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De populairste kachel ter wereld wordt slimmer en moderner 

Nóg meer stijl voor de Contura 500-serie 
De Contura 500-serie is de populairste houtkachel ter wereld. Dit jaar krijgen alle 
modellen uit de klassieke serie nog een beetje extra stijl. De serie krijgt een strakkere 
uitstraling, een nieuwe gietijzeren deur met een grote ruit, een deurstopper in geopende 
stand, een langere handgreep die niet warm wordt en grote zijruiten. De houtkachel heeft 
het Nordic Swan-keurmerk en stookt CO2-neutraal. 

“ Het is fantastisch dat het Zweedse Contura de heetste kachel ter wereld heeft en het is 
nog eens extra gaaf dat de hele serie nu een update ondergaat voor een moderne look 
met volop keuzemogelijkheden”, aldus Jens Hammer, hoofd Area Sales Manager bij 
Contura. 

Contura in Markaryd in Småland (Zweden) combineert traditionele Zweedse ingenieurskunst met 
een modern design en milieubewustzijn en is tegenwoordig toonaangevend binnen de branche. 
Contura produceert ook de populairste kachel ter wereld, de Contura 500-serie. Vorig jaar kwam 
de opvolger: de Contura 500 Style. Met zijn grote glazen ruit, zijn verbeterde functies en een 
nieuw design kreeg die een modernere, lichtere uitstraling. Het model werd meteen een 
verkoopsucces en dit jaar worden alle modellen uit de serie onderdeel van de Contura 500 Style-
serie. 

De hele Contura 500 Style serie krijgt een nieuwe gietijzeren deur met een grote ruit die meer van 
het vuur laat zien. De handgrepen worden langer en zijn makkelijker vast te pakken. Bovendien 
zijn de handgreep en de klepknop gemaakt van een materiaal dat niet warm wordt als de kachel 
heet is. Bij houtkachels met warmtevasthoudend speksteen wordt nu de hele zijruit omsloten 
door de omlijsting. Alle kachels uit de serie krijgen een deurstopper die in de geopende stand de 
deur openhoudt als mensen met het vuur bezig zijn of hun kachel schoonmaken. 

De Contura 500 Style is op vele manieren aan te passen aan de persoonlijke situatie. Plaatsing op 
een zuil, een draaiplateau, een deur voor het houtvak, een warmteventilator, een kookplaat of 
misschien warmtevasthoudend Powerstone? Nu kan iedereen zijn eigen persoonlijke houtkachel 
samenstellen.  

“Met vuur komt je huis tot leven en tegenwoordig is de houtkachel een onderdeel van de 
inrichting. Elegant wit plaatstaal of rustiek speksteen? De keuze is aan u. De zuinige opwarming 
en de gezelligheid krijgt u er gratis bij”, aldus Jens Hammer. 
 
Ga voor foto's in hoge resolutie en meer informatie naar www.conturanewsroom.com 

Neem voor meer informatie contact op met: 
Contura Nederland, Laan van Everswaard 57-59, 4617 LH Bergen op Zoom. www.contura.nl 
info@contura.nl 0164-261909  
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