
 

Contura har fremstillet svenske brændeovne i hjertet af Småland siden 60’erne og brændeovnene er et resultat af ægte, svensk 
ingeniørkunst i forening med svensk moderne design.  
Contura er nummer ét på det svenske marked for brændeovnsprodukter og en af de førende producenter i Europa. Contura er 
en del af Nibe Stoves, et forretningsområde i den børsnoterede Nibe-koncern, der har 11.000 medarbejdere og en omsætning 
på ca. 13 mia. svenske kroner. 
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Verdens mest populære brændeovn i opdaterede modeller 

Contura 500-serien nu i lækkert hvidt 
Nu opdaterer den svenske brændeovnsproducent Contura sin populære 500-serie med 
endnu mere "style". Den folkekære brændeovn Contura 596 Style kommer i hvid lak, 
med større sideglas og en sej glaslåge.  

– Contura 500-serien finder altid nye udtryk og går aldrig af mode. At den desuden er 
moderne med mange valgmuligheder og effektiv forbrænding gør den til en af verdens 
mest solgte brændeovne, siger Jens Hammer, Area Sales Manager hos Contura. 

Contura i Markaryd i Småland kombinerer traditionel svensk ingeniørkunst med moderne design 
og miljøtankegang og er i dag markedsførende på området. Contura fremstiller også verdens mest 
populære brændeovn, Contura 500-serien. Fremstillingen af 500-serien startede i 2003 og er siden 
da kommet i flere nye udførelser, altid med samme moderne elegance, gennemtænkte funktioner 
og effektive forbrænding. I 2015 fik hele serien et designløft, hvilket har gjort den endnu mere 
populær i forhold til før. 

Folkekær klassiker i moderne fortolkning 
Nu kommer Conturas populære 500-serie i tre nye varianter. Contura 510 kommer i en 
blændende hvid version. Den har ingen sideglas, hvilket gør den ekstra let at placere i hjørner. En 
af Conturas mest populære brændeovne både i Sverige og i udlandet er Contura 596 Style. Også 
den har en opdateret udførelse med en sej glaslåge og større sideglas, der viser mere af ilden. For 
dem, der vil have endnu større varmeeffekt, findes powerstone som ekstraudstyr. Den har hvid 
lak, og selv toppen findes i hvid.  

Moderne fabrik med fokus på miljøet 
Conturas brændeovne er fremstillet med stor omtanke for miljøet på en af verdens mest moderne 
fabrikker, hvor bæredygtighed er et af nøgleordene i produktionen. En moderne brændeovn har 
betydeligt lavere miljøudslip end en gammel, og er desuden betydeligt mere effektiv. Det 
bekræftes blandt andet af en helt ny rapport fra den svenske Energimyndigheten. 

– Ilden er blevet en stadig vigtigere del af hjemmet og indretningen. Nu, hvor det desuden er 
bevist, at det er godt for både pengepungen og miljøet at skifte til en moderne brændeovn, er det 
ekstra skønt at vi kan opfylde den stigende efterspørgsel efter brændeovne med flere varianter, 
siger Jens Hammer. 

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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