Kodikkuutta
kuutiossa

Contura 300
Contura i7
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Contura 300 ja i7 tuovat
vaihtelua elämääsi
Kuulutko niihin, jotka eivät saa tarpeekseen
kodikkuudesta? Sitten sinun kannattaa tutustua
Contura 300 -takkaan ja i7-takkasydämeen. Tarjolla
on nimittäin niin paljon erilaisia muunteluvaihtoehtoja,
että voit luoda juuri sellaisen takan ja takkasydämen
kuin haluat. Näihin takkoihin mahtuvat jopa
puolimetriset halot. Kuten sanottua, kodikkuutta
kuutiossa.

1. Loppuun suunniteltu
hyvää muotoilua.
2. Suuri palotila, johon
mahtuvat jopa 50 cm
pitkät halot.
3. Päätä itse kummalle puolelle sijoitat
käytännöllisen halkotilan (lisävaruste).

Contura-takat ovat
mallisuojattuja, joten
voit olla varma siitä, että
muotoilu ja toiminnot ovat
ainutlaatuisia.

4. Suuri laajakulmalasi
näyttää paljon tulta.
5. Contura softshell
-kahva.

CONTURA C310
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CONTURA I7

Vaihtelua
asennukseen
Contura i7 on sarjan takkasydänmalli. i7
tarjoaa mahdollisuuden luoda juuri sellainen tulisija, jonka haluat. Voit asentaa sen
itse suunnittelemaasi tulisijaan tai vaikka
kuvan mukaiseen omanlaiseen ratkaisuun. Contura i7 on saatavana mustana
ja siihen voi valita joko lasi- tai valurautaluukun.

Lämmitysteho
7 kW
Hyötysuhde
75 %
Lämmitysala
jopa 120 m2
Paino
100 kg
Suurin polttopuun pituus
50 cm

CONTURA 330

Takka lattianrajassa
Matalan Contura 330 -mallin voit sijoittaa
vaikka lattiatasoon, joko erilliseksi takaksi
tai vanhaan tulisijaan*. Contura 330 on
väriltään musta, ja siinä on lasiluukku.

*Kuvassa näkyy asennus paloluokitellulla valetulla laatalla.
Tärkeää!
Noudata aina asennusohjeen turvaetäisyyksiä.

–6–

Contura 330

Takka sinulle, joka
rakastat palapelejä
Contura 300 on täydellinen valinta sinulle,
joka haluat itse päättää miltä takka näyttää.
Haluatko mustan vai valkoisen takan? Vuolukivivai Artstone-kuoren? Valurauta- vai lasiluukun?
Haluatko halkotilan? Valittavanasi on kolme
erilaista. Ulosvetolaatikon tai jonkun muun fiksun
lisävarusteen?
Artstone ja vuolukivi varastoivat lämmön
kauemmin Artstone- tai vuolukivikuori antavat
lisänostetta C300-sarjalle. Kivi antaa takalle
ylellisen ilmeen ja samalla sillä on tärkeä toiminto:
se varastoi lämpöä ja pitää lämmön yllä pitkään
tulen sammuttua. C300-sarja on saatavana
Artstone-kuorella ja lasi- tai valurautaluukulla tai
vuolukivikuorella ja valurautaluukulla varustettuna.
K 570 x L 375 x S 375 mm

K 750 x L 375 x S 375 mm

K 375 x L 850 x S 375 mm
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CONTURA C310G, VALKOINEN
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Valitse suosikkisi ja tee
siitä persoonallinen oikeilla
lisävarusteilla

Contura i7 -takkasydän – Musta

Ci7 – Valurautaluukku ja teräsrunko

Contura 300 -takoista ja i7-takkasydämistä on saatavana monia erilaisia versioita. Valitse suosikkisi ja yhdistele yhteen tai useampaan
yhteensopivaan käytännölliseen lisävarusteeseen.
Vapaasti seisovat mallit, Contura 300-sarja
Ci7 – Lasiluukku ja teräsrunko

C310 – Valurautaluukku, musta teräs

C310G – Lasiluukku, musta teräs

C320T – Valurautaluukku, vuolukivi

C320TG – Lasiluukku, vuolukivi

C310G Valkoinen – Lasiluukku, valkoinen teräs C330G – Lasiluukku, matala musta teräs

C320A – Valurautaluukku, Artstone naturell

C320AG – Lasiluukku, Artstone naturell
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Mustasta teräksestä valmistettu halkotila
voidaan sijoittaa C330:n alle tai C310:n ja
C320:n viereen. Vaaka-asennossa olevaan
polttopuulokeroon mahtuvat jopa 50 cm
halot.

Lämpölevy. Lämpölevy sopii vaikka teepannun lämpimänäpitämiseen.

Vetolaatikko. Käytännöllinen ja tilava
laatikko, joka asennetaan takan alle. Vain
musta teräsversio.

Lämmitysteho
Hyötysuhde
Lämmitysala
Paino
Ci7
C310
C320A
C320T
C330

Palamisilmaliitäntä. Mahdollistaa palamisilman ottamisen ulkoa, soveltuu nykyaikaisiin
taloihin, joihin ilmanvaihtojärjestelmä luo
alipaineen.

Musta lasieduslaatta. Lasi antaa takalle
nykyaikaisen ja tyylikkään ilmeen.

7 kW
75 %
up to 120 m2

100 kg
130 kg
175 kg
190 kg
115 kg
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Sijoita ja asenna takkasi
oikein

Combustible roof

Contura 310/320
750

850

Turvallisuuden varmistamiseksi on tärkeää, että
takka sijoitetaan oikealle etäisyydelle palavasta
seinästä. Kuvat kertovat tuotteiden mittatiedot.
Jälleenmyyjältäsi saat kuluttajaneuvonnan ja
tiedot asennusta varten.

375

Contura 330

Contura i7
775

350
375

570

545

585

750

735

7
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Säästä rahaa, vaihda
uuteen takkaan
Onko kotonasi vanha takka tai tulisija?
On monta hyvää syytä vaihtaa se uuteen.
Takat kehittyvät aivan samalla tavalla kuin autot,
jääkaapit ja pesukoneet. Nykyaikainen takka tai
takkasydän päästää ilmakehään puolet vähemmän
hiilidioksidia ja hiukkasia kuin vanha takka*. Lisäksi
hyötysuhde on paljon korkeampi, eli saat enemmän
lämpöä pienemmästä puumäärästä.
Nykyaikaiset takat ovat parempia ympäristölle.
Uusi takka…
...pienentää päästöjä jopa 80 prosenttia*
...pienentää puunkulutusta jopa 50 prosenttia*
...on ilmastoneutraali
...näyttää enemmän tulta.

*Lähde: Energimyndigheten

CONTURA 320

FI 539428-1 Tuotanto: pyramid.se Paino: Printfabriken Kiitos Furninova ja Axxx. Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.

Tunnelmallisempaan
maailmaan
Conturalla on pitkät perinteet innovatiivisen muotoilun ja tekniikan alalla.
Kun valitset Conturan, voit olla varma että saat:
Puhdasta tulta ja luonnollista lämpöä. Tehokas palamistekniikka maksimoi lämmitystehon ja minimoi päästöt.
Ruotsalainen laatu varmistaa turvallisuuden. Valmistamme takat
Ruotsissa nykyaikaisilla menetelmillä luotettavilta toimittajilta hankituista
laatumateriaaleista.
Ajatonta, elämäntyyliisi sovitettua muotoilua. Conturan muotoilu on
läpikotaisin harkittua. Lukuisilla lisävarusteilla teet siitä täsmälleen sellaisen kuin haluat.

NIBE AB

Box 134
SE-285 23 Markaryd
Puh. +46 (0)433 75 100

contura.se

