
 
 

Contura on valmistanut ruotsalaisia takkoja Smoolannin sydänmailla 60-luvulta lähtien. Takoissa perinteinen 
ruotsalainen insinööritaito yhdistyy moderniin ruotsalaiseen muotoiluun.  
Contura on Ruotsissa markkinajohtaja takkatuotteiden alalla ja Euroopan johtavia valmistajia. Contura kuuluu 8 000 
henkilöä työllistävän ja noin miljardin euron liikevaihtoon yltävän pörssinoteeratun Nibe-konsernin Nibe Stoves 
-toimialaan. 
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Contura i51 on helposti sijoitettava, tyylikäs ja tehokas 

Uusi takkasydän nykyaikaiseen kotiin, josta tuli 
näkyy kunnolla 
Contura tuo nyt markkinoille uuden takkasydämen, josta tuli näkyy kolmeen suuntaan 
suurten sivulasien kautta. Contura i51 on nykyaikaisesti muotoiltu takkasydän nykyaikaiseen 
kotiin. Se on helposti sijoitettava, tehokas ja siihen saa puulokeron, jota voi käyttää penkkinä 
ja laskutilana.  

– Rohkean harmaa vai klassisen valkoinen? Saatavana on useita erilaisia tyylikkäitä versioita 
erilaisiin sisustustyyleihin. Uusi musta peltivaippa on ainoa laatuaan markkinoilla, Conturan 
maapäällikkö Janne Kaakinen sanoo. 

Markkinoilla on pitkään ollut kysyntää tyylikkäälle ja toimivalle takkasydämelle uusiin nykyaikaisiin 
koteihin. Contura i51 –takkasydämen muotoilu on tyylipuhdas ja nykyaikainen. Aikaisemmista 
versioista poiketen uudessa takkasydämessä on kolme suurta sivulasia, joista tuli näkyy optimaalisesti. 
Takkaan saa lisävarusteena puulokerikon, joka toimii koristeellisena ja käytännöllisenä penkkinä tai 
laskutilana. Contura i51 –takasta on saatavana useita versioita:  
 
Artstone valkoinen – tyylikäs takkasydän, joka sopii useimpiin koteihin 
Artstone naturell – käsittelemätöntä betonia, joka luo rohkean harmaan vaikutelman 
Vuolukivi – miellyttävä, lämpöä varaava luonnonkivi, jossa on luonnollisia värivaihtoehtoja 
Hiekkakivi – lämpöä varaava luonnonkivi, jossa on luonnollisia beigen sävyvaihteluja 
Musta pelti – klassinen, graafisen musta peltivaippa, edullinen vaihtoehto, jota voidaan täydentää 
lämpöä varaavalla powerstonella. 

Contura i51 on vain puoli metriä syvä ja se voidaan sijoittaa suoraan tulenarkaa seinää vasten, mikä 
tekee siitä helposti sijoitettavan. Käteen sopivat kahvat helpottavat lämmittämistä ja tuhkan 
tyhjennystä ja sulautuvat takkasydämen muotoiluun. Takkasydämessä on suuret lasit kolmella sivulla 
ja Contura Clean Burning –järjestelmä tulen maksimaalista näkyvyyttä varten.  

Nykyaikaisissa taloissa on myös nykyaikainen lämmitystekniikka, mikä tarkoittaa, että asuntoon 
muodostuu pieni alipaine. Siksi on tärkeää, että tulisija on tiivis. Contura i51 on sovitettu 
nykyaikaiseen lämmitystekniikkaan ja ottaa kaiken palamisilman ulkoa. Kaikkien takkasydämien tiiviys 
on tarkastettu ennen kuin ne lähtevät tehtaalta.  

– Contura i51 antaa paljon lämpöä ja mukavuutta jokaista polttopuuta kohti. Modernin 
palamistekniikan ansiosta se on ystävällinen ympäristölle, Janne Kaakinen sanoo. 

Contura i51 –takkasydämeen on saatavana seuraavat lisävarusteet: 
Contura i51: Asennuskehys, 100 kg Powerstone-lämpömakasiini, palamisilmaliitäntä. 
Contura i51: Puulokero mustaksi maalattua peltiä, 100 kg Powerstone-lämpömakasiini, lasinen 
eduslaatta, palamisilmaliitäntä, suojaseinä. 

Suuriresoluutioisia kuvia ja lisätietoja voi hakea osoitteesta www.conturanewsroom.com 

Lisätietoja antavat: 
Maapäällikkö Janne Kaakinen, Contura, GSM: +358 (0)400 800 109, Janne.Kaakinen@contura.eu 
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