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Contura 600-serien blir större och stiligare
Populära braskaminen Contura 600 blir större och stiligare och byter samtidigt namn till
Contura 600-style. Förutom att få mer style med nya omramningar, luckor och färger
förbättras också en rad funtioner:automatisk start, boost-funktion, tyst asklåda och inte
minst förbättrad förbränningsteknik.
– Contura 600-serien ger mer värme per vedträ. Det är en stor, elegant kamin som tar
plats och kommer att förgylla vilket rum med rymd som helst, säger Catharina Björkman,
marknadskommunikationschef på Contura.
Eld är hett – och får ta plats. Nya Contura 600-serien bjuder på stora, vackra eldar till stora
vackra rum. Serien, som hör till Conturas populäraste kaminer, har nu fått en uppdatering.
Contura 610 Style – den minsta modellen i den storvuxna serien. Välj lucka i gjutjärn eller glas
och omramning i artstone eller plåt. Förutom en rad tillbehör finns nu också en snygg och
praktisk vedförvaring vid sidan om kaminen.
Contura 620 Style – en pampig pjäs med värmelagrande powerstone och konvektionsspjäll som
standard. Modellen har en rejäl gjutjärnslucka och går att få med täcklucka på nedre facket.
Contura 620T – omramad i värmelagrande täljsten. Om man föredrar täckfront i stället för
värmehylla ovanför luckan går det att välja till powerstone för ännu mera värme. Går att få med
en täcklucka på nedre facket.
Contura 690-modellerna – är mycket av allt. Modellerna bjuder på en rejäl eld högt ovanför
golvet och går att få i tre färger, två luckor, två omramningar, en nedre lucka som standard och
tillbehör som vedförvaring och värmelagrande powerstone.
– Contura 600-styleserien kräver sin plats i hemmet, men ger också mängder av värme och mys
tillbaka, säger Catharina Björkman, marknadskommunikationschef på Contura.
Moderna braskaminer är producerade med stor hänsyn till miljön och ger betydligt lägre
miljöutsläpp jämfört med äldre modeller och är dessutom snälla mot plånboken. Småländska
Contura är i dag marknadsledande på området i Europa och förenar traditionell svensk
ingenjörskonst med modern design och fingertoppskänsla.
För högupplösta bilder och mer information, läs mer på www.conturanewsroom.com
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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 11 000 anställda och omsätter cirka 13 miljarder
kronor.

