
 

Contura er nummer ét på det svenske marked for brændeovnsprodukter og er en af de førende producenter i resten af Europa. 
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Contura 500 Style 

Folkelig favoritbrændeovn i nyt, stilrent kostume 
Conturas 500-serie har i mange år været en storfavorit blandt brændeovne med dens høje 
kvalitet, klassiske look og CO2-neutrale fyring. Nu kommer opfølgeren Contura 500 Style 
Med renere linjer og en stor låge i glas har den et let og moderne udtryk. I bunden ligger 
samme svenske ingeniørkunst som før, men med forbedrede funktioner. 

Moderne hjem – eller gammelt smukt sommerhus. Contura 500 Style er som en kamelæon, og 
den kan fås i en række udførelser. Grundlaget er den klassiske Contura 500-serie, Sveriges mest 
solgte brændeovn. Serien er værdsat for egenskaber såsom effektiv forbrændingsteknik, 
miljømærket fyring og fleksible udførelser. Contura i Markaryd i Småland kombinerer traditionel 
svensk ingeniørkunst med moderne design og miljøtankegang og er i dag markedsførende på 
området.  

Contura 500 Style passer ind i de fleste hjem med sit rene udtryk. Glaslågen giver et let og 
moderne indtryk, og designet er rent, hvilket gør denne brændeovnsmodel fleksibel. I forhold til 
den klassiske Contura 500 Style er toppen tyndere, og spjæld og håndtag er mere integrerede i 
brændeovnens front, og en række ekstra funktioner gør, at brændeovnen let får en personlig stil. 
Måske ekstra gang i varmen med en ventilator eller en kogeplade ovenpå? Generøse sideglas gør, 
at ilden nemt ses fra flere retninger, og vil man give ilden et ekstra løft, vælger man at montere 
brændeovnen på en søjle. En nyhed, som mange absolut vil sætte pris på, er, at håndtagene ikke 
længere bliver varme, og at lågen derfor kan åbnes uden handsker. Toppen kan fås i støbejern, 
fedtsten eller glas. 

– Det er fantastisk, at en brændeovn kan være elsket i så mange år, og alligevel følge med tiden. 
Contura 500-serien finder hele tiden vej ind i nye hjem, og vi tror, at den opdaterede Contura 500 
Style vil finde plads i mange hjem, siger Jens Hammer, Area Sales Manager hos Contura. 

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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