
 

Contura er markedsledende i Sverige på peisprodukter og en av de ledende produsentene i Europa ellers. Contura inngår i 
Nibe Stoves, som er et forretningsområde i det børsnoterte Nibe-konsernet, som har 8 000 ansatte og en omsetning på ca. 10 
milliarder kroner. 
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Nye i31 og i41 fra Contura 

Ildsted med både naturstein og innsats 
En klassisk åpen peis – eller et moderne ildsted med store glass? Nye Contura i31 og 
Contura i41 er begge deler i ett; eksklusivt ildsted i stein med lang varmelagring og stort 
glass mot ilden. Valnøttsbrun sandstein med unik og naturlig marmorering, grå og 
nøktern kleberstein eller enkel, hvit formstøpt 
stein, det velger du selv. 

Når vinteren føles lang og mørk, verdsettes peisovnen 
mer enn noen annen innredningsdetalj i hjemmet vårt. I 
millioner av år har både ild og stein hatt stor betydning 
for mennesket, og 2000-tallet er intet unntak. I tillegg til 
å gi varme har ildstedet også blitt en stadig viktigere 
innredningsdetalj i hjemmet. Contura i Markaryd har 
kombinert mange års svensk ingeniørkunst med 
moderne design og miljøtenkning – resultatet ble 
Contura i31 og Contura i41. 

Både i31 og i41 fra Contura er eksklusive ildsteder i 
stein og samtidig energikilder som lagrer varmen lenge 
og gir en behagelig følelse av velbehag i moderne hjem. 
Funksjon og effekt er utprøvd for å være markedets 
beste, ovnens uttrykk tilpasses etter det enkelte hjem. 
Contura i31 har rett dør og i41 har vinklet, begge med 
ergonomiske håndtak. 

Omrammingen fås i valnøttfarget sandstein, nøktern, 
grå kleberstein eller enkel, hvit formstøpt stein. Som 
ekstrautstyr fås varmemagasin med 200 kilo olivinstein 
for den som vil ha ekstra varmelagring. Hyller og benk i svart granitt fås også. Alle produkter 
leveres med Clean Burning System, som holder glasset rent for sot. Uansett modell og 
materialvalg leveres produktet som en komplett enhet som enkelt kobles til en skorstein. 

- Vår nyhet har sjarmen til de gamle, åpne peisene, men finessene og teknikken til moderne 
peisovner. Vi tror også at mange kommer til å sette pris på at de er så enkle å installere, sier 
Grethe Bachmann, salgsssjef i Contura. 

Contura i31 og Contura i41 er godkjent av Sintef i Norge, og  CE-merket i henhold til EUs 
sikkerhets- og miljøkrav.  

Du finner mer teknisk informasjon på www.contura.eu. 

Du finner høyoppløselige bilder og mer informasjon på www.conturastoves.com/2013  

For mer informasjon kan du kontakte: 
Grethe Bachmann salgssjef Contura, tlf 69 26 51 42, mobil: 99 58 89 79, 
grethe.bachmann@contura.eu 
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