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Contura 300
Contura i7

Gezelligheid 
in kubusvorm
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1. Design en functio-
naliteit van binnen 
en van buiten.

2. Grote verbran-
dingskamer met 
ruimte voor hout-
blokken van 50 cm 
lang.

3. Bepaal zelf aan 
welke kant het 
praktische losse 
houtvak komt te 
staan (accessoire).

4. Widescreen-glas, 
om zoveel moge-
lijk van het vuur te 
zien.

5. Hendel met Contu-
ra softshell.

6. Praktische lade (ac-
cessoire), past ook 
in houtvak Medium.

Meer variatie met de 
Contura 300 en i7 
Krijgt u net als wij nooit genoeg van knusse 
gezelligheid?  Maak dan kennis met de nieuwe 
Contura 300 haarden en de i7 inzethaard. Hiermee 
kunt u namelijk eindeloos variëren om uw kachel 
of inzet volledig op uw wensen af te stemmen. Er is 
ruimte voor houtblokken van maar liefst een halve 
meter lang. Gezelligheid in kubusvorm dus.

Kachels van Contura 
zijn van copyright 
voorzien. u kunt er 
daarom op vertrouwen 
dat het design en de 
functionaliteit uniek zijn.



De Contura i7

Inbouw met 
variatiemogelijkheden 
Contura i7 is het inzetmodel van de serie. 
Met de i7 heeft u de vrijheid om uw haard 
volledig aan uw wensen aan te passen. 
Deze kan in een haard naar keuze ge-
plaatst worden of zoals op de foto een 
zelfbedachte oplossing. De Contura i7 is 
zwart en leverbaar met een deur van glas 
of gietijzer.
De i7 heeft een bovenaansluiting met een 
diameter van 150 mm. Deze kan met een 
adapter verkleind worden naar 125 mm.

Vermogen 7 kW
rendement 75 %
Verwarmt tot 120 m2

Gewicht 100 kg 
Max. houtlengte 50 cm

Een kachel voor wie 
van puzzelen houdt
De Contura 300 is de perfecte keuze voor 
als u graag zelf bepaalt hoe de kachel 
eruit ziet. Wilt u een zwarte of een witte 
kachel? Een omlijsting van speksteen of 
artstone? Deur van gietijzer of glas? Wilt 
u een houtvak? u hebt de keuze uit drie 
varianten. Daarnaast kunt u kiezen voor 
een lade en andere slimme accessoires.

Artstone en speksteen verwarmen langer  
Met een omlijsting van naturel artstone 
of speksteen wordt de C300-serie nog 
aantrekkelijker. Steen zorgt voor meer 
exclusiviteit en heeft een belangrijke 
functie: steen slaat warmte op en houdt de 
temperatuur langere tijd vast. 

Contura 310
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Contura 330

Small Medium Large

Houtopslag zoals u 
het wilt
Bij de Contura 330 kunt u kiezen voor een 
bijpassend houtvak. Het houtvak maakt 
van de kachel een gezellig en praktisch 
meubelstuk dat u geheel naar wens kunt 
vormgeven.

Mix & match
Het houtvak is verkrijgbaar in drie 
verschillende maten en kan onder of naast 
de kachel worden geplaatst. Het houtvak 
kan ook worden voorzien van een lade als 
u de voorkeur geeft aan een afsluitbaar 
vak in plaats van een open vak.

B 570 x H 375 x D 375 mm B 750 x H 375 x D 375 mm B 375 x H 850 x D 375 mm
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Kies uw favoriet en maak deze  
persoonlijk met de juiste accessoires
De modellen uit de Contura 300-serie en i7-inzethaarden zijn 
verkrijgbaar in diverse varianten. Kies uw favoriete model en 
combineer dit met één of meer bijpassende en praktische 
accessoires.

Ci7 – Gietijzeren deur met omlijsting van 
plaatstaal

C310 – Gietijzeren deur, zwart plaatstaal

C320T – Gietijzeren deur, speksteen

C310G – Glazen deur, zwart plaatstaal

C320A – Gietijzeren deur, artstone naturel

C310G Wit – Glazen deur, wit plaatstaal

C320GA – Glazen deur, artstone naturel

C330G – Glazen deur, laag zwart plaatstaal

Ci7G – Glazen deur met omlijsting van 
plaatstaal

Inzethaard Contura i7 – Zwart

Vrijstaande modellen Contura 300-serie

C310TG – Glazen deur, speksteen

Het houtvak van zwart plaatstaal kan onder 
de C330 of tegen de zijkant van de C310 
en C320 geplaatst worden. In het liggende 
houtvak is ruimte voor houtblokken van 50 
cm lang.

Kookplaat. Een kookplaat geeft uw kachel 
een extra functie.

Buitenluchtaansluiting. Functie voor de 
aanvoer van buitenlucht. Geschikt voor 
moderne huizen met een ventilatiesysteem 
en onderdruk in de woning.

Vloerplaat van zwart glas. Het glas geeft 
de kachel een moderne en elegante 
uitstraling.

Vermogen 7 kW
rendement 75 %
Verwarmt up to 120 m2

Gewicht
Ci7 100 kg
C310 130 kg
C320a 175 kg
C320t 190 kg
C330 115 kg

Uittreklade. Praktische en ruime lade voor 
onder de kachel of in een Medium-houtvak. 
uitsluitend in zwart plaatstaal.
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Contura 320a 

Contura 310/320
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Zet uw kachel op de 
juiste plaats
om veilig te stoken is het belangrijk om de 
kachel op de juiste afstand van brandbare 
muren te plaatsen. Hier vindt u maattekeningen 
voor de installatie. Vraag uw dealer om advies of 
instructies bij de installatie.

Bespaar geld, 
vervang uw oude 
kachel door een 
nieuwe
Heeft u een oudere kachel of haard?  
Dan zijn er verschillende goede redenen om een 
nieuwe kachel aan te schaffen.
net zoals auto's, koelkasten en wasmachines 
steeds energiezuiniger worden, worden kachels 
ook doorontwikkeld. Een moderne kachel of inzet 
stoot de helft van de kooldioxide en stofdeeltjes uit 
vergeleken met een ouder model*. Bovendien is 
het rendement veel hoger: u krijgt dus meer warmte 
met een kleinere hoeveelheid hout.

Moderne kachels zijn beter voor het milieu.
Een nieuwe kachel…

...verlaagt de milieu-impact met 80 procent*

...verlaagt het houtverbruik met 50 procent*

...is klimaatneutraal

...laat meer van het vuur zien.

*Bron: Energimyndigheten (Zweeds Energieagentschap)

*

*
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* Zie installatie-instructies

** uitsluitend topaansluiting

* Zie installatie-instructies
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Voor een gezelligere wereld
Wij hebben een lange traditie van innovatie op het gebied van design en 
techniek. als u voor Contura kiest, kunt u daarom rekenen op:  
Een zuiver vuur met natuurlijke warmte van wereldklasse. onze effectieve 
verbrandingstechniek zorgt voor maximale warmte en minimale uitstoot.  
Zekerheid met Zweedse kwaliteit. Wij maken onze kachels in Zweden, van 
kwaliteitsmaterialen van betrouwbare leveranciers en met gebruikmaking 
van moderne methoden.  
Tijdloos design, qua vorm afgestemd op úw manier van leven. Het 
design van Contura is doordacht tot in de details en er is een groot aantal 
opties, zodat u precies kunt vinden wat bij u past.


