
 

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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Contura 700-serien er letplaceret med rene former 
Ild har aldrig været hottere. Nu kommer den svenske brændeovnsproducent Contura 
med yderligere to nyheder: Contura 710 og Contura 720T. De nye brændeovne er små og 
kompakte, og den rene, enkle form gør dem lige så lette at placere på et slot som i et 
sommerhus. 

Ilden får en stadig vigtigere plads i indretningen, 
hvilket gør, at brændeovne er blevet et glohedt 
emne, både for dem, der har hus, og dem der har 
lejlighed. Moderne brændeovne er fremstillet med 
stor omtanke for miljøet og giver betydeligt lavere 
miljøudslip i forhold til ældre modeller, og de er 
desuden gode for pengepungen. Smålandske 
Contura er i dag markedsførende på området i 
Europa og kombinerer traditionel svensk 
ingeniørkunst med moderne design og 
fingerspidsfornemmelse. 

Conturas to nye brændeovne 710 og 720T er små 
brændeovne med rene, lige linjer. De har ingen 
sideglas, hvilket i kombination med de kompakte 
moddeller gør dem ekstra lette at placere. 

Contura 710 – kompakt form, der gør, at den kan 
stilles i et hjørne. Kan fås med en blidt lukkende 
opbevaringslåge, gulvplade i glas eller stål, 
tilslutning til udeluft og skorsten. 

Contura 720T – har en smuk omramning af 
varmelagrende fedtsten, hvilket gør den ekstra 
effektiv. Kan fås med gulvplade i glas eller stål med tilslutning til udeluft og skorsten. 

– Mange har efterspurgt en brændeovnsmodel med rene, enkle former, og som er let at placere, 
hvilket gør det ekstra skønt at præsentere Contura 710 og Contura 720T, siger Jens Hammer, 
Area Sales Manager hos Contura. 

Conturas 700-serie kan købes hos forhandlere i hele landet.  

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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