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Contura i51 er let at placere, flot og effektiv

Ny indsats til det moderne hjem viser masser af ild
Nu kommer Contura med en ny, hot indsats, der viser ild i tre retninger gennem store
sideglas. Contura i51 har et moderne design til moderne huse, er let at placere,
varmeeffektiv og kan fås med et brænderum, der kan benyttes både som siddeplads og
frastillingsplads.
– Smart grå eller klassisk hvid? Der findes en række flotte udførelser tilpasset forskellige
indretningsstile. Den nye, sorte stålomramning er vi ene om at tilbyde på markedet, siger
Jens Hammer, Area Sales Manager hos Contura.
Der har længe været efterspørgsel efter en indsats med stil og funktion til nybyggede, moderne
huse. Contura i51-designet er rent og moderne, og til forskel fra tidligere varianter har den nye
indsats tre store glas, så man kan se mest muligt af ilden. Der kan vælges et let placeret
brænderum som tilbehør for en flot indramning, og det fungerer både som en dekorativ og
praktisk siddeplads eller som en frastillingsplads. Contura i51 kan fås i en række udførelser:
Artstone hvid – elegant indsats, der passer til de fleste hjem
Artstone naturel – beton i rå struktur med selvsikkert, gråt udtryk
Fedtsten – behagelig, varmelagrende natursten med naturlige variationer i farven
Sandsten – natursten med varmelagrende egenskaber, variationer i beige nuancer
Sort stål – klassisk, grafisk sort stålomramning, et prisattraktivt alternativ, der kan suppleres med
varmelagrende powerstone.
Contura i51 er kun en halv meter dyb og kan stå direkte op ad en brændbar væg, hvilket gør den
let at placere. Håndtering bliver let og praktisk ved både fyring og ved tømning af asken med
gribevenlige betjeningsanordninger, der falder sammen med indsatsens design. Indsatsen har
store glas på tre sider og Contura Clean Burning system for maksimal synlighed af ilden.
Moderne huse og også moderne opvarmningsteknik indebærer, at der dannes et lille undertryk i
boligen. Derfor er det vigtigt, at husets ildsted er ordentligt tæt. Contura i51 er tilpasset moderne
opvarmningsteknik og kan tage al luft udefra. Samtlige indsatse er tæthedskontrolleret, før de
forlader fabrikken.
– Contura i51 giver masser af varme og trivsel tilbage for hvert stykke brænde. Den moderne
forbrændingsteknik gør desuden, at fyringen bliver skånsom for miljøet, siger Jens Hammer.
Contura i51 kan fås med følgende tilbehør:
Contura i51: Indbygningsramme, varmemagasin af 100 kg Powerstone, tilslutningssæt til udeluft.
Contura i51: Brænderum i sortlakeret stål, 100 kg Powerstone, gulvplade i glas, tilslutning til
udeluft, beskyttelsesvæg.
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

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 8000 medarbejdere og en omsætning på
ca. 10 mia. svenske kroner.

