
 

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 8 000 anställda och omsätter cirka 10 miljarder 
kronor. 
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Världens populäraste kamin blir smartare och modernare 

Contura 500-serien får ännu mera style 
Conturas 500-serie är världens populäraste braskamin. I år får samtliga modeller i den 
klassiska serien lite mera style. Nu får serien renare uttryck, ny gjutjärnslucka med stort 
glas, luckstopp i öppet läge, längre handtag som inte blir varmt och stora sidoljus. 
Braskaminen är Svanenmärkt och har koldioxidneutral eldning. 

– Det är häftigt att svenska Contura har världens hetaste kamin, och extra kul att hela 
serien nu får en uppdaterad, modern look med mängder av valmöjligheter, säger 
Catharina Björkman, marknadskommunikationschef på Contura. 

Contura i Markaryd i Småland kombinerar traditionell svensk 
ingenjörskonst med modern design och miljötänk och är i dag 
marknadsledande på sitt område. Contura tillverkar också 
världens populäraste kamin, Contura 500-serien. Förra året 
kom uppföljaren Contura 500 Style. Med stor glaslucka, 
förbättrade funktioner och en ny design fick den ett 
modernare och lättare uttryck. Modellen blev omedelbart en 
storsäljare och i år övergår alla modeller i serien till att bli en 
del i Contura 500 Style-serien. 

Nu får hela serien Contura 500 Style ny gjutjärnslucka med 
stort glas som visar mer av elden. Handtagen blir längre och 
mer greppvänliga, dessutom är handtag och spjällknopp 
gjorda i ett material som inte blir varmt när kaminen är het. 
På braskaminer med värmelagrande täljsten omsluter nu 
omramningen hela sidoljuset. Alla kaminer i serien får 
luckstopp i öppet läge som håller luckan öppen medan man 
jobbar med elden eller rengör sin kamin. 

Contura 500 Style har stora möjligheter till personlig anpassning. Placering på pelare, vridplatta, 
lucka till vedfacket, värmefläkt, kokplatta eller kanske med värmelagrande powerstone? Nu kan 
alla komponera sin helt egna, personliga braskamin.  

– Eld gör hemmet levande och i dag är braskaminen en del av inredningen. Elegant vit plåt eller 
rustik täljsten? Det är bara att välja. God värmeekonomi och mys får man på köpet, säger 
Catharina Björkman. 
 
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  

http://www.conturanewsroom.com/

