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Maailman suosituimmasta takasta tulee älykkäämpi ja nykyaikaisempi

Contura 500 –sarjasta tulee entistäkin
tyylikkäämpi
Conturan 500–sarja on maailman suosituin takka. Tänä vuonna kaikki tämän
klassikkosarjan takat saavat hieman enemmän tyyliä. Sarjan muotokieltä on selkeytetty.
Takoissa on myös uusi, suurella lasilla varustettu valurautaluukku, luukunpysäytin,
pitempi kuumenematon kahva sekä suuret sivulasit. Takat ovat joutsenmerkittyjä ja CO2neutraaleja.
– On upeaa, että ruotsalaisella Conturalla on maailman suosituin takka. Siksi on erityisen
hienoa, että koko sarja saa nyt päivitetyn, nykyaikaisen ilmeen ja runsaasti
varusteluvaihtoehtoja, Conturan maapäällikkö Janne Kaakinen sanoo.
Smoolannin Markarydissä toimiva Contura yhdistää monien vuosien insinööriosaamisen
moderniin muotoiluun ja ympäristöajatteluun ja on tänään alansa markkinajohtaja. Contura
valmistaa myös maailman suosituimman takan, Contura 500 –sarjan. Viime vuonna esiteltiin
seuraaja, Contura 500 Style. Suuri lasiluukku, parannetut toiminnot ja uusi muotoilu antoivat sille
nykyaikaisemman ja selkeämmän muotokielen. Malli oli välitön menestys ja päivitämmekin tänä
vuonna koko Contura 500 -sarjan Style-malleiksi.
Koko Contura 500 Style –sarja saa uuden, suurella lasilla varustetun valurautaluukun, josta tuli
näkyy paremmin. Kahvat ovat pitempiä ja niistä saa paremman otteen. Lisäksi kahvat ja pellin
nuppi on valmistettu uudesta materiaalista, joka ei kuumene takan kuumentuessa. Lämpöä
varaava vuolukiviverhous ympäröi sivulasit kokonaan. Kaikissa takoissa on luukun pysäytin, joka
pitää luukun turvallisesti avattuna, kun hoidat tulta tai puhdistat takkaa.
Contura 500 Style tarjoaa hyvät mahdollisuudet yksilölliselle sovitukselle. Takka voidaan asentaa
pilarille tai kääntölevylle ja se voidaan varustaa puulokerikon luukulla, lämpöpuhaltimella,
keittolevyllä tai lämpöä varaavalla powerstone-lämpömakasiinilla. Nyt kaikki voivat koota oman
yksilöllisen takkansa.
– Tuli luo tunnelmaa ja takka on nykyään osa sisustusta. Tyylikäs valkoinen pelti vai luonnollinen
vuolukivi? Valitse mieleisesi. Saat hyvän lämpötalouden ja paljon tunnelmaa kaupan päälle, Janne
Kaakinen sanoo.
Korkearesoluutiokuvia ja lisätietoa on osoitteessa www.conturanewsroom.com
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Contura on Ruotsissa markkinajohtaja takkatuotteiden alalla ja Euroopan johtavia valmistajia. Contura kuuluu 8 000
henkilöä työllistävän ja noin miljardin euron liikevaihtoon yltävän pörssinoteeratun Nibe-konsernin Nibe Stoves
-toimialaan.

