på www.conturanewsroom.com
För mer information, vänligen kontakta:
Catharina Björkman, marknadskommunikationschef Contura, tfn 070 190 04 26,
catharina.bjorkman@contura.se
Karin Pontén, Vår pr-byrå, tfn 0708 66 66 31, karin.ponten@varprbyra.se
Contura har tillverkat svenska braskaminer i hjärtat av Småland sedan 60-talet och braskaminerna är ett resultat av äkta
svensk ingenjörskonst i förening med svensk modern design.
Contura är marknadsledande i Sverige på brasvärmeprodukter och en av de ledande tillverkarna i Europa. Contura ingår i
Nibe Stoves, ett affärsområde i börsnoterade Nibe-koncernen, som har 11 000 anställda och omsätter cirka 13 miljarder
kronor.

