35 lav

Nyhed!
Nyhed!

For en tidløs
fornemmelse

Contura 35 lav, sort

Brændeovnen med mange
ansigter
Vil du selv vælge, hvordan du vil have det? Så kan du begynde
med at vælge Contura. For os er det naturligt, at du selv ved
bedst, hvordan dit hjem skal se ud. Derfor er vi ikke alene nøje
med design og kvalitet – vi sørger også for at indbygge valgfrihed i vores brændeovne. Vælg med hjertet, for din nye brændeovn skal sprede hygge, varme og glæde i mange år.
Nye, lækre varianter
Contura 35 lav er en brændeovn med stor valgfrihed: Du kan
vælge mellem tre forskellige omramninger, hver enkel med helt
særlige, æstetiske kvaliteter: Blankt hvidt stål, diskret sort stål eller
naturlig fedtsten. Alle modeller har top i glas og sideglas, så man
ser mere af ilden.
Lågen kan fås helt i støbejern eller med en glasfront.
Uanset hvilken du foretrækker, får du dejlig varme og en skøn
fornemmelse af masser af ild, i mange år.

Contura 35 lav sort har låge i sort støbejern.

Contura 35 lav hvid findes med
låge i glas eller i sort støbejern.

Contura 35 lav, hvid

Contura 35T lav

En stil til enhver indretning og
varme for den sparsommelige
Bedste varmeøkonomi: Høj virkningsgrad giver mere varme med mindre brænde
Mest ressourceeffektiv: Svanemærket
Tidløst design: Rene former, der giver stil uanset indretningen
Se ilden gennem klare glas: Ny effektiv forbrændingsteknik minimerer soddannelse
Selvlåsende låge: Som tilvalg

Mere varme for brændet
Når du vælger en brændeovn fra Contura, får du svensk
design og kvalitet i højeste klasse. Et generøst glas viser
meget af ilden, og vores unikke Clean Burning System
holder glassene rene og sodfri. Med den effektive forbrændingsteknik får du mere varme for brændet.

Contura 35T lav med omramning i naturligt varmelagrende
fedtsten giver dig ekstra lækker varme, ekstra længe.

Design, ild og varme med aner
Contura 35 lav er en lillesøster til den Red dot design
Award-belønnede Contura 35T. Den lave model gør
brændeovnen let at placere i alle slags miljøer. Vælg

mellem omramning i blankt hvidt stål, diskret sort eller
varmelagrende fedtsten. Alle modeller har glastop, og du
kan vælge mellem støbejernslåge eller glaslåge.

Effekt

Mål
Model
Farve
Højde (mm)
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Vægt (kg)

35 lav,
sort, hvid
1100
550
430
116

Contura 35 lav, sort

Ekstraudstyr

Effekt
Nominel effekt
Virkningsgrad
Opvarmer
Maks. brændelængde

35T lav
sort
1100
550
430
188

Contura 35 lav, hvid

3-7 kW
5 kW (ca. 1,5 kg/time)
80%
op til 120 m2
35 cm

Gulvplade af stål eller glas, selvlåsende
låge (kun til støbejernslåge), tilslutning til
udeluft og skorsten.

Contura 35T lav

35 lav, 35T lav
Tilladt område for
brændbar bygningsdel

100

435

729

267

Brændbar væg

368

Brændbart loft

435

150

Brændbar væg

415

430

550

217
629

355

50*

64

Friskluftsstuds
Ø64

Brandsikker væg

268

1065
975

1100

Brandsikker væg

50

167

50

min 2300

1
78

690

0

325*

120

Hul i fodplade Ø120

* For at undgå misfarvning af malede brandmure anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbare vægge.
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Hent vores nye app, der gør det lettere
at vælge brændeovn hjemmefra.
Læs mere på contura.eu.

Se filmen
om appen!

Indgår i

www.contura.eu

Contura er et svenskproduceret kvalitetsprodukt. Når du vælger et af vores ildsteder, får du altid gennemtænkt design og rige
valgmuligheder, hvad angår udformning, materialer, varmelagring og tilbehør. Forbrændingsteknikken hører til markedets mest
effektive i alle modeller, og vores Clean Burning System holder glassene rene og ilden synlig bedre end alle andre. De fleste
af vores modeller er svanemærkede, og vi giver altid 5 års garanti.

