Pressmeddelande den 1 april 2014

Nya braskaminer med innovativ design

Contura 35-familjen en stilig bekantskap
En elegant bekantskap – på robust grund. Nu kommer Contura med två nya
kaminmodeller i 35-familjen; Contura 35 vit och Contura 35 låg. Med svensk innovativ
design, inramade av stilren plåt, lucka i glas eller gjutjärn och glastopp passar de nya
kaminerna i många olika miljöer. Samtidigt borgar svensk ingenjörskonst för god
värmeekonomi och en CO2-neutral eldning.
De nya braskaminerna Contura 35 vit och Contura 35 låg är syskon till Contura 35T, som
belönats med det prestigefulla designpriset Red Dot Design Award för framstående och
innovativ design i konkurrens med 4252 produkter från 52 länder. Även de nya modellerna är
nytänkande och går att få i många olika varianter, helt efter stil och smak.
Contura 35 och Contura 35 låg är två modeller med många ansikten, där den senare är en lägre
variant. Blank vit plåt, sober svart plåt eller naturlig täljsten – du väljer själv. Lägg sedan till en
lucka i gjutjärn, eller kanske glasfront, och du har designat din egen kamin. Contura 35 vit har
också ett generöst värmemagasin i powerstone som tillval som ger skön eftervärme i upp till sju
timmar efter att glöden slocknat.
– Våra nya modeller representerar en ny generation braskaminer som tar en stor plats i
inredningen av moderna hem. Förutom hög kvalitet i varje detalj och en god värmeekonomi tar
de nya medlemmarna i Contura 35-familjen en självklar plats i rummet, säger Catharina
Björkman, marknadskommunikationschef på Contura.
Contura 35-familjen är Svanenmärkt och ger en CO2-neutral eldning om man eldar rätt. De båda
modellerna kommer också med en rad valmöjligheter i utformning, material och tillbehör. Clean
Burning System håller glasen rena och sotfria. De är också CE-märkta enligt EUs säkerhets- och
miljökrav.
Contura 35 vit kostar från 26 900 kronor, Contura 35 låg från 20 900 kronor och med täljsten
från 25 900 kronor.
Conturas nya modeller premiärvisas på Nordbygg på Stockholmsmässan i Stockholm
den 1-4 april. Kom gärna till Conturas monter C03:31 för att ta en närmare titt.
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 är marknadsledande i Sverige på brasvärmeprodukter och en av de ledande tillverkarna i övriga Europa. Contura
ingår i Nibe Stoves som är ett affärsområde i börsnoterade Nibe-koncernen, som har 8 000 anställda och omsätter cirka
10 miljarder kronor.

