Mys i kubik

Contura 300
Contura i7
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Contura C310
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1. Design och funktion
från insidan och ut.

Variera mera med
Contura 300 och i7
Hör du till oss som aldrig får nog med mys? Då ska
du bekanta dig med braskaminen Contura 300 och
insatsen i7. Här finns nämligen nära nog oändligt
med variationsmöjligheter till att bygga din kamin
eller insats precis som du vill ha den. Och du: det
finns plats för vedklabbar upp till en halv meter
långa. Mys i kubik, som sagt.

2. Stor brännkammare
som rymmer upp
till 50 cm långa
vedklabbar.
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3. Bestäm själv på
vilken sida det
praktiska fristående
vedfacket ska stå
(tillval).

Contira kaminer är
mönsterskyddade
så du kan vara
säker på att design
och funktion är unika.

4. Widescreen-glaset,
visar maximalt av
elden.
5. Handtag med
Contura softshell.
6. Praktisk utdragslåda (tillval) passar
även vedfack
Medium.
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Contura i7

Kaminen för dig som
gillar att pussla

Bygg in med
variation

Contura 300 är det perfekta valet för dig
som vill bestämma själv hur kaminen
ska se ut. Vill du ha en svart eller en vit?
Omramning i täljsten eller artstone? Lucka
i gjutjärn eller glas? Vill du ha vedförvaring?
Du kan välja mellan tre olika vedfack.
Dessutom finns det en utdragslåda och
andra smarta tillbehör.

Contura i7 är insatsmodellen i serien.
Med i7 har du friheten att utforma din
egen eldstad, precis som du vill ha den.
Den kan placeras in i en eldstad som
du själv utformar eller som på bilden, en
egen uttänkt lösning. Contura i7 är svart
och finns med lucka i glas eller gjutjärn.

Artstone och täljsten värmer längre
Med omramning i naturell artstone eller
täljsten lyfter C300-serien ännu mer. Stenen
ger mer exklusivitet samtidigt som den har
en viktig funktion: den lagrar värme och
håller temperaturen uppe under längre tid.

Effekt
Verkningsgrad
Värmer
Max vedlängd

7 kW
75 %
upp till 120 m2
50 cm
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Vedförvaring som du
vill ha den
Till Contura 330 kan du välja ett matchande
vedfack. Vedfacket gör kaminen till en
mysig och praktisk möbel som du bygger
efter dina egna möjligheter och önskemål.
Mixa och matcha
Vedfacket finns i tre olika storlekar och kan
placeras under eller vid sidan av kaminen.
Facket finns även med utdragslåda om
du vill ha en dold förvaring istället för ett
öppet fack.

Small
B 570 x H 375 x D 375 mm

Medium
B 750 x H 375 x D 375 mm

Large
B 375 x H 850 x D 375 mm
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Contura 330

Contura C330
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Välj din favorit och gör den
personlig med rätt tillbehör
Modellerna i Contura 300-serien och insatserna i7 finns i
många varianter. Välj din favorit och kombinera med ett eller
flera av de designanpassade och praktiska tillbehören.

Fristående modeller Contura 300-serien
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Insats Contura i7

Ci7 – Gjutjärnslucka med plåtram

Ci7G – Glaslucka med plåtram

Vedfacken i svart plåt kan placeras liggande
under C330 eller mot sidan på C310 och
C320. I liggande vedfack kan du ha vedklabbar upp till 50cm.

Kokplatta. En kokplatta ger din kamin en
extra funktion.

Utdragslåda. Praktisk och rymlig låda som
placeras under kaminen eller i Medium
vedfack. Endast svart plåt.

Effekt
Verkningsgrad
Värmer
Vikt
Ci7
C310
C320A
C320T
C330

C330G – Glaslucka, Låg svart plåt
C310 – Gjutjärnslucka, Svart plåt

C310G – Glaslucka, Svart plåt

C310G Vit – Glaslucka, Vit plåt

Tilluftsanslutning. Funktion för att ta tilluft
utifrån, lämplig för moderna hus med ventilationssystem och undertryck i bostaden.
C320T – Gjutjärnslucka, Täljsten

C320TG – Glaslucka, Täljsten

C320A – Gjutjärnslucka, Artstone naturell

C320AG – Glaslucka, Artstone naturell

Eldstadsplan svart glas. Glaset ger
kaminen en modern och elegant stil.

7 kW
75 %
upp till 120 m2

100 kg
130 kg
175 kg
190 kg
115 kg
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100
500

Brandmur ***
Utv. Ø150

140

45
C 350
65

B 700

D 345

E 310

850

A 795

30

80

100**

Tilluftsstos Ø65

475

Contura 330
Brännbar vägg

360
215

75

545

490

240

Brännbart tak

370

Moderna kaminer är bättre för miljön.
En ny kamin…

100

Utv. Ø150 **

...minskar miljöutsläppen med upp till 80 procent*
...minskar vedförbrukning med upp till 50 procent*
...är klimatneutral
...visar mer av elden.

100

750

570

Brandmur ***

375
Utv. Ø150

190

140

30
1200

** Endast toppanslutning

50

875

65
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B 420
C 105

Tilluftsstos Ø65

500

700

365

A 515

735

45

285

585

Har du en gammal kamin eller eldstad hemma?
Då finns det flera goda skäl att byta ut den till en ny.
Precis som bilar, kylskåp och tvättmaskiner blir alltmer energieffektiva utvecklas kaminer. En modern
kamin eller insats släpper ut hälften så mycket
koldioxid och stoft som en gammal*. Dessutom är
verkningsgraden mycket högre, det vill säga att du
får ut mer värme med mindre mängd ved.

1200

375

190

375

750

50

875

85
775

100

Brännbart tak

* Se installationsanvisning

Contura i7

Spara pengar,
byt till ny kamin

240

Brännbar vägg

2100

För att elda säkert är det viktigt att kaminen
placeras på korrekt avstånd från brännbar vägg.
Här finns måttskisser för installationen. Tveka inte
att rådfråga din återförsäljare som också kan
guida dig till lämplig installationshjälp.

Contura 310/320

200

Placera och installera
din kamin rätt
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Tilluftsstos Ø65
Brännbart golv

* Se installationsanvisning

100**
475

*Källa: Energimyndigheten

Contura 320A

SE 539425-1 Produktion: pyramid.se Tryck: Printfabriken Tack till Furninova och Axxx. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

För en mysigare värld
Vi har en lång tradition av innovation inom design och teknik. När du
väljer Contura kan du därför räkna med:
Ren eld med naturlig värme i världsklass. Vår effektiva förbrännings
teknik ger maximal värme och minimala utsläpp.
Trygghet med svensk kvalitet. Vi tillverkar kaminerna i Sverige med
moderna metoder i kvalitetsmaterial från pålitliga leverantörer.
Tidlös design, formad för din livsstil. Conturas design är genomtänkt
i varje detalj och det finns många tillval, så att du ska kunna hitta precis
det som passar dig.

NIBE AB

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

contura.se

